
 

 

 
 

A hamis oklevelekről 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

A MOZAIKOK cikksorozatot 
olyan témák bemutatására szánjuk, 
melyek egészen biztosan mindenki 
érdeklődésére számot tarthatnak: 
beszélünk majd a különféle tájakon 
szokásos törvénykezésről 
(jogviszonyokról, büntetés-
végrehajtásról, rendfenntartásról, 
rangokról és címekről, hierarchiáról 
stb.), a postakocsi-szolgálatokról 
(tiadlani bankházakról, gianagi 
kovácsműhelyekről, pyarroni 
vámházakról, alkimista műhelyekről, 
javasasszonyok kunyhóiról, 
vízimalmokról, kancelláriákról, ibarai 
karavánszerájokról, a legkülönfélébb 
fogadókról stb.), egy átlagos aszisz 
parasztfalu (városállamokbeli 
csempésztelepülés, déli lovasnomád 
szálláshely, ork törzsi tábor, dzsad 
oázis, shadoni kisváros stb.) életéről, 
hogy néz ki a Titkos Szekta 
kolostorerődje (egy északi lovagi 
rendház, déli nemesi kúria, dwoon 
végvár, ronellai kikötő, toroni Császár-
sziget stb.), miként épül fel például egy 
átlagos Tharr-templom (erioni Ellana-
templom, gorviki Ranagol-templom, 
shadleki Domvik-klastrom stb.) – azaz 
Ynev világának megannyi apró, ám 
mégis nélkülözhetetlen mozaikjáról.  

Elsőként mindjárt következzen egy 
írás – bizonyos Garro del 
Zamarguillerana előadása nyomán – az 
oklevelek hamisításáról, majd pedig egy 
másik – szorosan illeszkedő – a shadoni 
büntetésnemekről.  

E rovatunkra is érvényes: 
örömmel fogadunk bármilyen anyagot, 
ötletet, írást, amit a fentiekkel 
kapcsolatban elküldtök hozzánk; 
amennyiben megütik a megfelelő 
mértéket, akár a cikksorozatba is 
szívesen beillesztjük őket! 

 
Arra kértek tehát, hogy néhány 

szóban foglaljam össze mindazt, amit 
a hamis oklevelekről tudok. Ám 
legyen! Ugyan nem értem, miért is van 
erre szükség, hiszen ha annyi tudással, 
amennyit így át tudok adni, próbát 
tesztek egy hamisítvánnyal – nos, 
akkor célszerű, ha mindjárt visztek 
magatokkal egy szekér fát, nehogy az 
hibádzon, amikor máglyára kerültök. 
De mert nem illő, hogy ily kedves 
vendéglátónak ellentmondjon a 
vendég, megteszem, ami tőlem telik, s 
hogy hogyan sáfárkodtok vele, az 
legyen már a ti gondotok! 

Tanítóim, a királyi kancellária 
jegyzői tapasztalatból állították, hogy 
töméntelen hamis oklevél található a 
Birodalomban. Sok-sok, a nemes 
családok által kincsként őrzött oklevél 
valójában csúf hamisítvány; de bizony, 
hiszen gyarló az ember, lelkét 
gyakorta teljesen megtölti a vagyon, a 
jogok utáni vágy, vagy csak a hiúság, 
még kolostorok, városok, vagy akár 
lovagrendek levelesládáiban is furcsa 
dolgokra akadhat a tanult vizsgálódó. 
Belső-Shadonban húszból egy oklevél 
talán, ami hamis, Shadlek vidékén 
tízből egy, ami pedig a Felföldet illeti,  
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nos, ott állítólag lámpással kellene bármiféle írást 
keresni, de ha találunk, az bizonyosan hamis... 

Ki tudja? E sok hamisítvány között akad 
annyira primitív, hogy bárki, aki egy kicsit is ért 
hozzá, egyetlen pillantással felismeri annak 
valótlanságát, akad azonban olyan is, amely még a 
legpontosabb vizsgálatok próbáját is kiállná.  

