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Solymosi László

Az esztergomi káptalan Árpád-kori pecsétjei

Az esztergomi székeskáptalan ma is látható, két középkori pecsétnyomója közül 
a koronázási jelenetet megörökítő nagyobbik tipárium 1317-ben készült.* 1 A 
kisebbik, amely Szent Adalbert prágai püspököt, a székesegyház védőszentjét 
ábrázolja, Esztergom főpapjának rangjára tekintettel, érseki palliummal2 a vál
lán, eredendően nem a nagyobbik pecsétnyomó párja volt. Keletkezése és hasz
nálata messze megelőzte a nagyobbik tipáriumét. A kisebbik pecsétnyomó leg
korábbi lenyomata egy 1244-ben kiadott oklevélen maradt fenn.3 De ezt a 
tipáriumot ennél korábban is használták. A székeskáptalan 1243. augusztus 20- 
án bérbe adta az esztergomi piactér közelében fekvő kőházát és telkét két hely
beli polgárnak. A bérleti szerződést a kanonoki testület oklevélbe foglalta, és azt 
a megerősítő záradék szerint kisebb pecsétjével (sigillum nostrum minus) erősí
tette meg, mivel nagyobb pecsétje akkor nem volt (quia sigillum maius ad 
presens non habemus).4 Sőt, hogy a káptalan saját jogügyletét tartalmazó okle-

* A tanulmány elkészítését az OTKA T 46499 számú pályázata támogatta.
1 A nagyobbik tipárium keletkezéséről, valamint a két pecsétnyomó kapcsolatáról lásd 
Solymosi László: Az esztergomi káptalan 14. századi pecsétnyomója. In: Emlékkönyv 
Gunst Péter 70. születésnapjára. Szerk. Barta János-Pallai László. Debrecen, 2004. 19- 
31.
2 Vö. [.Josephus Koller] Cerographia Hungáriáé. Tymaviae 1734. 104. A gnieznói 
székeskáptalan 13. századi kerek pecsétje Szent Adalbert püspököt, a székesegyház 
védőszentjét pallium nélkül ábrázolja. Marian Gumowski: Handbuch der polnischen 
Siegelkunde. Graz, 1966. 71 (55. sz.), 75.
3 Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Levéltár (= DL) 65689. Legjobb kiadása: 
Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae. I—II. Ad edendum praeparavit Richard Mar
sina. Bratislavae, 1971-1987. (= Marsina) II. 117-118. Vö. Trostovszky Gabriella: Az 
esztergomi káptalan XIII-XIV. századi oklevelei az Országos Levéltár Diplomatikai 
Levéltárában. Levéltári Közlemények 60 (1989) 65.
4 Észt. kápt. m. lt. 24-1-11 (Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Fény
képgyűjtemény = DF 236284). Kiadása: Monumenta ecclesiae Strigoniensis. I—II. Ed. 
Ferdinandus Knauz. III. Ed. Lodovicus Crescens Dedek. Strigonii 1874-1924. IV. Ed. 
Gabriel Dreska, Geysa Érszegi, Andreas Hegedűs, Tiburcius Neumann, Cornelius 
Szovák, Stephanus Tringli. Strigonii -  Budapestini 1999. (= MES) I. 354-355. A kor- 
roboráció szövege: Et quia sigillum maius ad presens non ha-bemus, sigillum nostrum 
minus presentibus duximus apponendum, et ut eisdem maior fides adhibeatur, predicti 
venerabilis patris domini Stephani Dei gratia Waciensis episcopi, postulati ac
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veiének nagyobb hitele legyen, Báncsa nembeli István váci püspöknek, az esz
tergomi érseki szék várományosának és egyúttal a káptalan képviselőjének a 
pecsétjével is ellátták.5 A megállapodás jelentőségét mutatja, hogy a székesegy
házban a teljes kanonoki testület jelenlétében egyidejűleg történt a szerződéskö
tés aktusa és írásba foglalása.6

A káptalani és a főpapi pecsét időközben elveszett az oklevélről, de a zára
dék egyértelműen tanúskodik róluk, ráadásul szól a kisebbik pecsét akkor már 
nem létező párjáról, a nagyobbik pecsétről. Ezzel eljutottunk az esztergomi 
káptalan harmadik és egyben legkorábbi pecsétjéhez, amiről 1397-ben a kano
noki testületnek már nem volt tudomása, feljegyzésre méltó ismerete.7 Az elő
ször 1243-ban említett kisebbik pecsét ezzel volt korrelációban. Első lévén a 
sorban, ezt a hitelesítő eszközt köriratában nem minősítették, nem nevezték na
gyobb pecsétnek. Legfeljebb a második (kisebb) pecsét elkészülte után, vagyis 
utólag mondták olykor annak, miként 1296-ban tették az 1226-ban kiállított 
oklevél átírása alkalmával.8 De ilyen esetekben is inkább régi voltát hangsú
lyozták.9 Formája a későbbi másik kettőhöz hasonlóan kerek volt, körirata egy
szerűbb volt náluk, és velük egyezően a testületi tulajdonost, a káptalant nevezte 
meg: Sigillum S(tri)goniensis capituli,10 A másik kettővel ellentétben 
tipáriumának csak a lenyomatait ismerjük.

procuratoris nostri sigillo fecimus roborari. Uo. 355. Említi Franz Eckhart: Die glaub
würdigen Orte Ungarns im Mittelalter. MIÖG Ergänzungsband IX. Heft 2. Innsbruck, 
1914. 499-500, Kumorovitz L. Bemát: Az authentikus pecsét. Turul 50 (1936) 67, uő: A 
magyar pecséthasználat története a középkorban. In: A jászóvári premontrei kanonok
rend gödöllői Szent Norbert gimnáziumának és Szent Norbert-nevelőintézetének 
évkönyve az 1943-1944. iskolai évről. Gödöllő, 1944. 322, 359 (379. jegyzet), uő: A 
magyar pecséthasználat története a középkorban. Budapest, 1993. 58, 84, 119 (586. 
jegyzet).
5 István püspököt a pápa 1243. július 7-én helyezte át az esztergomi érseki székbe. A 
pápai bulla eszerint még nem érkezett meg a káptalan említett oklevelének kiállításakor. 
Augustinus Theiner: Vetera monumenta historica Hungáriám sacram illustrantia. I—II. 
Romáé 1859-1860.1. 186. Vö. MES I. 353.
6 Actum et datum Strigonii in ecclesia beati Adalberti in pleno capitulo. Észt. kápt. m. It. 
24-1-11 (DF 236284). Vö. MES I. 355.
7 Kollányi Ferencz: Visitatio capituli e. m. Strigoniensis anno 1397. In: Történelmi Tár. 
Budapest, 1901. 87. Vö. Trostovszky: Az esztergomi káptalan 65.
8 DF 273144 (Nyitrai püspökség lt. 8-4-1). Kiadása: MES II. 389-390. Vö. Marsina I. 
232-233. Szöveg szerint: sub antique et maiori sigillo nostro. Bővebben lásd a 48. jegy
zetben.
9 Az oklevélátíráskor a sub antique et verő sigillo nostro (lásd a 12. jegyzetet és DL 25) 
vagy a sub antique sigillo ecclesie nostre (lásd a 17. jegyzetet) formulát használták.
10 Vö. Takács Imre: A magyarországi káptalanok és konventek középkori pecsétjei. 
Budapest, 1992. 58-59.
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Az első pecsét legkorábbi példánya a káptalan 1218-ban kiadott oklevelén 
maradt fenn.11 A káptalan korábbi kiadványain is voltak pecsétek, de ezek el
vesztek. Bár mindegyik oklevél szövege csak általánosságban utal a pecséthasz
nálatra, nem kétséges, hogy az első pecsét függött rajtuk. Erre közvetlen bizo
nyíték az 1214. évi oklevél, amely 1269-ben történt átírása szerint az akkori 
gyakorlathoz viszonyítva a régi pecséttel volt megerősítve.12 Ezt használták már 
a káptalan 1210-ben kibocsátott első két oklevelén.13 Sőt, Tamás nyitrai ispán 
intercidált ítéletlevelén is, melyet a nyitrai székesegyház birtokjogainak biztosí
tására 1208 táján az esztergomi káptalan írómühelyében állítottak ki, és szövege 
szerint Tamás ispán és az esztergomi káptalan pecsétjével erősítettek meg.14 15 Az 
első tipáriumot 1234-ben még biztosan használták.13 Mint láttuk, 1243-ban vi
szont már a második, a kisebbik pecsétnyomót alkalmazták helyette. A közbülső 
időszakból a pecséthasználat létezésén túl közelebbi információval nem rendel
kezünk.16 Ezért nehéz pontosan meghatározni a kisebbik tipárium keletkezésé-

