
Helló, tudomány!

A görög eredetű szó, a szfragisztika a pecsétekkel, illetve a pecséthasználat történetével fog-
lalkozó történeti segédtudomány elnevezése. A pecsétek vizsgálata kezdetben a középkori 
oklevelekhez kapcsolódott, és mint ilyen a diplomatika részét képezte. A 18. században vált 
önálló segédtudománnyá, amikor 1709-ben megjelent Johann Michael Heinecke, a germán 
és más népek régi pecsétjeivel foglalkozó munkája. A pecséttan érdeklődése nemcsak a kö-
zépkorra, hanem az ókorra és az újabb korokra is kiterjed.

Szfragisztika

A pecséthenger 
segítségével a hen-

ger palástjára vésett 
negatív mintát lehe-
tett átvinni a puha 

anyagra.

Pecséteket bizonyító erejük miatt már az ókorban is hasz-
náltak, pecsétnyomót már a Kr. e. 4. évezredből Mezopotá-

miából ismerünk, de széles körben elterjedt 
volt a pecséthengerek alkalmazása is.

A pecséteknek a hitelesség bi-
zonyítása mellett sokáig gyakorla-
ti jelentőségük is volt, különböző 

tárgyak lezárására, érintetlensé-
gük tanúsítására is szolgáltak. 
Így például az ókorban boros-

hordókat, a középkorban pedig 
a tüzesvaspróba után feltett kötést 

zárták le pecséttel.

Pecsétnek tehát csak azokat a le-
nyomatokat nevezzük, amelyek valami-

nek a sértetlenségét tanúsítják (zárópecsét), esetleg 
tulajdonjogot bizonyítanak vagy hitelesítenek. A pecsétek 
használata már az ókorban is nagyon népszerű volt, hiszen 
kis méretben (pecsétgyűrű) is alkalmazható volt, felhasz-
nálójának pedig sem írni, sem olvasni nem kellett tudnia, 
a pecsét felismeréséhez elegendő volt a rajta szereplő képi 
szimbólumok ismerete. A pecsétek népszerűségét mutatja, 
hogy a középkorra a legelterjedtebb hitelesítő eszközzé vál-
tak. A pecséthasználat lényege, hogy a keményebb anyag-
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Szfragisztika
ból készült pecsétnyomón (tiparium) lévő negatív képet 
valamilyen annál puhább anyagba nyomják. Megfele-
lően puha anyag (pl. viasz) esetében 
elegendő volt a kéz ereje, más esetben 
nagyobb erejű ütésre vagy nyomásra 
volt szükség. Már a középkorban hasz-
nálták az ollóhoz vagy fogóhoz hasonló 
bullanyomót, amellyel a pecsét mindkét 
oldalát ábrával tudták ellátni.

A különböző pecsétek tulajdonosuk 
hatalmától függően különböző erővel 
bírtak. A magánszemélyek pecsétjei 
természetesen kisebb jogerővel 
rendelkeztek, mint az uralkodók 
és főhivatalnokok pecsétjei. 
A pecséthasználat terjedésével 
szükségessé vált a pecsé-
tek jogerejének (auten-
ticitás) szabályozása is. 
A 14. szászad közepén I. 
(Nagy) Lajos király eset-
leges befolyásolhatóságuk 
miatt több kisebb konvent 
pecsétjét bevonatta, és ezáltal hi-
teleshelyi működésüket megtiltotta.

A középkorban a pecséteknek számos típu-
sa alakult ki. A legismertebb talán ezek közül a függő-
pecsét, amelyet pergamenszalag vagy selyemzsinór 
segítségével a díszes kiállítású, fontos jogokat biztosító 
oklevelek aljára függesztettek. Ezek többsége csak az egyik 
oldalán tartalmazott képet, az uralkodói pecséteknek azon-
ban gyakran mindkét oldalán találkozhatunk ilyennel.

A pecsét jogerejének növelése volt a célja az úgynevezett 
ellenpecsét (contrasigillum) alkalmazásának, amikor a pecsét-
tulajdonos a pecsét hátoldalába vagy akár előlapjába saját 
gyűrűspecsétjét is belenyomta, így személyes hitelesítéssel 
is ellátva azt. Erre elsősorban a királyi pecséthaszná-
latban van példa, hiszen a királyi pecsétet nem 
személyesen a király, hanem a királyi 
írószerv (a kancellária) kezelte.

