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Bevezetés

Az oklevelek kalandos útjáról – kis levéltártörténet
Az 1440. január 18-án kiadott oklevél pecsétjeiről a millenniumi történeti 
szintézis, a Magyar Nemzet Történetének vonatkozó fejezete képet is kö-
zölt.1 Ott az oklevél őrzési helyeként a moszkvai levéltárat jelölték meg, 
annak ellenére, hogy mi már a varsói Történelmi Iratok Központi Levéltára 
(Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie) darabjaként ismerjük. Az 
ellentmondás feloldásaképp rövid levéltártörténeti áttekintést adunk.

A téma kifejtésében segítségül hívhatjuk a magyar levéltártörténeti 
irodalmat. Közülük is elsősorban Divéky Adorján összefoglalása érdemel 
különösen nagy figyelmet, aki 1927-ben az akkor öt éve szárnyat bontó 
Levéltári Közleményekben adott hírt a lengyel levéltárak általa megis-
mert sorsáról.2 Ő maga 1909–1911 közötti tanulmányútja során került 
közvetlen kapcsolatba a fontosabb lengyel könyv- és levéltárakkal. Kü-
lön fejezetekben ismertette átfogóan az egyes levéltárakat. Számunkra a 
Varsói Régi Iratok Levéltárával foglalkozó rész érdekes. Lengyelország 
harmadik felosztását követően már a napóleoni korban, 1808-ban Frigyes 
Ágost varsói herceg szeptember 2-i dekrétumának kibocsátásával vette 
kezdetét az ország állami levéltárainak megszervezése.3 A területi levél-
tárak anyaga ugyan többé-kevésbé épen maradt, de a kezdetben Krak-
kóban őrzött, majd Varsóba átszállított Krakkói Korona Levéltárat (Ar-
hiwum Koronne Krakowskie) az országot felosztó hatalmak széthordták. 
Legjelentősebb részét 1794-ben Alekszandr Vasziljevics Szuvorov orosz 
tábornok Varsó bevétele után hadizsákmányként Szentpétervárra vitte, 
amit innen később átszállítottak az orosz külügyminisztérium moszkvai 
levéltárába. A középkori diplomáciai oklevelek kutatásához tehát a szá-
zadfordulón még az Orosz Birodalomba kellett utazni. Az MTA Történel-
mi Bizottságának oklevélmásolatait 1890-ben közzétéve Óváry Lipót is 
a moszkvai levéltárat adta meg ezen oklevelek őrzési helyéül. Az első vi-
lágháborút követően kirobbant lengyel-szovjet háborút az 1921. március 
18-án aláírt rigai béke zárta le, melynek keretében a felek megállapodtak 
a Moszkvába hurcolt lengyel levéltári állagok visszaszolgáltatásáról. 

Az országnagyok által megpecsételt 1440. január 18-i oklevél tehát 
hosszú útra indult. A királyválasztó követek magukkal vitték Budáról 
Krakkóba, ahonnan a királyi levéltárral együtt III. Zsigmond lengyel ki-

1  MNT IV. kötet, I. könyv, I. fejezet 14. Vö. http://mek.oszk.hu/00800/00893/html/
img/nagy/24f1.jpg – 2019 január.
2  Divéky, 1927. Vö. Seimienski, 1930.  Ld. még. Fábián, 1970.
3  Krajewska, 1992. 81.
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rály idején (1587–1632) átszállították Varsóba. Más oklevelekkel együtt 
innen Szentpétervárra, majd Moszkvába szállították az orosz katonák. 
Varsóba 1921-et követően tért vissza. A szétzilált Krakkói Korona Levél-
tárat itt – mai őrzőhelyén – a Varsói Régi Iratok Levéltárában más oklevél 
állagokkal együtt besorolták a Zbiór dokumentów pergaminowych, illet-
ve a Zbiór dokumentów papierowych fondokba. Sokat látott oklevelünk 
értelemszerűen az előbbiben kapott helyet 9040 társával együtt.4 Ez az 
irategység öleli fel a Varsóban őrzött pergamen okleveleket a kezdetektől 
1918-ig.

Míg maga az irat fél Európát bejárta, szövegét több ízben kiadták. 
Legújabb kiadása a Monumenta Poloniae Historica sorozat XII. köteté-
ben kapott helyett.5 A 20. századi magyar történeti irodalom legtöbbször 
innen idézte. Időközben a Magyar Országos Levéltárban Pauler Gyula 
főigazgatósága idején (1874–1903) létrehozták a Mohács előtti okle-
velek gyűjteményét, melyet ma Diplomatikai Levéltárként ismerünk. 
Fekete Nagy Antal és Ila Bálint 1935-ös csehszlovákiai útja során pedig 
elkészültek a későbbi Diplomatikai Fényképgyűjtemény első darabjai, 
melynek bővítését Borsa Iván tűzte ki célul, és évek hosszú munkája 
során koordinálta az Országos Levéltáron kívül őrzött Mohács előtti 
oklevelek mikrofilmen való gyűjtését.6 Sokáig kellett várni, hogy lencse-
végre kerüljenek a varsói oklevelek. 1987-ben Tóth Péter – akkor éppen 
a kaposvári Somogy Megyei Levéltár főlevéltárosaként – tett látogatást 
a varsói levéltárban, és jelölte ki mikrofilmezésre a magyar vonatkozá-
sú okleveleket. Jelentéséhez magyar nyelvű regesztákat is csatolt, mind 
a 75 oklevélre vonatkozóan. Ezt követően a DF keresztségben a 288 
959.–289 022., 289 127. és 292 993–293 002. számú jelzeteket kapták.7