11 Prímási Levéltár, Arch. Saec. Q-65 (DF 248583). Kiadása: MES I. 219-220. Vö. 
Marsina I. 180-181.
12 DF 264722 (GySML 2. 4502). Fényképe: DL 86129. Kiadása: Urkundenbuch des 
Burgenlandes und der angrenzenden Gebiete der Komitate Wieselburg, Ödenburg und 
Eisenburg. I. Bearb. v. Hans Wagner. Graz-Köln, 1955. 65-66, 353. Az 1214. évi ok
levélre és átírására vonatkozó részlet a következő: cum quedam littere privilegiales, quas 
olim a nostris predecessoribus émanasse dicebat, amisisse essent et aliud par ipsarum in 
camera ecclesie nostre reservaretur, illud par earundem in nostra camera depositum 
requin faceremus, cumque nos ipsum par privilegii requiri fecissemus, et illud in 
predicta nostra camera sub antiquo et verő sigillo nostro, quo olim predecessores nostri 
utebantur, repertum fuisset, tenorem eiusdem ... de verbo ad verbum presentibus 
duximus inserendum et sigilli nostri, quo nunc utimur, munimine roborandum. Uo. 353.
13 PRT I. 616-618, Marsina I. 129-130.
14 Marsina I. 115-117. A oklevél megerősítő záradéka: Ut ergo predicta omnia firma et 
inconcussa permaneant, пес prefata eccelsia Nitriensis a quoquam malo homine super 
his possit molestari, ea scriptum redigi feci et mei et Strigoniensis capituli sigilli inpres- 
sione feci muniri. Uo. 117. Vö. Uo. 230. Bors ispán feleségének 1231-ben Esztergomban 
megfogalmazott végrendeletét az oklevél szövege szerint Róbert esztergomi érsek és a 
káptalan pecsétjével látták el: Et ut hoc firmiter stabiliterque possit perseverare, sigillo 
domini R(oberti) archiepiscopi totiusque capituli Strigoniensis presentem paginam feci 
roborari. Az egy példányban kiállított (nem intercidált) végrendeletet ténylegesen azon
ban csak az érsek pecsétjével erősítették meg. DL 164. Kiadása: MES I. 280.
15 DL 95604. Vö. a 17. jegyzettel.
16 Az 1235 és 1242 közötti periódusból az előzményekhez képest kevés, mindössze há
rom (két eredeti és egy átírt) oklevél szövegét ismerjük. Az 1242-ben kiadott oklevél 
pecsétje elveszett. Észt. kápt. m. lt. 41-7-3 (DF 237245). Vö. MES I. 344-345. Az 1240- 
ben kiállított oklevél 1254. évi átírása a pecsétet nem minősítette. DL 49 117. Vö. 
Marsina II. 59, 309. A keltezése szerint 1236-ban készült oklevélen ugyan az első pecsét 
íugg, de ez a kiadvány hamis, dátumánál később keletkezett. Rejtély, hogyan pecsételték 
meg, amikor a tipárium már nem volt forgalomban. Észt. kápt. o. lt. 2-9-1 (DF 208512). 
Kiadása és kritikája: Marsina II. 13-14. Vö. Györffy György. Az Árpád-kori Magyaror
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nek a korát és ezzel együtt azt a minden bizonnyal rövid periódust, amikor a két 
pecsétnyomót egyidejűleg használták. Szerencsére a korszak végét illetően van 
némi támpontunk.

A káptalan állítása szerint az 1298-ban bemutatott és átírt 1234. évi okle
velének a pecsétje annak az első tipáriumnak a lenyomata, amelyet elődeik a 
tatárok első pusztítása, azaz 1241 előtt (ante primum interitum Tartarorum) 
használtak.17 Az első pecsétnyomó kivonását a forgalomból nem lehet a tatárjá
rással kapcsolatba hozni.18 Rogerius megbízható emlékirata szerint az esztergo
mi vár azon kevés erődítések egyike volt, amely ellenállt a tatárok ostromának. 
A várost ugyan elfoglalták a tatárok, de a várat nem tudták bevenni.19 A várban 
álló székesegyház épületegyüttesében őrzött két pecsétnyomó közül sem az első, 
sem a második nem kerülhetett a kezükbe. Az első tipárium használata minden 
bizonnyal 1240 táján valamilyen okból (sérülés stb.) megszűnt. 1242 elején, a 
sikertelen ostrom idején legfeljebb az érvénytelenített (kettétört, bevésett) pe
csétnyomót őrizték a székesegyházban. A tatárjárás eseményei és következmé
nyei alkalmatlanok voltak arra, hogy az első tipáriumot újjal pótolják, helyét és 
szerepét könnyen átvette a már korábban használatba vett kisebbik pecsétnyomó. 
De mikor vésték ezt a tipáriumot?

A XIII. században a magyarországi egyházi intézmények egy csoportja 
nyugati mintára módosította pecséthasználatát. Míg korábban egyetlenegy 
tipáriummal rendelkezett, és tartalmától, formájától függetlenül valamennyi 
oklevelét azzal pecsételte meg, a változás következtében a régi mellett most már 
második vagy kisebb pecsétnyomót is alkalmazott. Az elnevezésében, köriratá
ban (sigillum minus, sigillum memoriale, sigillum ad causas) is különböző új 
tipáriumot a kevésbé jelentős tartalmú oklevelek, a régi vagy nagyobb pecsét
nyomót pedig az örökérvényűnek tekintett jogügyleteket rögzítő kiadványok

szág történeti földrajza. Geographia historica Hungáriáé tempore stirpis Arpadianae. I- 
IV. Budapest, 1987-1998. (= Györffy) IV. 399 (Itó).
17 DL 95604. A vonatkozó részlet a következő: exhibuit nobis privilégium sub antiquo 
sigillo ecclesie nostre confectum, in quo est sculpta forma monasterii, quo predecessores 
nostri usi sunt ante primum interitum Tartarorum, quod in carta et suis litteris ad spatium 
duarum linearum per mures sive per tineas dilaniatum erat et corrosum, petens a nobis 
cum instantia, ut aliud par eiusdem privilegii, quod in camera ecclesie nostre olim 
dinosscitur secundum morém eiusdem ecclesie nostre reservatum et relictum, inquiri et 
reinveniri ac tenorem sive continentiam eiusdem nostris privilegialibus litteris inseri 
faceremus.
18 Takács: A magyarországi káptalanok 58. Az itt hibásan 1241. évi keltezéssel említett 
oklevél nagyobbik pecsétre vonatkozó adata nem vonható ide, mert az oklevelet a káp
talan valójában 1341-ben adta ki, és így ez a fordulat az 1317-ben készült nagyobbik 
tipáriumra utal. DL 3437. Kiadása: Anjoukori okmánytár. Codex diplom. Hungaricus 
Andegavensis. Szerk. Nagy Imre, Tasnádi Nagy Gyula. I—VII. Budapest, 1878-1920. 
IV. 178-180.
19 Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae 
gestarum. I—II. Edendo operi praefúit Emericus Szentpétery. Budapestini 1937-1938. II. 
583-585.
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megerősítésénél használták.20 Magyarországon az egyházi intézmények közül az 
1243. évi említés alapján legkorábban az esztergomi káptalan alkalmazott kisebb 
pecsétet.21 A sorban a következő a székesfehérvári társaskáptalan volt, amely 
1250 táján vezette be az első pecsét mellett a második pecsét használatát.22 A 
kisebbik pecsét bevezetésének időpontját, a két pecsét egyidejű alkalmazásának 
a kezdetét néha pontosan is tudni lehet. A váradi székeskáptalan 1291-ig egyet
len pecsétnyomóval rendelkezett, amely a trónoló Madonnát ábrázolta a gyer
mek Jézussal. Ezt a XIII. század végére erősen megkopott ovális tipáriumot a 
káptalan 1291. február 14. és március 28. között kivonta a forgalomból, és he
lyébe két új pecsétnyomót állított, a kerek nagyobbikat a privilégiumok, az ová
lis kisebb tipáriumot pedig a többi oklevél megerősítésére. A forma, a körirat, az 
alkalmazási terület mellett pecsétképük is eltért egymástól. A nagyobbik Szent 
László királyt, míg a kisebbik az első pecséthez hasonló módon Szűz Máriát és a 
gyermek Jézust örökítette meg.23

A váradi példától eltérően a kisebbik pecsét bevezetéséről nem maradtak 
fenn ilyen források. További nehézséget jelent, hogy a kisebbik pecséttel meg
erősített oklevelek megőrzésére éppen ideiglenes fontosságú tartalmuk miatt

