
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 
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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!
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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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meretében az oklevél dátumozásának hitelessége 
könnyen megállapítható. A belső jegyek tanulmá-
nyozása ugyanakkor fi lológiai, paleográfi ai mélysé-
gig is elvihető, vagyis az oklevél 
szövegének megfogalmazása, 
a szóhasználat, a szófordulatok, 
a formulás részek, az íráskép is 
vizsgálható. A  hitelesség kér-
désének tisztázásához indo-
kolt esetben modern eszközök 
is bevethetők, az  oklevelek 
UV-fénnyel történő átvilágítá-
sától kezdve a tinta vegyi ösz-
szetételének vizsgálatáig.

A diplomatika másik fon-
tos feladata a keltezetlen vagy 
hiányos keltezésű oklevelek keletkezési idejének 
megállapítása. A középkorban ugyanis az oklevelek 
nem mindegyikén tüntették fel a kiadás pontos dá-
tumát. Egyes okleveleken egyáltalán nem szerepel 
dátum, másokra csak az évet írták rá. Előfordul, hogy 
az idők során az oklevél megsérült, ezért a dátumot 
tartalmazó rész leszakadt, elveszett, vagy más okból 
olvashatatlanná vált. A diplomatika az ismert és is-
meretlen dátumú oklevelek együttes vizsgálatával, 

illetve az egyéb történelmi ismeretek se-
gítségével 

igyekszik minél több ismeretlen datálású oklevél ke-
letkezési idejét minél pontosabban megadni. Ter-
mészetesen ebbe a munkába a történeti segédtu-

dományok más ágai is gyakran 
bekapcsolódnak.

A diplomatika harmadik 
fontos területe az  oklevelek, 
illetve általában a  középkori 
iratanyag kutathatóvá tétele. 
A középkor századaiból fenn-
maradt iratok megértése szer-
teágazó szakértelmet kíván. 
Nemcsak az oklevelek nyelvét 
(ez döntő részben latin) kell is-
merni, hanem azok paleográfi ai 
sajátosságaival is tisztában kell 

lenni, hiszen az írás korabeli jellemzőinek – íráskép, 
rövidítések – ismerete nélkül ezek a dokumentumok 
nem érthetők meg. Mindezek mellett természetesen 
ismerni kell a korszak jogi, köztörténeti és művelődés-
történeti viszonyait, illetve egyéb segédtudományi 
területeken (pl. pecséttan, genealógia, archontológia, 
kronológia) is jártassággal kell rendelkezni. A diploma-
tikával foglalkozó szakemberek tehát azzal teszik a leg-
nagyobb szolgálatot a történeti kutatások számára, 
ha a középkori iratokat sokak 
számára 

Diplomatika
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is jut élő szerep: a különböző dokto-
ri és kitüntető okleveleket, bizo-

nyos egyházi kiadványokat a 
középkorban rögzült szabá-

lyok szerint, latin nyelven 
is megfogalmazzák.

Diplomatika

befogadható formában 
teszik hozzáférhetővé. 
Ezen közzétételi módok 
az  oklevelek teljes szö-
vegű közlésétől a tartal-
mi kivonatok (regeszták) 
készítéséig terjedhetnek. 
Természetesen minél 
többet dolgozik a segéd-
tudományi szakember 
a szövegen, annál köny-
nyebb dolga van az azt 
felhasználni szándéko-
zónak. A  Magyarorszá-
gon jelenleg is zajló két 
legnagyobb, több évtizedes múltra visszatekintő 
oklevélkiadó vállalkozás az Anjou-kori okle-
véltár és a  Zsigmond-kori oklevéltár 
sorozata, amelyek tízezres nagy-
ságrendű középkori oklevél tartal-
mi kivonatát teszik bárki számára 
hozzáférhetővé és felhasználhatóvá.