Rövid kutatástörténet
A lengyel-magyar kapcsolatok története iránt mindkét ország kutatói 
élénk érdeklődést mutattak az elmúlt évszádokban. Az újkori magyar 
történetírók igyekeztek feltárni a közös diplomáciatörténet forrásait, szép 
számmal közölt a lengyel levéltárakból középkori okleveleket Katona 
Istvántól kezdve Wagner Károlyon át Fejér Györgyig.8 Lovcsányi Gyula 
1886-ban a Századok hasábjain tette közzé értékezését a lengyel-magyar 

4  Tóth Péter kutatási jelentéséből. Ügyiratszám: MNL OL Y szekció 12134/87.
5  Mon. Pol. XII. 409–411.
6  Borsa, 1996.
7  Törzsszámuk: MNL OL X 9736. A levéltári anyagról, annak kutatástörténetéről, és 
az ehhez kapcsolódó projektről többet l. Novák, 2017.
8  Katona; Wagner; CDH.
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érintkezések középkori történetéről,9 s a legújabb korban is születtek 
munkák a két ország közös metszéspontjairól. Itt említhetjük Tóth Péter 
munkásságát,10 Bagi Dániel nemrégiben napvilágot látott kötetét,11 C. 
Tóth Norbert több résztanulmányát,12 Pósán László elsősorban hadtör-
téneti munkáját,13 vagy a Petneki Áron nevével fémjelzett nemrégiben 
megrendezett időszaki kiállítást és annak katalógusát.14 A magyar levél-
tárak anyagából válogatott Stanisław A. Sroka is, melyből öt kötetnyi 
forrásközlés látott eddig napvilágot.15

Az Országos Levéltár nemzetközileg is egyedülálló munkájának 
gyümölcseként a DL-DF anyaga 2009-től már online is kutatható.16 Mos-
tanra a legtöbb középkorkutató kiindulási „kályhája” lett ez az adatbázis, 
mely ma már a Hungaricana rendszerén belül érhető el a modern kornak 
megfelelő köntösben.17 A kutató mégsem veheti szemügyre ebben az 
adatbázisban oklevelünk pecsétjeit, mivel a mikrofilmek készítői csupán 
az iratok szövegét fotózták le. A hiányosság az ilyen úgynevezett sokpe-
csétes oklevelek kapcsán a legbosszantóbb, hiszen a forrás egyik fontos,  
véleményünk szerint nélkülözhetetlen része marad a történeti elemzés 
parlagján. Erre Mályusz Elemér is felfigyelt, aki már 1957-ben megjelent 
társadalomtörténeti munkájába bevonta az 1440-es I. Ulászló magyar 
király koronázásához kapcsolódó okleveleket.18 Közel pontos névsorát 
Engel Pál és Lővei Pál pontosította,19 Engel 1998-as archontológiai mun-
kájába már négy oklevél névanyaga került be.

9  Lovcsányi, 1886.
10  Néhány kiragadott példa: Tóth, 2002A; Tóth, 2002B; Tóth, 2003; Tóth, 2007.
11  Bagi, 2014. Számos, ide citálható munkája mellett ki kell emelnünk szervező mun-
kájának eredményét, melynek keretében lengyel és magyar történészek kutatásai láttak 
napvilágot egy kötetben: Hungaro-Polonica.
12  C. Tóth, 2009; C. Tóth, 2014.
13  Néhány kiragadott példa: Pósán, 1998; Pósán, 2016A; Pósán, 2016B.
14  Közös úton. 
15  Dok. pol. Ulászló lengyel magyar király uralkodásához köthetően meg kell még 
említeni Sroka munkássága közül a király itineráriumát (Sroka–Zawitkowską, 2017.) és 
okleveleinek jegyzékét (MatWar).
16  Rácz György az adatbázis történetét annak egy fontos állomásán foglalta össze. 
Rácz, 1998. L. még Rácz, 2008.
17  https://archives.hungaricana.hu/hu/charters/ – 2019. január.
18  Mályusz, 1957. 128. és 131. jegyz.
19  Arch. 1301–1457. I–II. VII. fejezet 1440C–D.
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A történeti háttérről dióhéjban20