20 Szentpétery Imre: Magyar oklevéltan. (A Magyar Történettudomány Kézikönyve II. 
3.) Budapest, 1930. 133, Kumorovitz: Az authentikus pecsét 50, 66-67, uő: A magyar 
pecséthasználat 291, 322, uő: A magyar pecséthasználat (új változat) 19, 58.
21 Kumorovitz-. Az authentikus pecsét 67.
22 Solymosi László'. A székesfehérvári káptalan hiteleshelyi működésének főbb sajátosságai 
az Árpád-korban. In: A székesfehérvári Boldogasszony bazilika történeti jelentősége. Az 
1996. május 16-án rendezett tudományos tanácskozás előadásai. Szerk. Farkas Gábor. 
Székesfehérvár, 1996. 188-189.
23 Habebamus olim unicum sigillum főnné oblonge, continens in sculpture ymaginem 
beate Marie virginis sedentem et coronam habentem in capite, et ymaginem filii sui in 
dextro brachio baiulantem, in manu sinistra tenentem similitudinem lilii et circumferen- 
tialiter istas litteras: + S. capituli Waradiensis ecclesie. Séd isto vetustate consumpto, 
data et autenticata fiierunt inter fe-stum sancti Valentini et diem medii quadragesime 
anno Domini millesimo CC. nonagesimo primo alia duo sigilla, quorum unum est rotun- 
dum ad privilégia, aliud verő oblongum ad causas. Rotundum autem habet in medio 
ymaginem sancti régis Ladislai dimidiam, quasi usque ad umbilicum, habentem coronam 
in capite, et in dextera bipennem, in sinistra verő pomum cum cruce desuper erecta; in 
superscriptione verő istas litteras: + S. maius capituli Waradiensis ecclesie ad privilégia. 
Oblongum autem habet figurám ymaginis beati Virginis sedentis in trono, et tenentis 
puerum, erectum sive stantem super genu sinistre et habentem figurám pomi in manu 
dextra, continente in suprascriptione has figuras: + S. minus capituli Waradiensis eccle
sie ad causas. Bunyitay Vincze: A váradi káptalan legrégibb statútumai. Nagyvárad, 
1886. 23-25. Újabb kiadása: Documenta Romániáé historica. C. Transilvania. XIV. 
(1371-1375). Volum íntocmit de: Aurel Rädutiu, Viorica Pervain, Susana Andrea, Lidia 
Gross. Bucureçti, 2002. 692-693. Vö. Varga Árpád: A váradi káptalan hiteleshelyi mű
ködése. In: Művelődéstörténeti tanulmányok. Szerk. Csetri Elek, Jakó Zsigmond, Sipos 
Gábor, Tónk Sándor. Bukarest, 1980. 31, Takács: A magyarországi káptalanok 93-95, 
Vekov, Károly. Locul de adeverire din Alba-Iulia (secolele XIII-XVI). Cluj-Napoca, 
2003. 191.
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tulajdonosaik messze nem fordítottak akkora gondot, mint az ünnepélyes kiállí
tású, függőpecséttel ellátott örökérvényű oklevelekre. Fennmaradásuk ilyen 
körülmények között különösen a kezdeti időszakban rendkívül esetleges lehetett. 
Itt a datálásnál az írásbeliség iránt megmutatkozó társadalmi igény és a pecsét
használat között létező összefüggés adhat némi támpontot. A kisebbik esztergo
mi pecsét keletkezését is ennek ismeretében vizsgálhatjuk. Előbb azonban korri
gálni kell egy tévedést.

Knauz Nándor, az esztergomi oklevelek tudós ismerője és kiadója szerint az 
esztergomi káptalan legkorábbi pecsétjét valamikor 1225 előtt kivonták a for
galomból, mert egy 1225-ben kiadott oklevélre már a kisebbik pecsétet füg
gesztették.24 25 Ez az információ azonban nem állja meg a helyét. Az említett káp
talani kiadványt nem a kisebbik, hanem a legkorábbi pecséttel erősítették meg. 
Az írott hártyacsíkon függő csonka pecsét képe ma is jól felismerhető, egyértel
műen azonosítható.23 A nyilvánvaló tévedés félrevezette a kutatást.26 A kisebbik 
pecsét ilyen korai időpontra tett bevezetésének az írásbeliség fejlődése is ellent
mond. Az olyan típusú oklevelek, amelyek a kisebbik pecsét használatát kivált
hatták, jelentősebb számban csak 1231 után készültek.

Az Aranybulla 1231-ben történt megújítása nyomán a káptalanok és kon- 
ventek kiküldött emberei, bizonyságai tanúként jelen voltak egyes bírói eljárá
soknál és kormányzati feladatok végrehajtásánál.27 Az ezzel a tevékenységgel 
összefüggő hiteleshelyi írásbeliség kibontakozása olyan oklevelek egyre töme
gesebb kiállításával járt együtt, amelyek nem voltak örökérvényűek. Mindössze 
átmeneti jelentőséggel bírtak, hiszen az adott teendő (idézés, iktatás stb.) elvég
zésének mikéntjéről szóltak, arról jelentettek az illetékes hatóságnak, személy
nek, s mondanivalójuk tudomásulvétele és felhasználása után fölöslegessé, nél- 
külözhetőkké váltak. Ilyen lehetett az esztergomi káptalan királyi parancsra 
1250-ben kiállított oklevele, amelyből IV. Béla adománylevele a határjárás szö
vegét vette át és tartotta fenn.28 Az oklevél iránti megbecsülés olykor elősegítette

24 MES I. 687. Az 1225. évi oklevél közlésénél (uo. 256.) Knauz nem minősítette a pe
csétet.
25 Észt. kápt. m. lt. 26-1-1 (DF 236394). Vö. MES I. 255-256.
26 Vö. Györffy II. 241. Amennyiben nem pusztán elírásról van szó, Kollányit is minden 
bizonnyal Knauz nézete befolyásolta, amikor tévesen Jemeyre hivatkozva 1225-re tette a 
kisebbik pecsét bevezetését, mert ilyesmit Jemey nem állít, a kisebbik pecsétre 1285-ből 
hozza ez első adatot. Kollányi Ferencz: Esztergomi kanonokok. 1100-1900. Esztergom, 
1900. XXIV, Jemey János: A magyarországi káptalanok és conventek, mint hielmes és 
hiteles helyek története. Magyar Történelmi Tár II. Pesten, 1855. 28, 49, 156. Újabban 
Kollányit követi Takács Imre: Esztergomi pe-csétek az Anjou-korból. Két szokatlan 
példa. In: Lux Pannóniáé. Esztergom az ezeréves kulturális metropolis. Konferencia 
2000. június 15-16-17. Esztergom, 2001. 80.
27 Solymosi László: A világi bíráskodás kezdetei és az oklevéladás Magyarországon. In: 
Várak, templomok, ispotályok. Tanulmányok a középkorról. Szerk. Neumann Tibor. 
(Analecta mediaevalia II.) Budapest, 2004. 232-234.
28 Cuius quidem terre mete, sicut in litteris capituli Strigoniensis, cui hoc factum com- 
miseramus, vidimus contineri, hoc ordine distinguuntur bevezetéssel következik a
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a kevésbé fontos források megőrzését is. így maradt fenn 1280 tájáról az eszter
gomi káptalan parancslevele, melyben a hindi papot utasította, hogy hiteleshelyi 
bizonyságként járjon el a királyi emberrel bizonyos szökevény szolgák ügyé
ben.29 30 31 32 33 A hiteleshelyi oklevéladásnak ez a jelentős szelete a hiteleshelyek meg
határozó részénél idővel a kisebbik pecsét használatával kapcsolódott egybe.20 
Elsőként az esztergomi káptalan lépett erre az útra. Második vagy kisebbik pe
csétnyomója a fentiek szerint 1231 és 1241 között, közelebbről valószínűleg IV. 
Béla 1235. évi trónra lépése táján készült. Az utóbbi időpont mellett szól, hogy a 
király az írásbeli kérvényezés elrendeléséhez hasonlóan ekkortájt szabályozta a 
székesfehérvári társaskáptalan pecséthasználatát. Döntése nyomán készítették el 
a kanonoki testület első tipáriumát, s kezdődött meg a fehérvári kiadványok 
megpecsételése.’1