Szintén gyakran (pl. perbe hívó 
leveleken) alkalmazták a zárópe-
csétet, amelynek jogereje annak 
feltöréséig terjedt. A zárópecsét mai 
leszármazottai a szintén csak roncso-
lással nyitható, fémből vagy műanyag-
ból készült plombák.

A tüzesvaspróba az istení-
téletek egyike volt. A gya-

núba fogott személyt tüzes 
vassal megégették, majd a sebeit 

lekötözték. Ha három nap elteltével 
a kötést levéve megállapítást nyert a 

seb gyógyulása, a gyanúba fogott sza-
badon távozhatott, ha nem, akkor az 

illető további büntetésekkel, 
akár halállal is sújt-

ható volt.

Bár egyoldalú nyo-
matot hoz létre, de 

a  középkori bullanyo-
mókhoz hasonlóan műkö-

dik napjainkban az ügyvédek 
és közjegyzők által is használt 

úgynevezett száraz-
bélyegző.

A 
k o n -

ventek hiteleshe-
lyi tevékenységgel fog-

lalkozó kolostorok 
voltak, többnyire 

saját pecséttel.

Henger alakú pecsétnyomó Mezopotámiából

Függőpecsétek egy 16. századi oklevélen

Oroszlános arany pecsétgyűrű (Wales)

A Stark-ház pecsétje a Game of � rones című sorozatban
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az országbíró kénytelen volt a két megye valamennyi 
oklevelét ellenőriztetni, mert a sok hamis oklevél telje-
sen összekuszálta a terület birtokviszonyait.

A pecséthamisítás ellen a hatóságok természetesen 
folyamatosan harcoltak, a hamisítókat máglyahalállal, 
vagyonelkobzással büntették, segítőiket pedig tüzes 
pecsétnyomóval való megbélyegzésre ítélték. A hami-
sítást ugyanakkor már a megpecsételéskor igyekeztek 
megnehezíteni. Ennek egyik módja volt, hogy a pecsét-
függesztő pergamenre vagy magába a pecsét anyagába 
helyezett pergamendarabra rejtett szöve-
get írtak, amely az  oklevél 
szövegében vagy annak 
alján szintén szere-
pelt, így kétség esetén 
a  pecsétet leszedve 
az  irat és a  pecsét 
összetar toz ását 
igazolhatták 
vagy cáfol-
hatták.

A fent elmondot-
tak alapján talán érthető, 
hogy a pecséttannak miért 
van nagy jelentősége a történeti források ta-
nulmányozásában. Az egyes pecsétek és tulaj-
donosaik közötti szoros kapcsolat, e kapcsolat 
változása, illetve a  pecséthasználat alaku-
lása számos fontos információt tartalmaz 
a hitelesség kérdése kapcsán, ugyanakkor 
az egyes források személyekhez kötésében 
is nélkülözhetetlen ismereteket nyújthat. 
A  pecséthasználatban bekövetkező vál-
tozások mögött fontos köztörténeti, mű-
velődéstörténeti, intézménytörténeti 
változások húzódnak, ezért a szfragisz-

tika kiemelt feladata a  fennmaradt pecsé-
tek megőrzése, feldolgozása és azok tudományos 
igényű leírásainak elkészítése, valamint a digitalizá-
ció vagy másolatok készítése révén azok hozzáférhe-
tővé tétele a kutatók és minden érdeklődő számára.

C C C

A tatárjárás idején 
a tatárok a kezükre ke-

rült királyi pecsét segít-
ségével hamis üzeneteket 

küldtek szét, így csalogatva 
elő az erdőkbe, mocsarakba 

menekült magya-
rokat.

Az egyik 
legismertebb 

magyar pecsét kétségkí-
vül a II. András által 1222-ben ki-

adott oklevélen függött aranybulla, 
amelyről maga az oklevél is a ne-

vét kapta. A bulla egyébként 
a  fémből készült pecsétek 

gyűjtőneve.

Mivel a pecsétek 
a  hitelesítés fontos eszközét 

jelentették, ezért természetesen hamisították is azo-
kat. A legkézenfekvőbb eljárás az volt, hogy egy hiteles 
oklevél pecsétjét eltávolították, és egy hamis oklevélre 
illesztették rá. Az egyik legismertebb magyarországi ok-
levél-hamisító, aki „üzemszerűen” végezte hamisítói tevé-
kenységét, az északi Turóc és Liptó megyékben tevékeny-
kedő János deák volt, akit lebukása után halálra ítéltek. 
„Munkássága” nagyságrendjét jól mutatja, hogy utóbb 