Luxemburgi Zsigmond 1437-es decemberi halálát követően vejét, Habs-
burg Albert osztrák herceget a magyar országnagyok néhány nap leforgása 
alatt királlyá választották, és január 1-jén feleségével együtt meg is koro-
názták. Albertnek azonban nem jutott túl sok idő a magyar trónon, a török 
ellen vezetett 1439-es hadjáraton a seregében kitört járvány áldozatául 
esett maga is, és a Győr közeli Neszmélyen 1439. október 27-én örök-
létre szenderült. Mivel Albert élő fiú utód nélkül hunyt el, így a magyar 
trón – s mellette a cseh és német is – üresen maradt. Albert végakarata 
az volt, hogy országainak előkelői egy régenstanácsot állítsanak fel, míg 
felesége, Erzsébet életet nem ad gyermekének, ugyanis a királyné ekkor 
épp várandós volt. A halott király végakaratának azonban kevés létjogo-
sultsága volt: országainak vezetői nem kívántak egymással közösködni. A 
magyar országnagyok elsődleges érdeke a gyors trónutódlás volt, hiszen 
egy évvel korábban II. Murád oszmán szultán sikeres hadjáratot vezetett 
a Magyar Királyság déli szomszédja, Szerbia ellen. Mivel a magyar-szerb 
ellentámadás 1439 őszén elmaradt, ezért várható volt, hogy a szultán 
kihasználja majd a király halálát egy újabb hadjáratra. Ennek lett bizo-
nyítéka Nándorfehérvár 1440-es ostroma. Szükségesnek tartották tehát a 
trón betöltését, lehetőleg olyan királyt választva, aki külső segítséget is 
biztosíthat az országnak. Jelöltből nem volt hiány. Az 1440 januárjában 
Budán tartott országgyűlésen jelenlévő Brankovics György szerb despota 
fia, Lázár is lehetőséges opcióként merült föl. Az országnagyok széles 
köre ugyanakkor alternatívat látott III. Ulászló lengyel király személyé-
ben is. A Jagelló uralkodó választását erősítette a mögötte álló ország 
katonai ereje, és az Anjouk alatt fennálló perszonálunió. Nagy súllyal 
eshettek latba a diplomáciában jártas és az országgyűlésen megjelenő 
Zbigniew Oleśnicki krakkói püspök, valamint Jan Taszka Koniecpolski 
lengyel királyi főkancellár szavai is.

A királyválasztó országgyűlés követeket menesztettek Ulászló len-
gyel királyhoz. A biztos résztvevőinek neve a jelen kötetben közzétett 
1440. január 18-i oklevél (1440A) pecsétjeinek azonosítása után a követ-
kezők: 

Szécsi Dénes esztergomi érsek, Dominiszi János zenggi püspök, Gatalóci 
Mátyás váci püspök, szalánkeméni Mikola Jakab szerémi püspök, Cillei 
Ulrik Zagoria és Cille grófja, Garai László macsói bán, Kórógyi János 
Castell grófja, Korbáviai György Korbávia grófja, Tamási Vajdafi Henrik, 

20  A köztörténeti áttekintésre újabban lásd a vonatkozó részeket:  Mályusz, 1994; 
Draskóczy 2000; Tringli 2003; Pálosfalvi, 2003A; Pálosfalvi, 2012; Novák, 2016.
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Marcali Bánfi György, kusalyi Jakcs Mihály, bátmonostori Töttös László, 
Marcali Vajdafi János.

A Krakkóba menesztett követek:

Dominiszi János zenggi püspök, Tallóci Matkó horvát, dalmát, szlavón bán, 
Bátori István volt országbíró, Perényi János tárnokmester, Pálóci László 
ajtónállómester, Marcali Vajdafi Imre asztalnokmester, valamint somogyi 
és verőci ispán.

Jól látszik, hogy a lengyel-magyar perszonálunió 1440 januárjában széles 
konszenzusnak örvendett. Az ország aktuálisan meghatározó alakjai III. 
Ulászlót képzelték el Albert örökösének, úgymint a prímás, Szécsi Dénes 
esztergomi érsek, Gatalóci Mátyás a kancellária vezetője, továbbá a Du-
nántúl és a Délvidék legnagyobb urai, mint Garai, Cillei, Kórógyi, Kor-
báviai. A követek között találjuk Tallóci Matkót, Pálóci Lászlót, a néhai 
főkancellár unokaöccsét és a volt országbírót, Bátori Istvánt. Téves lenne 
tehát azt feltételezni, hogy már ekkor „pártot” ütöttek a magyar bárók Er-
zsébet és Ulászló között. A tanács döntése józannak és logikusnak látszik 
az adott időpontban. Albert végakaratát teljesíteni a magyar belviszonyok 
közepette nehéz lett volna, a külső török fenyegetés pedig megoldásért 
kiáltott. Ekkor még nem tudhatta senki, Erzsébet fiúnak vagy lánynak ad 
életet, vagy egyáltalán életben marad-e az újszülött és az édesanya.

Természetesen vannak hiányzók, kiknek nevét érdemes megemlíte-
nünk: Albert kormányából éppen annak „feje”, Hédervári Lőrinc nádor, 
illetve Losonci Dezső erdélyi vajda, pelsőci Bebek Imre székely ispán, és 
az akkor még éppen csak „felkapaszkodott” Újlaki Miklós macsói bán, 
a prelátusok közül pedig Rozgonyi Simon veszprémi püspök. Hiányuk 
ugyanakkor feltehetően nem jelenti azt, hogy Ulászlót ellenezték. Úgy 
véljük, távolmaradásukat inkább a kivárás taktikájaként kell látnunk, de 
ez ugyanúgy bizonyíthatatlan marad, mint az oklevelet megpecsételők 
motivációja.