Az esztergomi káptalan oklevéladással összefüggő pecséthasználata a leg
korábbi pecsétnyomóval indult. Mint láttuk, keletkezését illetően az az egyetlen 
biztos támpont, hogy Tamás nyitrai ispán 1208 táján Esztergomban készült íté
letlevelének megerősítésére már igénybe vették. Ezzel Esztergom a káptalanok 
között az előkelő második helyet foglalja el. Veszprém alig egy hajszállal előzi 
meg 1207-ből származó első pecsétjével.22 Veszprém esetében egyedülállóan 
igazolható a pecséthasználat kezdete. Mivel 1181-ben kiállított oklevelét még 
biztosan, csak másolatból ismert 1192. évi kiadványát pedig valószínűleg nem 
pecsételte meg, nyugati mintára 1181 és 1207 között, közelebbről talán 1192 és 
1207 között, vagyis valamikor 1200 körül következett be a változás.22 A pecsét

határleírás. Marsina II. 243. Hasonló adat 1258-ból: Cuius quidem terre mete sic distin- 
guimtur, sicut in litteris capituli Strigoniensis et per predictum hominem nostrum fiiemnt 
expresse... Uo. 421.
29 DL 66067. Kivonata: A Balassa család levéltára. 1193-1526. Fekete Nagy Antal kézi
rata alapján sajtó alá rendezte és szerk. Borsa Iván. (Magyar Országos Levéltár Kiad
ványa II. Forráskiadványok 18.) Budapest, 1990. 21 (37. sz.). Vö. Györffy IV. 397.
30 Úgy tűnik, hogy döntően a székeskáptalanoknak volt kisebb pecsétjük. Takács-. A 
magyarországi káptalanok 46, 55, 57, 63-64, 67, 74-75, 81-82, 83, 92-93, 93-95. A pécsi 
káptalan kisebbik pecsétje, amelynek körirata nem utal méretére, 1261 és 1268 között 
készülhetett. Koszta László'. A pécsi székeskáptalan hiteleshelyi pecséthasználata a XIV. 
század közepéig. Levéltári Közlemények 67 (1996) 58-60.
31 Sólymost A székesfehérvári káptalan 184-186.
32 Fejérpataky László: Oklevelek II. István korából. (Értekezések a történelmi tudomá
nyok köréből XVI. köt. 4. sz.) Budapest, 1895. 11. A szerző itt korrigálja korábbi néze
tét. Uő: A veszprémi káptalan kincseinek összeírása 1429-1437. évekből. Történelmi 
Tár 1886. 560, 567, [uő:] A veszprémi káptalan első pecsétje. Turul 4 (1886) 104. Vö. 
Szentpétery: Oklevéltan 134. A pecsét fényképét is közli Jakubovich Emil. I. Endre 
király törvénybeidéző ércbilloga. Turul 47 (1933) 59. Az oklevél jelzete: DL 103243, 
104876 (az utóbbi fénykép). Kiadása: PRT X. 501-502.
33 Solymosi László'. A hiteleshelyi pecséthasználat kezdeteihez. In: Magyar Herold. For
rásközlő, családtörténeti és címertani évkönyv. I. A magyar hivatali írásbeliség fejlődése. 
1181-1981. Szerk. Kállay István. Budapest, 1984. 105-111. V.ö. Bodor Imre: Árpád-kori 
pecsétjeink. II. Egyházi és világi pecsétek. Turul 75 (2002) 13.
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I

használat bevezetése előtt az oklevélben felsorolt tanúk és az intercidálás bizto
sította az írásba foglalt jogügylet hitelét. Az utóbbi eljárás a tanúk korlátozott és 
véges emlékezeténél sokkal tartósabban volt alkalmas a jogügylet bizonyítására, 
mert az egyházi intézmény az általa kiállított oklevél példányainak egyikét 
megtartotta magának és gondoskodott megőrzéséről. A pecsét bevezetésével 
immár szükség esetén hármas kötés (funiculus triplex): a tanúk, a megőrzött 
példány és a pecsét szolgálta az oklevél hitelét.34 Esztergomban sem történt 
másként, csak a kedvezőtlenebb forrásadottság nem teszi lehetővé a folyamat 
követését. A hiteleshelyek túlnyomó többségéhez hasonlóan az esztergomi káp
talan esetében is a pecséttel együtt jelent meg az intercidált oklevél a 13. század 
elején. ’5 Az eljárás lényegét fogalmazta meg 1242 őszén a káptalan, miszerint a 
helybeli polgárokkal kötött bérleti szerződéséről pecséttel megerősített és az 
ábécé betűin intercidált oklevelet állított ki, és annak párját megtartotta magá
nak.36 Ennek megfelelően a függőpecsétes oklevelek egyik példányát szokás 
szerint (secundum morém) a káptalan levéltárában őrizték.37 Szerencsés esetben 
fennmaradtak az intercidált oklevél összetartozó példányai.38

Az analógia alapján az esztergomi káptalan első tipáriuma 1200 táján kelet
kezett. Ezt a keltezést egyéb megfontolások is támogatják. A káptalan 1183-ban 
egy világi személynek birtokot adott el. Miklós esztergomi érsek jóváhagyta a 
jogügyletet és pecsétes oklevelet állított ki róla. A közhitelű (autenticus) pecsét 
kánonjogi eredetű fogalmát Magyarországon először használó oklevél csak az 
érsek pecsétjéről szólt, és egyedül azzal hitelesítették a jogügyletet.39 A káptala
ni pecsét körirata is inkább ezt a datálást támogatja. A kivételeket nem tekintve 
az egyházi intézmények pecsétjei köriratuk szerint kétfélék: patrónus- vagy tes

34 A bibliai eredetű (Prédikátor Könyve = Liber Ecclesiastes 4, 12) megfogalmazás (fu
niculus triplex difficile rumpitur) a flandriai Péléve Szent Amand-apátsága 1120 táján 
kiadott oklevelének sokszor idézett megerősítő záradékában olvasható. Vö. Sólymost A 
hiteleshelyi pecséthasználat 91.
35 Még a 13. század második felében is ritka Esztergomban a nem intercidált fuggőpe- 
csétes oklevél. Ilyen kivételek az 1270-es évekből: DL 25, DF 229957 (Veszprémi kápt. 
o. lt. 0-223).
36 Észt. kápt. m. lt. 41-7-3 (DF 237245). Kiadása: MES I. 344-345. Et ut presens 
contractus robur firmitatis obtineat, presentes litteras sigilli nostri dedimus munimine 
roboratas et ad cautelam consimiles cum alfabeto penes nos retinuimus. Actum Strigonii 
in ecclesia sancti Adalberti. Uo. 345. Idézi Hajnik Imre: A magyar bírósági szervezet és 
perjog az Árpád- és a vegyes-házi királyok alatt. Budapest, 1899. 355 (40. jegyzet).
37 DL 95604. A vonatkozó részlet: aliud par eiusdem privilegii. quod in camera ecclesie 
nostre olim dinosscitur secundum morém eiusdem ecclesie nostre reservatum et 
relictum. Az 1298. helyett az 1294. évnél idézi Györffy II. 243. Vö. a 17. jegyzettel.
38 így 1226-ból az esztergomi káptalan két chirographumának mindkét párját megőriz
ték. DL 55, Észt. kápt. m. lt. 40-1-4 (DF 237103), Észt. kápt. m. lt. 40-1-5 (DF 236989). 
Vö. Marsina I. 230-231.
39 Chartae Antiquissimae Hungáriáé ab anno 1001 usque ad annum 1196. Composuit 
Georgius Györffy. Budapest, 1994. (= CAH) 85 (44. sz.). Vö. Kumorovitz: Az authenti- 
kus pecsét 53.

14



tületi pecsétek voltak. Az előbbi a pecsét tulajdonosaként az egyházi intézmény 
égi oltalmazóját, az utóbbi pedig az egyházi testületet, az illetékes káptalant 
vagy konventet nevezte meg.40 Az esztergomi káptalan első pecsétje a testületi 
típusba tartozik, az újabb változatot képviseli. A köriratban szereplő unciális 
betűtípus (m) is összeegyeztethető ezzel a datálással.41

Az 1200 körüli keltezésnek nem mond ellent az ennél jóval korábbi isten
ítéleti pecsét léte, hacsak nem azonosítjuk az istenítéleti szertartásnál és az okle
véladásnál alkalmazott pecsétet.42 Erre azonban nincsen semmi bizonyíték, sőt, 
éppen az ellenkezőjére van. Az elképzelhető, hogy az oklevelek megpecsételése 
céljából 1200 táján készült tipáriumokat az istenítéleti szertartások alkalmával is 
használták, miután a régi istenítéleti pecsétnyomót kivonták a forgalomból. An
nak viszont nincsen realitása, hogy a régi istenítéleti tipárium funkciója 1200 
táján bővült volna, és ettől kezve rendszeresen az oklevelek megerősítésénél is 
alkalmazták volna.