Azt gondolnátok, mindenképp ilyen, tökéletes 
hamisítvány alkotására kell törekedni? Tévedés. 
Mert egy ilyennek az elkészítése oly tudást, 
íráskészséget, és a szükséges oklevelek oly nagy 
számát igényli, oly sok időt és pénzt emésztenek fel 
az előkészületek, hogy meggondolandó, megéri-e e 
sok fáradozás? Másrészt teljesen felesleges a 
legpontosabban utánozni egy háromszáz éve élt 
írnok keze vonását, ha tudjuk, az oklevél egy olyan 
szerzetes kezébe kerül majd, kinek látása 
majdhogynem teljesen elveszett, s aki az 
imádkozáshoz sokkalta jobban ért, mint az iratok 
vizsgálatához... Mindig gondosan mérlegelni kell, 
miféle célra készül a hamisítvány, s hogy kiknek a 
kezébe kerül majd; továbbá számba kell venni 
lehetőségeinket és eszközeinket, s mindezek 
megvizsgálásával kell döntenünk a hamisítvány 
milyensége felől. Elsőre mégis a tökéletes 
hamisítványokról szólok, s csak ezután beszélek a 
másfajtákról. 

Kezdjük azzal, mire lesz szükségetek! Kell 
ugyebár papír és pergamen; ne feledjétek, fontos 
irat, oklevél csak pergamenre készülhet! Ha 
nagyobb, fontosabb kancelláriák leveleit 
hamisítanátok, gondosan szabályos alakra kell 
vágnotok a pergament, és méretre is; célszerű, ha 
még előtte készítetek egy fogalmazványt, hogy 
lássátok, mekkora pergamenre lesz szükségetek. 
Bizonyos esetekben viszont pont a ferdén vágott 
oldalak, az épp hogy bezsúfolt szöveg kölcsönzi 
valódiság látszatát.  

Arra, hogy megfelelően régi, üres papír vagy 
pergamen kerül a kezünkbe, aligha számíthatunk, 
így nem marad más, mint a különféle öregítő 
módszerek használata. A kontárok ezt tűzzel, füsttel, 
dörzsöléssel, szerszámokkal végzik; az igazi 
hamisítónak pedig számos olyan vegyi anyag áll 
rendelkezésére, amelyekkel a kívánt hatás elérhető.  

Sérült, szakadt, hiányos bőrt csak módjával 
használhatunk, hiszen tudott dolog, hogy ki-ki 
kincsként őrzi az okleveleit; azonban pár apró, 
egerektől származó harapásnyom épphogy nem 
gyanút, hanem bizalmat kelt; néha pedig, így 

hányatott sorsú családok vagy többször is 
támadást szenvedett kolostorok nevében íródott 
okleveleknél a szakadások, az égésnyomok is 
elfogadhatóak. 

Ha mégis papírt használnátok, ügyeljetek 
a vízjelre, s ne abban az amúgy valószínűtlen 
esetben döbbenjetek rá hibátokra, amikor a 
lapot a fény felé fordítják, és ott olyan 
papírmalom vagy mester jegyét látják, amely az 
állítólagos időpontban még nem is létezett. 
Célszerű, ha minden papír, ami bármi okból a 
kezetekbe kerül, megvizsgáltok, s a vízjeleket a 
lehető legnagyobb pontossággal, a szükséges 
adatokkal együtt feljegyzitek, hogy később, ha 
szükségesnek ítélnétek, elkészíthessétek vagy 
elkészíttethessétek a megfelelő merítőszitát.  

Soha, ismétlem soha nem szabad egyszer 
már használt pergament, papírt alkalmazni, 
mert nincs annál könnyebb, mint felismerni a 
kaparás, ledörzsölés nyomát. Ha nincs más 
lehetőségetek, ám használjatok ilyet, de 
vigyázzatok: csak rövid ideig bízhattok 
munkátokban, mert könnyen elárultathattok 
általa! 

Nem árt, ha tudjuk, hogy az adott 
időszakban miképpen vágták be a tollat, s mi is 
ehhez tartjuk magunkat. Milyen kis eltérés is 
hogy megváltoztatja az írásképet! Bizony, 
sosem lesztek képesek egy régi írás tökéletes 
utánzására, ha tollaitokat az újfajta módi szerint 
hegyezitek. Talán ti, akik épp hogy 
megismeritek a betűket, nem is gondolnátok, de 
az értő szem egy írás gondos 
tanulmányozásával, a vonalak vastagságának, a 
szárak hurkolásával, az írásjelek dőlésének 
vizsgálatával megsejti a vágás módját. Ehhez 
persze sokat kell gyakorolni, és azok a lurkók, 
akiket rám bíztatok, olyan rettentő lusták, 
hogy... de ezt hagyjuk. 