Időközben az 1440. február 21-re virradó éjjel Erzsébet király-
né, szolgálója, Kottaner Jánosné segítségével ellopta a Szent Koronát 
Visegrádról. Egy nappal később pedig a királyné fiúgyermeknek adott 
életet Komáromban. Feltehetően ez a hír még nem jutott el Krakkóba, és 
1440. március 1-jén III. Ulászló már választott magyar királyként ad ki 
oklevelet,21 majd március 8-án ünnepélyesen elfogadta a magyar rendek 
meghívását a magyar trónra. Erről tudósították a magyar országnagyokat 

21  Sroka–Zawitkowską, 2017. 61. L. az oklevéltár V. számú oklevelét.
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a Krakkóba küldött követek a március 9-i, Vitéz János által fogalmazott 
oklevélben (1440B). 

Erzsébet tehát a Szent Korona és Albert törvényes fiúgyermeke 
„birtokában” jelentős politikai tényezővé lépett elő. A Budán tartózkodó 
országnagyok egy része is érezhette ezt, és meg kívánták sürgetni Ulászló 
Magyarországra jövetelét. Nagy Szent Gergely pápa ünnepén – vagyis 
március 12-én – követeket küldtek a választott magyar királyhoz. Az 
oklevél szövege, pecsétjei és pecsétszalagjai (1440C) szerint a jelenlévő 
országnagyok:

A szöveg szerint: Mihály fia Benedek győri püspök, Hédervári László 
pannonhalmi apát, Hédervári Lőrinc nádor, Rozgonyi István és György 
pozsonyi ispánok, Maróti János bán fia László, Pálóci Simon volt 
lovászmester, nyalábi Perényi Péter fia János volt máramarosi ispán, 
homonnai Druget István, Lévai László, Szécsényi László, Tari Rupert 
királynéi lovászmester, Csák nembeli Dombai Frank, gersei Pető Péter, 
Hatvani Mátyás. Pecsétek szerint: Újlaki Miklós, nánai Kompolt János.

A Krakkóba menesztett követek:

Rozgonyi Simon veszprémi püspök, Újlaki Miklós macsói bán, pelsőci 
Bebek Imre székely ispán, Hédervári Lőrinc fia, István.

A résztvevők névsora szembeötlően eltér a januáritól. A korábbi 
szélesebb konszenzus talán felbomlott, és az Ulászló meghívása mellett 
továbbra is kitartó országnagyok igyekeztek sürgetni a lengyel uralkodót. 
A politikai viszonyok éles változását csak Erzsébet azon agresszív lépé-
se eredményezte, mikor március végén a lengyel követségből hazatérő 
Tallóci Matkót és Marcali Imrét elfogatta. Ulászló időközben igyekezett 
gyarapítani kíséretét, így csak 1440. április 9. és 19. között indult el Krak-
kóból. Célja az ország legfőbb vára, Buda elfoglalása volt. Késmárk, Igló, 
Eger érintésével érkezett május 19-ére Pestre. Időközben Erzsébet sem 
tétovázott, 1440. május 15-én Szécsi Dénes esztergomi érsek királlyá ko-
ronázta V. Lászlót Székesfehérvárott. Hédervári Lőrinc nádor átengedte 
Ulászló számára Budát, így 1440. május 21-én a lengyel-magyar kísé-
ret bevonulhatott a várba. A kialakult helyzet tárgyalásért kiáltott, ezért 
1440. június 15-én Ulászló magyar és lengyel hívei a kor szokása szerint 
oklevélben garantálták a tárgyalásra érkezők biztonságát, úgynevezett 
menlevelet adtak Erzsébet királyné és hívei részére. Megegyezés nem 
jött létre, de a jobb pozícióban lévő Ulászlónak Budán az országnagyok 
hűséget esküdtek, és 1440. június 29-én érvénytelenítették V. László 
megválasztását (1440D). Ezt követően átvonultak Székesfehérvárra, ahol 
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1440. július 17-én Szécsi Dénes esztergomi érsek megkoronázta I. Ulász-
ló magyar királyt (1440E).

Így alakulhatott ki, hogy egy időben két királya volt az országnak. V. 
Lászlóra egy törvényesen, az esztergomi érsek által Székesfehérvárott a 
Szent Koronával megkoronázott uralkodóként tekinthetünk. Bár csak pár 
hónapos csecsemő volt, és széles körű szimpatizáns csoporttal sem ren-
delkezett, viszont Albert király törvényes örököse, és nem utolsósorban 
rokona volt a III. Frigyes néven frissen megválasztott német királynak. 
A másik oldalon egy ereje teljében lévő – ekkor 16 éves –, Lengyelor-
szágban hat éve uralkodó, a magyar országnagyok által megválasztott, 
nagy számú magyar és lengyel előkelő által támogatott Ulászló állt. Az 
ő kezében volt a királyság legfőbb vára és városa, Budán több ezer fős 
sereggel állomásozott. Utóbbi helyzetét csupán az nehezítette, hogy ko-
ronázását nem a Szent Koronával végezték el, hanem egy Szent István 
király fejereklye-tartójából kivett koronával. 