A székesegyházakban és a jelentősebb királyi alapítású prépostságokban a 
XI. századtól kezdve egészen az 1215-ben tartott IV. Lateráni Zsinat tilalmának 
mint-egy két évtizeddel későbbi magyarországi érvényesüléséig istenítéleti 
szertartásokat, döntően tüzesvas-próbákat tartottak, és a tüzes vas kézbevétele és 
hordozása után pecséttel zárták le a sérült kézre tekert pólyát. Mielőtt három nap 
múlva a pecsétet feltörték, és a pólyát letekerték volna, alaposan megvizsgálták 
a pecsétet. Ha sértetlennek találták, akkor érvényes volt a próba, mert ez kizárta 
azt a lehetőséget, hogy az égési seb gyógyulását időközben illetéktelen beavat
kozással előmozdították volna. A szertartást végző istenítéleti helyek, élükön az 
esztergomi székesegyházzal, tehát már a XI. században istenítéleti pecséttel ren
delkeztek.43 Mindezt nyomatékosítja, hogy Esztergom istenítéleti tevékenységét 
igen korai feljegyzés emliti. Mózes nyitrai ispán és a pannonhalmi apátság bir
tokperében 1110 táján a szerzetesek képviselőjének Gyárfás nyitrai püspök 
döntése szerint Esztergom városában tüzesvas-próbának kellett alávetnie magát, 
hogy az igazságos Isten és megvesztegethetetlen bíró az igazaknak megmutassa 
az igazságot, a monostor ellenfeleit pedig megbüntesse.44

40 Gustav A. Seyler. Geschichte der Siegel. Leipzig, [1894.] 232-235, 347-348, Joseph 
Roman: Manuel de sigillographie française. Paris, 1912. 240, Erich Kittel: Siegel. 
(Bibliothek für Kunst- und Antiquitätenfreunde, Bd. XI.) Braunschweig, 1970. 413-416, 
201.

41 Gumowski: Handbuch 19, Rudolf M. Kloos: Die Einführung in die Epigraphik des 
Mittelalters und der frühen Neuzeit. Dannstadt, 1980. 127, 130. Vö. Takács: A ma
gyarországi káptalanok 42. Az itt látható táblázatból éppen az első esztergomi pecsét 
köriratának m betűje hiányzik. Az esztergomi pecsét unciális betűtípusára a figyelmet 
felhívta Kumorovitz: Az authentikus pecsét 56 (20. jegyzet).
42 Takács: A magyarországi káptalanok 17, 22-23. Vö. Solymosi: A székesfehérvári káp
talan 185.
43 Solymosi László: Guden magánoklevele másodlagos pecsétjének eredete. Veszprémi 
Történelmi Tár 1 (1989) 102-104.
44 Inquisitis autem omibus adversariisque resistere volentibus in urbem Strigoniensem 
nobis arbiter iudicium feni iudicavit, ut Deus iustus et immunis iudex iusticiam
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Az ellenőrző funkciójú istenítéleti pecsétek nem lehettek azonosak azokkal 
a hitelesítő eszközökkel, amelyeket a 13. század elejétől kezdve a szóbanforgó 
istenítéleti helyek -  immár mint hiteleshelyek -  okleveleik megerősítésére hasz
náltak. Legalább annyira nehéz volna megfelelést keresni közöttük, mint a borti
zed és a hegyvám megfizetésének igazolására szüretkor a hordóra nyomott és az 
oklevélre függesztett pecsét között. Hiába volt a székesfehérvári káptalannak 
istenítéleti pecsétje, hiába alkalmazta a kanonoki testület a sajátos szertartások
nál, okleveleit 1184 és 1235 között pecsét nélkül állította ki.45 Ugyanezt mond
hatjuk a veszprémi káptalan 1181-ből való két pecsételetlen kiadványa kapcsán 
is.46 Bár az istenítéleti pecsétek, tipáriumok fennmaradásának alig volt esélye, 
Veszprém esetében tárgyi bizonyíték is rendelkezésre áll, mert az istenítéleti 
szertartásnál alkalmazott pecsétnyomót kivételesen két pecsét nélküli oklevél 
utólagos megerősítésénél is felhasználták. A két lenyomat ismeretében egyér
telműen megállapítható, hogy az istenítéletnél és az oklevéladásnál használt 
pecsétek alapvetően különböztek egymástól.47

Az oklevéladással összefüggő, 1200 táján készült esztergomi tipárium ábrá
zolásáról lenyomatai mellett a 13. század végén a káptalan két átíró oklevele is 
tájékoztat. Mindkettő szerint a legkorábbi pecsétnyomón monostor formájú 
épület {forma monasterii) látható. Ehhez a lényegi meghatározáshoz a bővebb 
szövegezés még azt is hozzáteszi, hogy az épület előtt két ember képe (ymagines 
duorum hominnm) ismerhető fel.48 A két leírás értelmezéséhez tudni kell, hogy a 
monostor szó egyfelől bizonyos szerzetes közösség életvitelére alkalmas épület- 
együttest, másfelől meghatározott egyházi építészeti formát jelent, közelebbről 
olyan templomépületet, amelynek monostor módjára elől, hátul vagy középen 
tornyai vannak.49 Nyilvánvaló, hogy ez utóbbi értelemben lehetett a 13. század

ostenderet, adversariosque sancte domus offenderet. Diplomata Hungáriáé antiquissima. 
I. Ab anno 1000 usque ad annum 1131. Edendo operi praefúit Georgius Györffy. Adiu- 
verunt Johannes Bapt. Borsa, Franciscus L. Hervay, Bemardus L. Kumorovitz et Julius 
Moravcsik. Budapestini 1992. 381.
45 Sólymost A székesfehérvári káptalan 182,184.
46 CAH 82-83 (42. sz.), 84 (43. sz.). Vö. Szentpétery. Oklevéltan 75-76, Kumorovitz L. 
Bernât: A középkori magyar „magánjogi” írásbeliség első korszaka. (XI-XII. század.) 
Századok 97 (1963) 24-25, Sólymost. A hiteleshelyi pecséthasználat 105-106.
47 Sólymost Guden magánoklevele 102-104.
48 Az 1296-ban bemutatott és átírt 1226. évi oklevél pecsétjéről a következőket írja az 
esztergomi káptalan: religiosus vir, fráter Dominicus, abbas monasterii de Zubur ad 
presentiam nostram accedens privilégium ecclesie nostre sub antiquo et maiori sigillo 
nostro quondam, in quo est forma monasterii et ante illud sunt ymagines duorum 
hominum, nobis exhibuit. DF 273144 (Nyitrai püspökség It. 8-4-1). Vö. MES II. 389. 
Idézi Marsina I. 233. Az 1298-ból való rövidebb bemutatást {in quo est sculpta fonna 
monasterii) lásd a 17. jegyzetben.
49 Minderről pontosan tájékoztat a 15. századból való Somogyvári Formuláskönyv (258r) 
becsű-jegyzéke: Item ecclesia ante et post vei in medio habens turres ad modum monas
terii quinquaginta marcis estimatur. Item monasterium et claustrum per aliquem posses- 
sorem dotatum centum marcis estimatur. (A quinquaginta szó utóbb áthúzva és föléírva:
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második felében az esztergomi székesegyházat Szent Adalbert, a veszprémit 
pedig Szent Mihály monostorának nevezni.50 51 A két tömör leírás, a monostor szó 
adott jelentése és a pecsétlenyomatokon látható kép összhangban van egymással. 
A pecsétkép oldalnézetben templomot ábrázol a szentéllyel szembeni homlok
zaton két toronnyal. A vaskos építmény csaknem az egész pecsétmezőt betölti. 
Az épület előtt és részben a tornyok alatt, a kép jobb szélén egymás mellett két 
jobbra néző személy áll fedetlen fővel, tunikában. A szélen álló magasabb alak 
talán füstölőt tart a kezében.31

Az esztergomi pecsétkép a pecséttulajdonos székeskáptalant egyházi épü
lettel jeleníti meg. Az egyházi intézményt jellegzetes épülettel reprezentáló 
topografikus pecséttípust Magyarországon mindössze öt intézmény: az eszter
gomi és a nyitrai székeskáptalan, a pozsonyi társaskáptalan, valamint a zobori és 
a garamszentbenedeki bencés konvent első pecsétje képviseli.52 E körben az 
esztergomi pecsét hatása valószínűsíthető.53 Egyfelől közülük ez a legkorábbi, 
másfelől a négy intézmény Esztergom vonzáskörzetében, közelebbről az eszter
gomi vagy a nyitrai egyházmegyében található. Az érseki székhely befolyása e 
tekintetben később is érzékelhető. A 13. század második felében a nyitrai káp
talan kisebbik pecsétje az esztergomi kisebbik pecsét mintájára készült.54 * 56 A öt 
pecsét közül kettő a topografikus típus egyedi változatát képviseli. A templom- 
épületen kívül az esztergomi pecsét -  mint láttuk -  két személyt, a pozsonyi 
pedig a patrónust, a Megváltó Krisztus (Salvator) templom fölé magasodó 
félalakját is ábrázolja.35 Az utóbbi a két nagy típus, a gyakoribb patrónus- és a 
ritkább topografikus pecsét összevont változataként is felfogható.