Szfragisztika
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K ő f a l v i  T a m á s

szerepet kapott. A hitelesség kérdése főként azokban 
az esetekben vetődött fel élesen, amikor az oklevél 

valamilyen jogot (pl. tulajdonjog, kiváltság 
stb.) biztosított. Nagy, központi nyilván-

tartások híján a jogok igazolásának 
egyetlen módja az oklevelek be-

mutatása volt, ezért egyrészt 
igyekeztek nagyon vigyázni 

rájuk, másrészt pedig ter-
mészetesen hamisították 
is azokat. Az  oklevelek 
hitelességének és ebből 
adódó forrásértékének 
megállapítása ma a diplo-
matika egyik legfontosabb 

feladata. Az oklevelek hite-
lességét azok formai és tar-

talmi jegyeinek vizsgálatával 
lehet meghatározni. A hitelesség 

biztosításáért már az  oklevéladó 
szervek is sokat tettek. Az egyik legálta-

lánosabb hitelesítő eszköz a pecsét volt, amely 
eltérő fi zikai formában ugyan, de mind a mai napig 

meghatározó maradt e téren. Az írástudatlan-
ság miatt az aláírás sokáig nem játszott 

jelentős szerepet.

Az oklevelek hitelesítésének 
egyik legkorábbi formája az úgy-

nevezett chirographálás volt. Ez 
azt jelentette, hogy az oklevél szö-

vegét kétszer írták le egymás alá, 
a két szöveg közötti részre pedig ál-

talában nagybetűket írtak. Az okleve-
let e betűkön keresztül kettévágták, így 

az illeszkedés segítségével a két példány 
kölcsönösen hitelesítette egymást. Az egyik példány 
általában az oklevéladó szerv őrizetében maradt.

Az oklevelek hitelességének vizsgálata kapcsán 
már a középkorban is fontos szempont volt az íráshor-
dozó vizsgálata, vagyis hogy az ép-e, nincsenek-e rajta 
javításra, törlésre, betoldásra utaló jelek. A diplomatika 
a hitelesség kérdését azonban nemcsak külső, hanem 
belső, tartalmi jegyek alapján is vizsgálja. Ennek legfon-
tosabb módszere az oklevélben szereplő személyek, 
elsősorban az ott említett méltóságok azonosítása, 
hivatalviselési idejük megállapítása, hiszen ennek is-

A diplomatika a történe-
lem jelentős részében 
m e g h a t á r o z ó n a k 

tekinthető forráscsoporttal, 
az  oklevelekkel foglalkozik, 
ezért magyarul oklevéltan-
nak is nevezzük. Ez az egyik 
legkorábban kialakult törté-
neti segédtudomány, amely 
ugyanakkor több másik segéd-
tudomány szülőjének is tekint-
hető. Az  oklevelek jogbiztosító 
szándékkal készültek, szigorú formai 
és tartalmi előírások által meghatározott 
iratok. Mivel az  oklevéladás a  középkorban 
élte fénykorát, ezért az oklevéltan is elsősorban 
ehhez a korszakhoz kötődik. Az oklevéltan 
vizsgálódása azonban nemcsak az ok-
levelekre, hanem azok kiadására, 
az oklevéladás és az oklevéladó 
szervek történetére, illetve azon 
iratokra is kiterjed, amelyek jogi 
tartalommal nem rendelkeznek. 
Az oklevéltan kezdetben komplex 
módon vizsgálta a középkori irata-
nyagot, később azonban egyéb se-
gédtudományok váltak ki belőle, mint 
például a pecséttan, az íráshordozóval 
foglalkozó papirológia, valamint az íráské-
pet vizsgáló paleográfi a. Természetesen ezek a se-
gédtudományok azután kiterjesztették vizsgálódásuk 
tárgyát az ókor, illetve az újabb korok időszakára is.

Az oklevéltan megalapítójának Jean Mabillon, 17. 
században élt francia szerzetes tekinthető, aki a témá-
ban De re diplomatica címen az első összefoglaló mű-
vet kiadta. Ugyanakkor fontos tudni, hogy az oklevelek 
vizsgálata egyidős az oklevéladással, hiszen az okle-
velekkel kapcsolatos legfontosabb kérdés, vagyis hi-
telességük vizsgálata már a középkorban is kiemelt 

Helló, tudomány!

A z 
o k l e -

velek formulás 
részeinek nevezzük a köte-

lezően előírt és közel állandó, illetve 
csak lassan változó szóhasználattal 

kifejezett tartalmakat. A mai jogi 
tartalmú iratok (pl. adásvételi 

vagy hitelszerződés) is tartal-
maznak formulás részeket.
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