1440 nyarán az ország belpolitikai helyzete eddig nem megszokott 
irányba indult el. Az országnak két koronás királya mögött felsorakozó 
erők egymásnak feszültek. Míg 1440. július 17-én a hivatalban lévő bá-
rók nagy része megerősítette Ulászló megkoronázását, a hónap végére 
kialakultak a szembenálló csoportosulások. A helyzet július végén esz-
kalálódott és kezdetét vette az éveken át tartó belháború. Ebben a hábo-
rúban ugyanakkor nem alakultak ki pontosan elhatárolt frontvonalak és 
nem folyt megállás nélkül katonai tevékenység. 

Az úgynevezett sokpecsétes oklevelekről
Még mielőtt Kumorovitz Lajos Bernát22 és Szentpétery Imre23 a magyar 
diplomatika és szfragisztika alapjait monográfiáikban lefektették volna, a 
kutatók már felismerték a sokpecsétes oklevelek jelentőségét.24 Szentpé-
tery maga is ismertetett egy azóta már elveszett oklevelet.25 Ebben az idő-
szakban a pecséttannal foglalkozó művek inkább a heraldika és genealógia 
tárgyában használták ezeket a forrásokat. Kumorovitz először 1944-ben 
napvilágot látott munkájában maga is külön foglalkozott a sokpecsétes 
oklevelekkel. Ő volt az, aki elsőként rámutatott azok társadalomtörténeti 
vonatkozására.26 1945 után általában a szfragisztika, de az ilyen típusú 
22  Kumorovitz, 1993.
23  Szentpétery, 1995.
24  Nagy, 1879; Csánki, 1887.
25  Szentpétery, 1902.
26  „A gyámpecsétes oklevelek tehát a rendi törekvések és az uralkodói tekintély kö-
zött lefolyt küzdelemre vetnek világot.” Kumorovitz, 1993. 82–83.
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oklevelek kutatása is háttérbe szorult. A ̓60-as évektől a művészettörténet 
használta őket forrásként, és a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levél-
tárában őrzött pecsétállomány feltárását gondjaiba vette.27 Itt elsősorban a 
művészettörténeti vonatkozások érvényesültek. Nagy változást az 1990-
es évek hoztak, amikor elsősorban Engel Pál kezdeményezésére a külföl-
dön őrzött okleveles anyag feldolgozása megkezdődött.28 A sokpecsétes 
oklevelek archontológiai, prozopográfiai jelentőségét Kubinyi András29 
után Engel is felismerte, ezért külön jegyzéket állított össze belőlük ép-
pen az 1439–1457-es időszakra, kiegészítve azt az átírásban fennmaradt 
forrásokkal.30 A sokpecsétes oklevelek feldolgozása tehát azon túl, hogy 
szövegük is elsőrendűen fontos történelmi forrás,31 a középkori pecsét- 
anyagunk feltárásához is hozzájárul.32 Emellett a társadalomtörténeti, 
genealógiai, archontológiai, prozopográfiai hozadékai sem elvetendőek.

Az oklevek megpecsételéséről
Egy prilivégiális formában kiállított oklevélre egy függőpecsét illesztése 
esetén általában könnyű dolga van a történésznek a pecsét meghatáro-
zásakor: Az intitulatioban megnevezett oklevéladóval az esetek több-
ségében megegyezik a pecséttulajdonos. Egy több-, vagy sokpecsétes 
oklevél esetében körültekintőbben kell eljárnunk. A január 18-i oklevél 
(1440A) intitulatiojában a következőket olvashatjuk: „Praelati, princi-
pes, comites, barones, milites, proceres et nobiles regni Hungariae nunc 
in congregatione generali Budae constituti notum facimus universis per 
praesentes”. Ebben az esetben értelemszerűen a személyek meghatározá-
sa – amennyiben az oklevél nem tartalmaznak megerősítő záradékot – a 

27  A Művészettörténeti Kutatócsoport publikációit, és a feldolgozott okleveleket l. 
Lővei, 2013. 2. és 8. jegyz.
28  Lővei, 2013. 138. Az ennek eredményeként feldolgozott oklevelek publikációs 
adatait l. Lővei, 2013. 8. jegyz. Kiegészítésként: Lővei–Takács, 2014; Engel–Lővei, 
2015; Novák, 2015B.
29  Kubinyi, 1988.
30  „A dokumentumok többségében csak országnagyokat és előkelőket találunk, […] 
akiknek valami okból […] olyan politikai súlyuk volt, hogy alkalmanként vagy rend-
szeresen részt vehettek az országnagyok tanácskozásain.” Arch. 1301–1457. I–II. VII. 
fejezet.
31  „Többnyire nemzetközi vonatkozású örökösödési-, házassági-, békeszerződéseket 
foglalnak írásba, vagy azoknak az országnagyok, a magyarországi rendek általi meg-
erősítő oklevelei; akadnak közöttük az uralkodó és alattvalói kapcsolatát szabályozó 
szerződések is.” Lővei, 2013. 138.
32  Legyen annak heraldikai, szfragisztikai, művészettörténeti, politika- vagy kor-
mányzattörténeti vonatkozása.
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pecsétek azonosításával lehetséges. Nagyban segíti a munkát, ha a pecsét-
tartó szalagokra címzés, vagyis a pecsételők neveinek rövidítése felkerül. 
Az imént idézett oklevél esetében azonban sem címzés, sem megerősítő 
záradék nem készült. A legnehezebb feladat a körirat nélküli pecsétek 
személyhez kötése. Nyilvánvalóan segítséget jelent egy-egy jól kivehető 
címer, de gyakran csupán az adott címert használó család körvonalazha-
tó. Ezért archontológiák, és pontos leszármazási ábrák használatára kell 
támaszkodnunk. Szerencsénkre a tárgyalt időszakhoz nagy segítséget 
nyújtanak a szakirodalom vonatkozó darabjai, különösképp Engel Pál 
történeti adattárai.33 De talán a legbiztosabb segítséget az azonosításhoz 
az analógiák szolgáltatják, legyenek azok saját jogon kiadott oklevelek, 
vagy sokpecsétes oklevelek.