Az egyházi épületet ábrázoló topografikus pecséttípus másutt sem örvendett 
nagy népszerűségnek. A németeknél ritka a káptalani pecséteken a templomáb
rázolás, a franciáknál és az angoloknál gyakoribb.36 Lengyel területen a krakkói 
dóm, Alsó-Sziléziában pedig a trebnitzi (trzebnicai) Szent Bertalan kolostor

XXXX.) DF 292658 (Marosvásárhelyi Teleki-Bolyai Könyvtár, Ms 374). Vö. Bónis 
György: Középkori jogunk elemei. Római jog, kánonjog, szokásjog. Budapest, 1972. 
165-166, Fügedi Erik. Sepelierunt corpus eius in proprio monasterio. A nemzetségi 
monostor. Századok 125 (1991) 59-60.
50 MES II. 50, Árpádkori új okmánytár. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus. 
Közzé teszi Wenzel Gusztáv. I—XII. Pest, Budapest, 1860-1874. (= Wenzel) IV. 258.
51 Takács: A magyarországi káptalanok 58.
32 Kubinyi András: Buda város pecséthasználatának kialakulása. Tanulmányok Budapest 
Múltjából 14(1961), 116.
53 Solymosi: Guden magánoklevele 102.
54 Arnold V. Ipolyi-Stummer. Beiträge zur mittelalterlichen Siegelkunde Ungarns. Mit
theilungen der kaiserl. königl. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der
Baudenkmale 4 (1859), 267. Vö. Takács: A magyarországi káptalanok 75, MES IV. 269. 
35 Takács: A magyarországi káptalanok 80.
56 Wilhelm Ewald: Siegelkunde. München-Berlin, 1914. 220. Templomábrázolásra az 
említett a flandriai bencés Szent Amand-apátság 13. századi pecsétjére hivatkozik. Uo. 
221. Jellemző, hogy székesegyház pecséten való megjelenítésére krakkói példát idéz 
Seyler: Geschichte der Siegel 232.
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pecsétje képviseli ezt a típust. Egyúttal ezek a legközelebbi párhuzamok. A 
krakkói Szent Vencel székeskáptalan közel egykorú (1212, 1220) első pecsétjén 
karcsúbb kéttornyú templom látható, mint az esztergomin, de fordított helyzet
ben, a tornyok nem a jobb, hanem a pecsétmező baloldalán állnak. A valamivel 
későbbi (1234) ovális pecsét képéről ugyanez mondható el, azzal a különbség
gel, hogy az itteni templomnak csak egyetlen tornya van. Az esztergomival el
lentétben a krakkói káptalan két pecsétje a klasszikus topografíkus típust testesíti 
meg. Ezzel szemben a jóval fiatalabb sziléziai pecsét a pozsonyi ábrázolással 
rokonítható. A pecsétképen Szent Bertalan, a kolostor védőszentje prédikál egy 
kéttornyú templom előtt.57

Az egyházi topografíkus pecsét elterjedtsége alapján francia vagy angol 
földön lehet keresni az esztergomi pecséten látható templommotívum eredetét.58 
A közvetítésre a 12. század végén számos lehetőség adódott. Az esztergomi 
királyi város francia eredetű lakói (latinok, vallonok), a párizsi vagy angliai ma
gyar diákok, leginkább a párizsi tanulmányok után hazatért, majd esztergomi 
érsekké kinevezett Jób (1185-1204), továbbá III. Béla király második felesége, 
Margit francia királylány (korábban Henrik angol trónörökös özvegye) és kör
nyezete sugallhatta ezt a motívumot.59 Margit királyné (és kísérete) mellett szól, 
hogy Becket Tamás, a mártír canterburyi érsek esztergomi kultuszának megala
pozása is hozzá köthető.60

Az esztergomi pecséten nehezen értelmezhető a templommotívumhoz kap
csolódó kétszemélyes jelenet. Részint az ábrázolás egyedisége miatt, részint pedig 
azért, mert a kis méretből adódóan és a pecsétlenyomatok kopása következtében az 
apró részletek alig ismerhetők fel. Ezért többféle értelmezési kísérlet született. A 
legegyszerűbb felfogás szerint két imádkozó alak látható a pecséten.61 A metszetek 
már a 18. század óta így jelenítették meg őket.62 Ipolyi Arnold a rendelkezésére álló 
csonka pecsét alapján közösségi káptalanépület és egyben székesegyházi iskola

57 Gumowski: Handbuch 75-76, 147 (58. sz.), 159, XXXVIII. tábla 376. sz. és XL. tábla 
404. sz.
58 Az unciális betűtípus (m) is francia eredetre mutat. Kumorovitz: Az authentikus pecsét 
56 (20. jegyzet).
59 Györffy II. 255, Laszlovszky József. Angol-magyar kapcsolatok a 12. század második 
felében. Századok 128 (1994) 223-253, kül. 225-229, 231-233, Веке Margit: Jób. In: 
Esztergomi érsekek. 1001-2003. Szerk. Веке Margit. Budapest, 2003. 75-81. Vö. Ernő 
Marosi: Die Anfänge der Gotik in Ungarn. Esztergom in der Kunst des 12.-13. 
Jahrhunderts. Budapest, 1984. 86.
60 Györffy György: Becket Tamás és Magyarország. Filológiai Közlöny 16 (1970), 156-157. 
V.ö. Solymosi László: Veszprém korai történetének néhány kérdése. In: Válaszúton. 
Pogányság -  kereszténység, Kelet-Nyugat. Konferencia a X-XI. század kérdéseiről. Vesz
prém, 2000. május 8-10. Szerk. Kredics László. Veszprém, 2000. 146.
61 Marsina I. 362.
62 Péterffy P. Carorlus: Sacra concilia ecclesiae Romano-catholicae in regno Hungáriáé 
celebrata ab a. Chr. 1016 usque ad a. 1715. etc. Pars I. Posonii 1741. címlap, Jerney: A 
magyarországi káptalanok 21. sz., MES I. 52.
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előtt álló tanárokat vagy kanonokokat vélt felfedezni bennük.63 Más nézet szerint 
az ábrázolás (emberek a templom előtt) a pecsét istenítéletekkel kapcsolatos hasz
nálatára utal, a pecsétkép ikonográfiája az istenítéletekkel függhet össze.64 65 Végül az 
is felvetődött, hogy esetleg koronázási jelenetről lenne szó.66 A fentiek alapján az 
iskolával, illetve az istenítélettel kapcsolatos elképzelések feledhetők. Az utóbbi 
felfogás kialakítását nagymértékben befolyásolta, hogy Péterffy Károly, a pecsét 
első publikálója, metszetét félrevezető évszámmal (1121) tette közzé. Ennek hitelét 
kellően érzékelteti, hogy az esztergomi nagypecsét metszetét 1141-ből származó 
oklevél pecsétjeként közölte, holott akkor ez még nem létezett, tipáriumát csaknem 
kétszáz évvel később készítették el.66

A vaskos templomépület és a kétszemélyes jelenet együttesen reprezentálja 
a pecsét tulajdonosát, az esztergomi káptalant. Az építmény a kanonoki testület 
életének legfőbb színterét, a mindennapi közös misének és zsolozsmámak helyet 
adó székesegyházat jeleníti meg. A két személy szerepeltetése összefügg ezzel 
az intézménnyel. Azt kizárhatjuk, hogy a védőszenthez kapcsolódna. Akkor a 
jelenet központi helyet foglalna el a képen, mint a pozsonyi vagy a sziléziai pe
cséten. Az viszont lehetséges, hogy közvetlenül a kanonoki testület tevékenysé
gére (imádság, szertartás) utal. Ebben az esetben a két személy tulajdonképpen 
két kanonok, akik együtt imádkoznak vagy valamilyen szertartást közösen vé
geznek. Az épületen kívüli ábrázolás voltaképpen templomban végzett cselek
ményt tett láthatóvá. így azonban a jelenetben nincsen semmilyen egyedi vonás, 
hiszen az ábrázolt tevékenység minden kanonoki testületre, szerzetesi közösség
re jellemző, nemcsak az esztergomi káptalanra. (Lényegében ugyanez lenne 
elmondható a fentebb kizárt istenítéleti szertartás esetében is.) A kétszemélyes 
jelenetnek tehát speciális jelentése kellett legyen. Erre mutat az is, hogy a pe
csétkép programjából éppen ezt az elemet nem vette át a nyitrai és a pozsonyi 
káptalan, valamint a garamszentbenedeki és a zobori konvent. Mi lehetett az 
esztergomi székesegyház specialitása, amit a pecséten ábrázolhattak? Kézenfek
vő a székesegyház mindenkori érseke által gyakorolt koronázó jogára gondolni.