Az oklevelek változatos formá-
ban maradtak ránk. Egy részük abban 
az eredeti formában – jobb vagy rosz-
szabb fi zikai állapotban – őrződött meg, 
ahogyan kiadták. Mivel az  okleveleket 
a  példányszámuk 
megnövelése és így 
a  nagyobb jogbiz-
tonság érdekében 
gyakran íratták át 
más oklevelekbe, 
ezért sok oklevél 
csak az azt átíró, ké-
sőbbi kiadású másik 
oklevél részeként 
maradt fenn. Az át-
írás lehetett szó sze-
rinti teljes vagy csak 
az  eredeti oklevél 
tartalmát magában foglaló. A hiteles oklevelek mel-
lett természetesen ismerünk számos hamis oklevelet, 
és vannak olyan oklevelek is, amelyeket csak részben 
hamisítottak, például beletoldottak valamit (ezek 
az interpolált oklevelek). A hamisítás számára ked-

vező alkalmat teremt-
hetett az átírás, hiszen 
míg az eredeti oklevé-
len a változtatás szem-
mel látható nyomot 
hagyott, addig az átírás 
során a bővítéseket, ki-
hagyásokat fi zikai nyom 
nélkül meg lehetett ten-
ni. Az oklevél-hamisítás 
mint a közbizalmat je-
lentősen romboló tevé-
kenység természetesen 
súlyos bűnnek minősült, 
halállal büntették.

Magyarország 1526 előtti történetére vonat-
kozóan jelenleg több mint 300.000 okle-

velet ismerünk, ezek döntő többsége 
magyarországi kiadású, kisebb 
része külföldön kelt (pl. pápai ok-
levelek). Ezen oklevelek többségét 

a Magyar Nemzeti Levéltár őrzi, ki-
sebb része egyházi, körülbelül egy-

harmada pedig külföldi levéltárakban 
található. A Mohács előtti oklevelek di-

gitalizált állománya ma már a Hungarica-
na Közgyűjteményi Portálon nagy felbon-

tású, színes képeken 
online elérhető (Col-
lectio Diplomatica 
Hungarica) és bárki 
által tanulmányozha-
tó. Középkori magyar 
oklevelek magyaror-
szági lelőhelyen tör-
ténő felbukkanására 
már kicsi az esély, de 
a  nagy külföldi le-
véltárak, elsősorban 
a vatikáni és a bécsi 
levéltár még számot-

tevő magyar vonatkozású diplomatikai anyagot rejt-
het. Ezek felkutatása és kutathatóvá tétele a magyar 
diplomatika hosszútávú feladata.

C C C
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meretében az oklevél dátumozásának hitelessége 
könnyen megállapítható. A belső jegyek tanulmá-
nyozása ugyanakkor fi lológiai, paleográfi ai mélysé-
gig is elvihető, vagyis az oklevél 
szövegének megfogalmazása, 
a szóhasználat, a szófordulatok, 
a formulás részek, az íráskép is 
vizsgálható. A  hitelesség kér-
désének tisztázásához indo-
kolt esetben modern eszközök 
is bevethetők, az  oklevelek 
UV-fénnyel történő átvilágítá-
sától kezdve a tinta vegyi ösz-
szetételének vizsgálatáig.

A diplomatika másik fon-
tos feladata a keltezetlen vagy 
hiányos keltezésű oklevelek keletkezési idejének 
megállapítása. A középkorban ugyanis az oklevelek 
nem mindegyikén tüntették fel a kiadás pontos dá-
tumát. Egyes okleveleken egyáltalán nem szerepel 
dátum, másokra csak az évet írták rá. Előfordul, hogy 
az idők során az oklevél megsérült, ezért a dátumot 
tartalmazó rész leszakadt, elveszett, vagy más okból 
olvashatatlanná vált. A diplomatika az ismert és is-
meretlen dátumú oklevelek együttes vizsgálatával, 

illetve az egyéb történelmi ismeretek se-
gítségével 

igyekszik minél több ismeretlen datálású oklevél ke-
letkezési idejét minél pontosabban megadni. Ter-
mészetesen ebbe a munkába a történeti segédtu-

dományok más ágai is gyakran 
bekapcsolódnak.