Ha a januári oklevélnél maradunk, akkor az analógia segítségül hí-
vására a legjobb példa Cillei Ulrik és Marcali Bánfi György pecsétjeinek 
azonosítási folyamata. Cillei pecsétjén csupán a család címere látható: 
négyelt doborpajzsban az első és a negyedik mezőben három hatágú 
csillag, a második és harmadik mezőben két pólya. Mivel ebben az idő-
szakban a család két férfitagja is aktívan részt vett az ország ügyeiben, 
így analógia hiányában nem lehetne eldönteni, hogy Frigyes vagy Ulrik 
pecsétjét láthatjuk. Bizonyságot akkor szerezhetünk, ha pontos analógiát 
keresünk a lenyomatra. Szerencsés helyzetben az MNL OL DL anyagá-
ból vagy a szakirodalomból34 találunk is rá példát. Gondot az okozhat, 
ha egy ritka, vagy rövid ideig használt pecsétről van szó, vagy az adott 
személy nem végzett esetleg önálló oklevéladói tevékenységet.35 Cillei 
esetében egy általa kiadott 1441-es oklevél adott bizonyosságot, melyet 
a Monasterium.net levéltári adatbázis segítségével lehetett megtalálni a 
Karintiai Tartományi Levéltárban.36

Marcali György pecsétje esetében is analógiára volt szükség. Engel 
Pál archontológiája szerint csak 1441-ben nyerte el első hivatalát, a somo-
gyi ispáni címet,37 és bár tudjuk, hogy 1439-ben említették asztalnokmes-

33  Arch. 1301–1457. I–II.; Engel, 2001.
34  A Cilleik pecsétjeit a szlovén levéltári anyag alapján alaposan feldolgozta Katja 
Zvanut, eredményeit pedig az ezredfordulón közzé is tette. Zvanut, 2001.
35  Például az udvari tisztségviselők esetében, vagy ha nem viselt tisztséget a pecsételő.
36  Kärntner Landesarchiv Klagenfurt Urkunden des Marktes Spittal an der Drau 
AT-KLA 104-B-3. http://monasterium.net/augias/viewer.xql?lang=hun&imageda-
ta=/mom/service/augiasviewer&archive-id=AT-KLA&fond-id=KLA-104&char-
ter-id=AT-KLA_104-B-3_St – 2019. január. Ezúton is köszönöm a segítséget Pálosfalvi 
Tamásnak.
37  Arch. 1301–1457. I–II.
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terként,38 csupán egy pecsétje ismeretes ebből az időszakból, ami azonban 
eltérő pecsétképet mutat.39 Egyértelmű azonosításban éppen az itt közölt 
másik oklevél volt segítségül hívható. Az 1440. június 29-én keltezett okle-
vél (1440D) pecsétszalagjait megcímezték, egyiken láthatjuk a „Georgius 
filius Bani de Marczaly” feliratot. A rajta függő pecsétkép megegyezik a ja-
nuárival, így nagy bizonysággal Marcali György a pecsét birtokosa. Ezek-
ből a példákból – de főleg az utóbbiból – kitűnik, milyen nagy segítséget 
nyújthat egy oklevél pecsétjeinek meghatározásához egy-egy sokpecsétes 
oklevél feldolgozása, és ezért tartjuk szerencsésnek, hogy ebben a kötetben 
egy év öt darab meghatározó ilyen oklevele kerül közlésre.

Vissza-visszatérő kérdés a későközépkori pecséthasználat kapcsán 
a pecsételés és a tartózkodási hely közötti kapcsolat. Az itineráriumok 
készítése kapcsán fogalmazódott meg az a gondolat, hogy nem szemé-
lyek, hanem pecsétek tartózkodását tudjuk bizonyítani, és feltételezhet-
jük, hogy a pecsét tulajdonosa is azonos helyen tartózkodott.40 A királyi 
pecséthasználat esetében az a konszenzus alakult ki, hogy elfogadjuk: a 
titkospecséttel, vagy gyűrűspecséttel megerősített oklevél hírt ad a ki-
rály tartózkodásának helyéről. Azt is bebizonyították a kutatások, hogy 
az ország rendes bírái közül az országbíró tartózkodási helyéről kisebb 
pecsétje alapján dönthetünk.41 A sokpecsétes oklevelek kapcsán azonban 
több ízben az is kimutatásra került, hogy egy egész ország akaratát tük-
röző szerződés elkészítése és megerősítése több napot, akár több hónapot 
vehetett igénybe.42 Így nem is állíthatjuk biztosra, hogy 1440. január 
18-án mind a 13 pecsételő személy jelen volt az oklevél kiállítsanak 
pillanatában, illetve rajtuk kívül más nem vett részt a döntéshozatalban. 
Ugyanakkor a pecsétek elhelyezése, sorrendje, illetve az oklevél tartal-
ma arra enged következtetni a pecsételők megegyeznek a legfontosabb 
jelenlévőkkel, és maximum egy-két nap alatt ki is állították az iratot. Az 
oklevél rendezett, megtervezett és szerkesztett hatást kelt. Az első sor dí-
szesen kidolgozott. A tizenhárom pecsétet majdnem tökéletesen a szöveg 
alá egy sorban függesztették pontos hierarchiai sorrendben, nem maradt 