Az egyedülálló jogosítvány reprezentatív bemutatása különösen aktuális 
volt 1200 táján, amikor a sajátos jog nem érvényesült maradéktalanul, és egyedi
sége vitatottá vált. Lukács esztergomi érsek vonakodása következtében 1173- 
ban pápai engedéllyel András kalocsai érsek koronázta királlyá III. Bélát.67 Az 
esztergomi érseki szék betöltetlensége miatt 1204-ben III. László, 1205-ben 
pedig II. András fejére János kalocsai érsek tette a koronát. János érsek ugyan 
hamarosan Esztergom főpapja (1205-1223) lett, de utóda, Bertold kalocsai érsek

63 Ipolyi-Stummer: Beiträge 250 (2. jegyzet).
64 Kumorovilz: A magyar pecséthasználat 319-320, uő: A magyar pecséthasználat (új 
változat) 56. Vö. Takács: A magyarországi káptalanok 58.
65 Solymosi: Guden magánoklevele 102. Vö. Uő: Egyházi-politikai viszonyok a pápai 
hegemónia idején (13. század). In: Magyarország és a Szentszék kapcsolatának 1000 éve. 
Szerit. Zombori István. Budapest, 1996. 50.
66 Péterffy: Sacra concilia I. 1.
67 Körmendi Tamás: Lukács. In: Esztergomi érsekek, 66.
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főleg királynéi támogatásssal folytatta elődje politikáját, és mindent megtett, 
hogy Kalocsa számára megszerezze a koronázás jogát. III. Ince pápa azonban 
útját állta törekvésének, és elutasító döntésével 1212-ben lezárta a jogvitát.68 
Ilyen körülmények között királyi állásfoglalással ért fel, hogy megkoronázására 
emlékezve 1198-ban Imre, 1206-ban pedig II. András is adományt tett az eszter
gomi érsekségnek, illetve az esztergomi kanonoki testületnek. Sőt, II. András 
oklevele a koronázó János érseket aktualizálva esztergomi főpapnak mondta, 
noha még kalocsai érsekként végezte a fontos szertartást.69

A kétszemélyes jelenet értelmezésénél nem hagyható figyelmen kívül, hogy 
a legkorábbi (első) és a nagyobbik (harmadik) esztergomi pecsét között létezik 
bizonyos összefüggés. Mindkettő körirata ugyanazt az unciális betűt (m) és 
ugyanazt a rövidítést használja.70 A két körirat és a nagyobbik pecsétmező ér
telmező szövege a Strigoniensis szóban az egyik szótagot {trí) sajátos kereszt 
alakú jellel jelöli. Ez a speciális rövidítés az oklevélírásból származik, ahol a “t” 
betű fölé írt “i” betű jelzi a rövidítést. A köriratban az egymás fölé vésett két 
nagybetű (majuszkula) adja ki a kereszt formát.71 Úgy tűnik, hogy a nagyobbik 
tipárium vésnöke a használatból kivont első tipárium vagy lenyomata alapján 
dolgozott. 2 Csábító a feltevés, hogy a két pecsétkép közt is van kapcsolat, hogy 
a királykoronázási jelenetet ábrázoló nagyobbik pecsét programjának kialakítá
sára fontos egyéb tényezők mellett az első pecsétkép is hatott.73 A vaskos temp
lomépületből könnyed baldachin, a kétszemélyes jelenetből pedig a király és az 
érsek koronázási jelenete lett. Ha ez így van, akkor a kétszemélyes jelenetnek is 
köze van a koronázási szertartáshoz. Erre azonban mindezideig nincsen perdöntő 
bizonyíték.

Az esztergomi székeskáptalan a középkor folyamán három tipáriumot hasz
nált oklevelei megerősítésekor. Az első 1200 táján készült, és még röviddel 1241 
előtt kivonták a forgalomból. Ennek nem sokkal kisebb párjaként 1235 táján 
vésték ki a második vagy kisebb pecsétnyomót. A második vagy kisebb tipárium

68 Béke. Jób 77-78, Thoroczkay Gábor. I. János. In: Esztergomi érsekek, 89, 90-91. Vö. 
Koszta László: Adalékok az esztergomi és a kalocsai érsekség viszonyához a XIII. Szá
zad elejéig. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 3 (1991) 79-81.
69 MES I. 156, 185.
70 A két körirat unciális betűjének azonosságát észrevette Kumorovitz: Az authentikus 
pecsét 56 (20. jegyzet).
71 A rövidítés értelmezéséhez Madas Edit és Renate Kohn segítségét köszönöm.
72 Az unciális betű esetében erre gondolt már Kumorovitz: Az authentikus pecsét 56 (20. 
jegyzet).
73 Felvetődik a kérdés, ha Szent István király sut vocabulo Beatae Mariae Virginis et 
Sancti Adalberti alapította az esztergomi székesegyházat, miként 1397-ben az egyház
látogatási jegyzőkönyv állítja (Kollányi: Visitatio 79), akkor miért nem Szűz Máriát 
ábrázolja a nagyobbik pecsétnyomó. A váradi példához hasonlóan miért nem lett mind
két patrónusnak pecsétje? Valószínűleg azért, mert a nagyobbik tipárium készítésekor 
Szűz Máriát még nem tartották a székesegyház védőszentjének. CAH 63 (27. sz.), MES 
I. 185, 187, 195, 207, 304, 306, 345, 355, 382, 449, 450, 502, II. 50, Theiner I. 235. Vö. 
Györffy II. 237-245.
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nagyobbik társaként viszonylag későn, 1317-ben készítették el a harmadik vagy 
nagyobb pecsétnyomót. Az utóbbi kettőt jóval a középkoron túl is használták. 
Mindhárom körirata az esztergomi káptalant jelölte meg tulajdonosként. Le
nyomataik körirata szerint egyaránt testületi pecsétek voltak. Pecsétképük alap
ján viszont lényegesen különböztek egymástól. A székesegyház védőszentjét, 
Szent Adalbert vértanú püspököt megjelenítő második vagy kisebb pecsét tipi
kus patrónus pecsét. Ezzel szemben a másik kettő egyedi darab. Az első a temp
lommotívumhoz kapcsolódó kétszemélyes jelenet ábrázolásával az egyházi épüle
tet ábrázoló topografikus pecséttípus sajátos változata. A székesegyház minden
kori érseke által gyakorolt koronázó jogát a királykoronázási jelenettel repre
zentáló harmadik pecsét kivételes alkotás.

A második vagy kisebb pecsét, amely képe szerint hagyományos patrónus 
pecsét, használata szempontjából számít különlegesnek. A kisebb pecsétnyomó 
attól kezdve, hogy a tatárjárás előtt az első tipáriumot kivonták a forgalomból, 
egészen addig, míg a nagyobbik pecsétnyomó 1317-ben el nem készült és hasz
nálatba nem vették, átvette és ellátta az első pecsétnyomó funkcióját is. Vagyis 
mintegy nyolcvan esztendőn keresztül az általános gyakorlattól eltérően minden 
oklevél megerősítésekor ezt használták, függetlenül attól, hogy függő- vagy 
rányomott pecsétre volt szükség.74 Ebben az időszakban a káptalan általában 
nem minősítette pecsétjét kiadványai korroborációjában, legfeljebb oklevélátírás 
alkalmával jegyezte meg, hogy a kisebb pecséttel látták el az oklevelet.75 A 
káptalan természetesen közhitelűnek tartotta kisebb pecsétjét.76 Amikor 1274- 
ben a fél kérésére átírás céljából megkereste 1266-ban kiadott oklevelének a 
káptalani levéltárban (in nostra camera) őrzött példányát, úgy nyilatkozott róla, 
hogy közhitelű és valódi pecsétje alatt (sub autentico et verő sigillo nostro) volt

74 Érthető okból viszonylag kései időszakból maradt ránk az első oklevél, amelynek 
hátlapjára nyomták a pecsétet. Észt. kápt. m. lt. 51 -1 -8  (DF 237959). Kiadása: MES I. 
576-577 (1270). További adatok: DL 65709 (1273), Észt. kápt. m. lt. 51-1-10 (DF 
237961). Kiadása: MES II. 45 (1274).
75 Átíró oklevél záradéka 1296-ból: Nos autem predictum privilégium nostrum 
considérantes esse non abrasum, non cancellatum, non abolitum, nec viciatum in aliqua 
sui parte, nisi quod eius sigillum erat valde vêtus et vetustate videbatur iam consumi, in 
tenorem presentium de verbo ad verbum sine addimento et diminutione duximus 
transscribendum et sigilli nostri appensione minoris, quo nunc utimur, reddidimus 
communitum. DF 273144 (Nyitrai püspökség lt. 8-4-1). Vô. MES II. 390. Hasonló pe
csétminősítés 1298-ból: presentes litteras aduberiorem cautelam appensione sigilli nostri 
minoris, quo nunc utimur, fecimus communiri. DL 95604. Vő. Trostovszky. Az eszter
gomi káptalan 74.
76 Ez ellentétben áll azzal a vélekedéssel, hogy csak a nagyobbik pecsét volt közhitelű. 
Szentpétery: Oklevéltan 119, Kumorovitz: Az authentikus pecsét 50, 66-67. Vö. Vo
cabulaire International de la Sigillographie. Red. Stefánia Ricci Noé. Roma, 1990. 58 
(27. és 28. sz.), 70 (51. sz.).
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kiállítva.77 Ugyanakkor ezt a pecsétet a többi hiteleshelyi pecséthez hasonlóan a 
társadalom is közhitelűnek fogadta el.78 A kisebbik pecsétnyomó a nagyobbik 
tipárium használatbavétele után is megőrizte különleges funkcióját. Egyfelől 
változatlanul alkalmazták a hiteleshelyi oklevelek függő- vagy rányomott pe
cséttel való megerősítésére, akárcsak a nagyobbik tipáriumot. Másfelől megtar
totta szerepét a saját ügyekről kiállított káptalani oklevelek esetében. Az ilyen 
(nem hiteleshelyi) okleveleket kizárólag vele erősítették meg.79 Ebben a szerep
körben a két pecsétnyomó nem osztozott egymással.