A diplomatika harmadik 
fontos területe az  oklevelek, 
illetve általában a  középkori 
iratanyag kutathatóvá tétele. 
A középkor századaiból fenn-
maradt iratok megértése szer-
teágazó szakértelmet kíván. 
Nemcsak az oklevelek nyelvét 
(ez döntő részben latin) kell is-
merni, hanem azok paleográfi ai 
sajátosságaival is tisztában kell 

lenni, hiszen az írás korabeli jellemzőinek – íráskép, 
rövidítések – ismerete nélkül ezek a dokumentumok 
nem érthetők meg. Mindezek mellett természetesen 
ismerni kell a korszak jogi, köztörténeti és művelődés-
történeti viszonyait, illetve egyéb segédtudományi 
területeken (pl. pecséttan, genealógia, archontológia, 
kronológia) is jártassággal kell rendelkezni. A diploma-
tikával foglalkozó szakemberek tehát azzal teszik a leg-
nagyobb szolgálatot a történeti kutatások számára, 
ha a középkori iratokat sokak 
számára 
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is jut élő szerep: a különböző dokto-
ri és kitüntető okleveleket, bizo-

nyos egyházi kiadványokat a 
középkorban rögzült szabá-

lyok szerint, latin nyelven 
is megfogalmazzák.

Diplomatika

befogadható formában 
teszik hozzáférhetővé. 
Ezen közzétételi módok 
az  oklevelek teljes szö-
vegű közlésétől a tartal-
mi kivonatok (regeszták) 
készítéséig terjedhetnek. 
Természetesen minél 
többet dolgozik a segéd-
tudományi szakember 
a szövegen, annál köny-
nyebb dolga van az azt 
felhasználni szándéko-
zónak. A  Magyarorszá-
gon jelenleg is zajló két 
legnagyobb, több évtizedes múltra visszatekintő 
oklevélkiadó vállalkozás az Anjou-kori okle-
véltár és a  Zsigmond-kori oklevéltár 
sorozata, amelyek tízezres nagy-
ságrendű középkori oklevél tartal-
mi kivonatát teszik bárki számára 
hozzáférhetővé és felhasználhatóvá.

Az oklevelek változatos formá-
ban maradtak ránk. Egy részük abban 
az eredeti formában – jobb vagy rosz-
szabb fi zikai állapotban – őrződött meg, 
ahogyan kiadták. Mivel az  okleveleket 
a  példányszámuk 
megnövelése és így 
a  nagyobb jogbiz-
tonság érdekében 
gyakran íratták át 
más oklevelekbe, 
ezért sok oklevél 
csak az azt átíró, ké-
sőbbi kiadású másik 
oklevél részeként 
maradt fenn. Az át-
írás lehetett szó sze-
rinti teljes vagy csak 
az  eredeti oklevél 
tartalmát magában foglaló. A hiteles oklevelek mel-
lett természetesen ismerünk számos hamis oklevelet, 
és vannak olyan oklevelek is, amelyeket csak részben 
hamisítottak, például beletoldottak valamit (ezek 
az interpolált oklevelek). A hamisítás számára ked-

vező alkalmat teremt-
hetett az átírás, hiszen 
míg az eredeti oklevé-
len a változtatás szem-
mel látható nyomot 
hagyott, addig az átírás 
során a bővítéseket, ki-
hagyásokat fi zikai nyom 
nélkül meg lehetett ten-
ni. Az oklevél-hamisítás 
mint a közbizalmat je-
lentősen romboló tevé-
kenység természetesen 
súlyos bűnnek minősült, 
halállal büntették.

Magyarország 1526 előtti történetére vonat-
kozóan jelenleg több mint 300.000 okle-

velet ismerünk, ezek döntő többsége 
magyarországi kiadású, kisebb 
része külföldön kelt (pl. pápai ok-
levelek). Ezen oklevelek többségét 

a Magyar Nemzeti Levéltár őrzi, ki-
sebb része egyházi, körülbelül egy-

harmada pedig külföldi levéltárakban 
található. A Mohács előtti oklevelek di-

gitalizált állománya ma már a Hungarica-
na Közgyűjteményi Portálon nagy felbon-

tású, színes képeken 
online elérhető (Col-
lectio Diplomatica 
Hungarica) és bárki 
által tanulmányozha-
tó. Középkori magyar 
oklevelek magyaror-
szági lelőhelyen tör-
ténő felbukkanására 
már kicsi az esély, de 
a  nagy külföldi le-
véltárak, elsősorban 
a vatikáni és a bécsi 
levéltár még számot-

tevő magyar vonatkozású diplomatikai anyagot rejt-
het. Ezek felkutatása és kutathatóvá tétele a magyar 
diplomatika hosszútávú feladata.
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