38  MNL OL DF 239 734.
39  MNL OL DL 80 695.
40  Zsigmond király, Erzsébet, Mária, és Borbála királynék itineráriuma (Engel†–C. 
Tóth, 2005.) kapcsán Süttő Szilárd fogalmazott meg észrevételeket az itineráriumok 
készítésével összefüggésben. Süttő, 2006.
41  Ezért is nem készült el a Zsigmond-kori nádorok és országbírók itineráriuma (C. 
Tóth, 2004.). Kivételt jelent ez alól Rozgonyi Simon országbírósága C. Tóth, 2010.
42  Az 1492-es pozsonyi békeszerződéssel részletesen Neumann Tibor foglalkozott. 
Neumann, 2010; 2011. Az oklevelek elkészítésére l. Lővei, 2009.
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üresen pecsétfészek. Pontosan annyi bemetszést tettek a pergamenszala-
goknak, amennyibe került is pecsét. Ha egy-két napig el is tartott a fogal-
mazás, és a kiállítás több időt biztos nem vett igénybe, hiszen a követként 
megjelölt Pálóci László február 3-án már Leleszen volt, de február 6-án 
és 7-én biztosan Helmecen.43

Ugyanez nem mondható el a március 12-én kelt oklevélről (1440C). 
A sorkezdő „S” betűn kívül nincs díszítve az első sor. Bár több, egy-
kor biztosan meglévő pecsét leszakadt, az nagy biztonsággal állítható, 
hogy az utolsó két bemetszésbe eredetileg sem került pergamenszalag. A 
7-10. helyen lévő pecsétszalagokra nem került pecsét és címzés sem, sőt, 
a kilencedik helyen a pecsétfészek felkerült, de üresen maradt. Vessük 
össze az oklevélben megnevezett tizenhat „praelati et barones ac proce-
res regni Hungariae”-nek nevezett személyt a számukra készült tizenhat 
bemetszésbe helyezett pergamenszalagokkal és pecsétekkel. Eszerint a 
két Rozgonyi, István és György helyére a követként megjelenő Újlaki 
Miklós pecsételt. A Maróti Lászlót követők közül csak Pálóci Simon, 
Szécsényi László és Csák nembeli Dombai Frank pecsétje kapott helyet 
az oklevélen. „Beugróként” a szintén követ Bebek Imrét és a szövegben 
nem megnevezett Kompolt Jánost azonosíthatjuk még a pecsételők kö-
zött. Vagyis a két Rozgonyi, ifj. Perényi János, homonnai Druget István, 
Lévai László, Tari Rupert, Gersei Pető és Hatvani Mátyás vagy nem 
volt már jelen az oklevél kiállításánál, vagy nem érkezett meg a követek 
indulásáig. Arra következtethetünk, hogy ez az oklevél gyorsan, sietve 
készült, amit alátámaszt az oklevél tartalma is.

A két „nagy” oklevél, ami I. Ulászló koronázásához köthető (1440D 
és 1440E) más metodikával készült. Ezek talán közelebb állnak a Lővei Pál 
által ismertetett 1492-es pozsonyi béke okleveleinek elkészültéhez. Mind-
két oklevél jól szerkesztett, bár a július 17-i talán nagyobb tudatosságot és 
alaposabb kivitelezést sugall.44 Mindegyik pecséttartó szalagjait címezték, 
és a megyei követek pecsétjeit is gondosan a második sorba helyezték.45

Pecséttani megfigyelések
1984-ben jelent meg az az összefoglaló munka, amelyet teljes egészében a 
középkori főpapi pecsétek elemzésének szenteltek. A Bodor Imre, Fügedi 
Erik és Takács Imre nevével fémjelzett munka az MTA Művészettörté-

43  Zichy IX. 2. sz.
44  Az invocatio minden betűje díszes, a sorok hossza egységes.
45  Az 1440D jelű oklevél utolsó hat pecsételője nem megyei követként volt jelen, 
legalábbis a címzés szerint.
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neti Kutató Csoport műanyag pecsétmásolati gyűjtemény (V8) anyagát 
vette forrásul.46 A 79 darab pecsét mindegyike ún. pontifikális pecsét, a 
másolatok zöme az Országos Levéltár Diplomatikai Levéltárában őrzött 
okleveleken található pecsétekről készült. A 21 darab fotótáblán közölt kép 
a mai napig a legteljesebb katalógust adja ezekről a speciális forrásokról. 
Kiegészítésként csupán néhány kiállítási katalógust sorolhatunk ide,47 illet-
ve a sokpecsétes okleveleket ismertető tanulmányokat, elsősorban Lővei 
Pálnak köszönhetően.48 A sokpecsétes oklevelek gyűjtése analógia nélküli 
főpapi pecsétek azonosítását teszi lehetővé. A jelentősebb egyházfők ki-
vételével a legtöbben nem végeztek aktív oklevéladó tevékenységet, így 
gyakran csak az ilyen típusú okleveleket hasznosíthatja a kutató.