A kisebbik pecsétnyomó sajátossága a használatát illetően döntően azon 
alapult, hogy sokáig nem volt másik tipárium, amivel osztoznia kellett volna. 
Vajon miért alakult ki ez a helyzet? Az esztergomi káptalan miért nem gondos
kodott oly hosszú ideig új pecsétnyomó elkészítéséről? Kézenfekvő arra gondol
ni, hogy a káptalannak megfelelt a patrónust ábrázoló tipárium. Leginkább azért 
ragaszkodott hozzá, mert hagyományos módon és közérthetően reprezentálta a 
pecséttulajdonos kanonoki testületet. Mindennél jobban bizonyítja ezt, hogy 
saját ügyeinek írásbafoglalásakor -  részint a hagyomány okán is -  káptalani 
pecsétként (sigillum capitulare) ezt részesítette előnyben a végül mégiscsak 
elkészült nagyobb tipáriummal szemben. Az esztergomi káptalan az ország első 
székesegyházának kanonoki testületéként rendelkezett akkora tekintéllyel, hogy 
a köriratában olvasható kisebb jelző ellenére pecsétje közhiteiét mindenki elis
merje, közhitelűsége vitán felül álljon. Ebben nem kis része lehetett annak, hogy 
a káptalan előtt a felek kezdetben jogügyleteiket vagy azok egy hányadát ünne
pélyes keretek között (solempniter) kötötték meg, illetve vallották fel.80 Az ün
nepélyesség azt jelentette, hogy a székesegyházban közvetlenül a főoltárnál 
mondott nagymise után, vagyis reggel kilenc óra tájban a Szent Péter oltár előtt a 
kanonoki testület jelenlétében történt az oklevéladást kívánó jogügylet előter
jesztése.81 Ezen az archaikus gyakorlaton idővel változtattak. Az egyre nagyobb

77 DL 40117. Kiadása: Wenzel VIII. 151-153 (1266), IX. 89 (1274). Vö. Fejérpataky 
László'. A királyi kanczellária az Árpádok korában. Budapest, 1885. 81, Eckharf. Die 
glaubwürdigen Orte 475.
78 MES I. 600-601. Értékelésére lásd Kumorovitz: Az authentikus pecsét 58. Vö. uő: A 
magyar pecséthasználat 339, uő: A magyar pecséthasználat (új változat) 84.
79 Solymosi: Az esztergomi káptalan 26. Az utóbb megsérült kisebbik pecsétnyomó, 
melyet a 18. század elejétől másolatával helyettesítettek (uo. 31. jegyzet), valamikor 
elkerült Esztergomból. Ennek körülményeit nem ismeijük. A lényeg, hogy Teleki Andor 
(1902-1978), a Buenos Airesben élő műgyűjtő adományából Fügedi Erik közvetítésével 
a sérült tipárium 1978. január 8-án visszakerült Esztergomba. Minderről Ruffy Péter 
inteijúja (A pecsétnyomó Odüsszeiája) tájékoztat. Magyar Nemzet 34. évf. 43. sz. 9. 
(1978. február 19.) Az újságcikkre főtisztelendő Dr. Cséfalvay Pál, az Esztergomi 
Keresztény Múzeum igazgatója hívta fel a figyelmemet. Lekötelező szívességéért ezúton 
is fogadja köszönetemet.
80 A káptalan oklevele szerint 1266-ban ketten birtokukat expresse coram nobis et 
solempniter vendiderunt a másik félnek. Wenzel VIII. 156.
81 Miként a káptalan 1329-ben megfogalmazta: in ecclesia nostra kathedrali inmediate 
post missarum sollempnia, nobis in pleno capitulo ante aram bead Petri apostoli in ea-
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hiteleshelyi forgalom és a kanonokok egyéb elfoglaltsága miatt a jogi tény is
mertetésére immár nem a székesegyházban, hanem a székesegyház temetkezésre 
is használt előcsarnokában (in porticu seu cimiterio) került sor, és a testületi 
jelenlét helyett elég volt, ha a jogügylet felvallása (fassio) legkevesebb négy 
kanonok előtt történt. Közülük legalább három személynek az oklevéladást 
lezáró pecsételésnél is jelen kellett lennie, hogy emlékezzen az elhangzottakra, 
és hitet tegyen róluk, máskülönben az oklevelet nem látták el 
pecséttel.82

Az 1397-ben készült egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint az esztergomi 
káptalan a királyi felség adományából alapításától fogva két közhitelű pecsétet, 
pontosabban pecsétnyomót, egy nagyobb és egy kisebb tipáriumot birtokolt. A 
rendkívül értékes forrás pecsétekre vonatkozó része helyesbítésre szorul. Az 
esztergomi káptalan alapításától fogva nem rendelkezett sem egy, sem kettő 
pecsétnyomóval. Kezdetben az oklevelek megerősítésére nem volt tipáriuma, 
majd később összesen három -  két Árpád-kori és egy Anjou-kori -  pecsétnyo
mót birtokolt. A pecséthasználat Esztergomban 1200 táján kezdődött. A káptalan 
néhány évtizedig egyedül az első, majd néhány évig az első és a második (ki
sebb), mintegy nyolcvan esztendeig egyedül a második, és végül 1317 után év
századokon át a második és a harmadik (nagyobb) tipáriumot használta.

dem ecclesia nostra existentem considentibus, discretus iuvenis et honestus magister 
Thomas ... in nostri presentia personaliter constitutus. Monumenta Romana episcopatus 
Vesprimiensis. IV. Edidit Josephus Lukcsics. Budapestini 1907. 320. Vö.. Anjou-kori 
oklevéltár. Documenta res Hungaricas tempore regum Andegavensium illustrantia. I-  
XIII. (1301-1329). Szerk. Kristó Gyula, Blazovich László, Géczi Lajos, Amási Tibor. 
Budapest-Szeged, 1990-2003. XIII. 458. sz. Az oklevél egyházi bírósági ügyben 
készült, de a körülmények máskor is lehettek ilyenek. Korábbi példák (1242, 1243) is 
vannak a székesegyházban történt jogi aktusra. Részletek az 6. és a 36. jegyzetben. A  
főoltárnál mondott nagymise utáni időpontra lásd Kollányi: Visitatio 248, 264, Solymosi 
László'. Az esztergomi székeskáptalan jegyzőkönyve. Registrum capituli cathedralis 
ecclesiae Strigoniensis. (1500-1502, 1507-1527). Budapest, 2002. 10-11, 79, 103.
82 Item in fassionibus coram capitulo fïendis, et literis exinde emanandis, nisi debito 
ordine provideatur, múlta pericula possunt evenire et dampna. Igitur statútum est et ordi- 
natum, quod fassiones sive nobilium sive aliorum cujuscunque status hominum, super 
quibus literae capituli emanari debebunt, in porticu seu cimiterio ecclesiae cathedralis, 
adminus in praesentia quatuor canonicorum fieri debeant, de quibus saltern trés in sigil- 
latioe literarum praesentes assint, qui de tali fassione recordentur et fidem faciant, alio- 
quin literae hujusmodi non sigillentur. Kollányi'. Visitatio 262-263. Vö. Trostovszky: Az 
esztergomi káptalan 59.
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László Solymosi

The Árpádian-age seals of the Chapter o f Esztergom

According to the 1397 ecclesiastical visitation, the Chapter of Esztergom owned 
two authentic seals, donated by the Crown, from the foundation of the chapter 
onwards, more exactly, a signet, a bigger and a smaller tiparium. The study 
makes corrections regarding this statement. From its foundation the Chapter of 
Esztergom had no -  neither one, nor two -  signets. In the beginning it had no 
tiparium to confirm charters, then it owned altogether three -  two from the Ár
pádján, one from the Angevin period -  signets. Seals were started to be used in 
Esztergom about 1200. Through a couple of centuries the Chapter only used the 
first tiparium, later on, for a few years’ time the second, smaller one, then, fi
nally, for about eighty years after 1317 the second and third, bigger ones. There 
is an image of a doubled-steeped church and in the foreground two persons on 
the first seal; the second one depicts the patron saint of the Cathedral, Saint 
Adalbert; while a coronation scene is described on the third seal: in accordance 
with the privileges of the Cathedral, the Archbishop is crowning the Hungarian 
monarch.
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