Lővei Pál mutatott rá arra, amit már Bodor Imre is tapasztalt: a 
pontifikális pecsétek használata a 15. század során folyamatosan háttérbe 
szorult a címeres gyűrűspecsétekkel szemben. Mindez kimondottan igaz 
a sokpecsétes oklevelekre, Lővei gyűjtése szerint a 15. században csupán 
három darab tűnik fel ezeken.49 Jelen gyűjtésünk is követi ezt a tendenciát. 
Tíz egyházi személy köthető az oklevelekhez, ebből kilencen pecsételtek 
is, hét főpapnak pedig pecsétjei is maradtak fenn. Tizennyolc lenyomatból 
tíz darab különbözik egymástól. Ezek közül csak kettő tekinthető pon-
tifikális pecsétnek. Rozgonyi Simon veszprémi püspök mandorla alakú 
pecsétje (1440E:2) és Dominiszi János zenggi püspök kör alakú pecsétje 
(1440B:1) tekinthető ilyennek. Két különböző lenyomat köthető Szécsi 
Dénes bíboros esztergomi érsekhez is, hiszen 1440 januárjában még nem 
kapta meg a bíborosi kinevezését, így pecsétjén csak a nyári okleveleken 
jelenik meg a bíborosi kalap. Mivel a jelen tanulmányban számba vett 
főpapi pecsétek jó része publikálatlan, könnyen belátható, milyen lehe-
tőségek rejlenek a külföldi okleveles anyagban pecséttani szempontból.

Az egyházi személyek pecséthasználatán túl abba is betekintést en-
gednek az oklevelek, hogy hol kapnak helyet a világi előkelők között a 
vörös viaszt használó örökös ispánsággal rendelkező személyek. A vörös 
viasz használatának joga kezdetben csak a királyt, később a főpapokat il-
lette meg.50 Az első világi személy, aki a Magyar Királyságban vörös 
viaszt használhatott Cillei Herman gróf volt. Kezdetben nem a magyar 
jogrend, hanem birodalmi grófi címe miatt használhatott vörös viaszt. 
Később ő lesz az első, aki hivatalosan is örökös ispáni címet kapott 
46  Bodor–Fügedi–Takács, 1984.
47  Művészet, Lajos; Művészet, Zsigmond; Bándi, 1991; Bándi, 1993; MT.
48  L. a 28. sz. jegyzetet.
49  Lővei, 2013. 140.
50  Bodor–Fügedi–Takács, 1984. 19.
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Zsigmondtól 1399-ben.51 A Kórógyi család volt az első magyar származá-
sú család, akik grófi címet használtak. A konstanzi zsinat idején Kórógyi 
Fülöp örökösödési szerződést kötött távoli rokonával, Castell grófjával. 
Ettől kezdve kölcsönösen használhatták egymás címét. Kórógyi elősze-
retettel használta a Castell grófja címet, Zsigmondtól pedig megkapta 
a vörös viasz használatának jogát.52 Később a Horvát Bánság területén 
különleges jogállású családok használtak vörös viaszt. A Korbáviaiak, 
Frangepánok örökös ispáni címmel bírtak. A 15. század derekán így több 
előkelő család használhatott már vörös pecsétviaszt. Felmerül a kérdés, 
ez csupán ranggal járt, vagy hatalommal is? A kérdés megválaszolásához 
nagy segítséget nyújthatnak az 1440-es sokpecsétes oklevelek.

A januári oklevélen (1440A) a kor szokása szerint balról jobbra 
haladva, hierarchia szerint csökkenő sorrendben helyezkednek el a 
pecsétek. Először a főpapok vörösviaszú pecsétjeit láthatjuk. A világi 
pecsételők sorát Cillei Ulrik kezdte meg (1440A:5). A jelenlévő legha-
talmasabb világi méltóság, Garai László macsói bán csak ezt követően 
pecsétel (1440A:6). Vagyis Cillei, mint birodalmi gróf megelőzte a világi 
méltóságokat, bár magyar hivatalt ekkor nem viselt. A tisztség nélkül álló 
Kórógyi János (1440A:7) és Korbáviai György (1440A:8.) pecsétjét csak 
hátrébb látjuk. Kórógyi pecsétjeit a későbbi okleveleken is megtaláljuk 
(1440D:16 és 1440E:15). Mindkét esetben az udvari tisztségviselőket 
követően az első ispánok között szerepel. Kijelenthetjük, hogy a vörös 
viasz használata elsősorban reprezentációs célt szolgált, és az örökös 
ispáni címmel együtt rangot jelentett. A hatalmi hierarchiában azonban 
nem jelentett akkora előrelépést, mint egy birodalmi grófi cím, és nem 
párosult vele automatikusan nagyobb befolyás.

51  C. Tóth, 2011. 470.
52  Neumann, 2014. 104–105.