A tinta újabb fogós kérdés. Megint a 
vegyszerekhez, titkos adalékanyagokhoz kell 
folyamodnunk, ha azt akarjuk, hogy írásunk 
elég réginek hasson. Aki pedig az uralkodói 
kancelláriák okleveleinek hamisítására 
vetemedik, az jobban teszi, ha nem áltatja 
magát hiú reményekkel, hiába, hogy ezeken a 
tinta mindig frissnek látszik; ha új tintát 
használ, akkor jobb, ha nyomban elhagyja 
Shadont, és nem is tér vissza többé. Vagy 
elfogadja egyesek vendégszeretetét... khm. 
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Mert először is, az ő tintája idővel fakulni 
kezd, amivel egyből kárba ész minden 
munkája. Másrészt, ezeken a helyeken 
sokféle összetevő kerül a tintába: nem 
csupán olyanok, melyek az élénk színt 
tartósítják, de olyanok is, melynek addig 
nincs semmi szerepe, amíg az ellenőrző 
folyadékról rá nem cseppen egy kevés a 
papírra. Mert ha ekkor a tinta nem 
színeződik el, vagy nem úgy, ahogy kellene, 
akkor hamarosan kivégzéshez kiáltják össze 
a népet. Alig valaki ismeri e titkos 
összetevőket, s aki nem, annak alkimistához 
kell fordulnia, aki nem csak kiváló a maga 
mesterségében, de az aranyak csengésére 
hajlamos megfeledkezni a törvényről és 
annak szigoráról. Nektek persze, 
gondoljátok, ez nem jelenthet gondot, 
amióta saját embereitekkel kielemeztétek a 
tintát, amit magammal hoztam; kérdés, 
mikor jut eszébe egykori mestereimnek, 
hogy változtassanak az összetevőkön... 

Az, hogy az oklevelek immár 
kánonná merevedett minták és formulák 
alapján készülnek, az, hogy stílusuk, noha 
kisé nehézkes, mégis tömör és könnyen 
utánozható, igencsak megkönnyíti a 
dolgunkat. Persze ehhez a formulák 
tökéletes ismerete is szükséges, ha ez 
hiányzik, és nem rendelkezünk egykorú 
formuláskönyvvel, úgy nem tehetünk mást, 
mint hogy az adott időből és az adott 
oklevél-kiállítótól összegyűjtjük a lehető 
legtöbb oklevelet. Ezt persze sokkalta 
könnyebb mondani, mint megtenni; 
általában már annak is örülhetünk, ha egy-
két eredeti példány kerül a kezünkbe, 
melyek ha nem is ugyanabban az évben, de 
legalább annak környékén születtek.  

Ráadásul még az is szükséges, hogy 
ezen oklevelek ugyanolyan típusúak 
legyenek, mint az, amit hamisítani 
kívánunk, hiszen az egyes oklevélfajták 
nagyon is eltérnek egymástól. Példának 
okáért, igencsak pórul jár az, aki egy királyi 
parancsból másolja át a tömör, rövid 
bevezetést egy hamisított ünnepélyes 
adománylevélbe, vagy, bár jó pecsétet 
használ, a rossz minta miatt elrontja a 
hitelesítő záradékot, s az másféle pecsétről 

vagy megpecsételési módról tesz említést. Vagy 
hogy egy másik, még számotokra is érthető példát 
említsek, a világi oklevelek és üzenetek keltezésében 
az évet királyaink és uralkodóhercegeink regnálása 
szerint számolják, utána pedig a hónapot nevezik 
meg, s azt, annak hányadik napján állították ki az 
írást; az egyházi oklevelekben viszont a Főatyák 
„szolgálatának” éveit számlálják, és az ünnepek 
szerint kelteznek. Egy szó, mint száz, minél több és 
minél jobb mintára van szükségünk.  

Ha van elegendő mintánk, vagy megfelelő 
tudásunk, a szöveg elkészítése aligha okozhat 
gondot. Arra azonban mindenképp figyeljünk, hogy 
ne említsünk olyan személyt, aki akkor már nem élt, 
vagy bizonyíthatóan, vagy legalábbis köztudottan 
másutt volt éppen, netán más hivatalt, tisztséget 
viselt, más méltóságban volt – no nem mintha nem 
akadnának olykor ilyesféle tévedések a valódi 
oklevelekben -, s hasonló gondot kell fordítanunk a 
szövegben említett helyekre, eseményekre, 
nemkülönben a csak nemrégiben megjelent 
szavakra, fogalmakra, ismeretekre is.  

Az sem mindegy, milyen írást használunk. 
Dőreség azt hinnünk, hogy a betűk változatlanok; 
bizony, mutathatnék nektek olyan régi írásokat, 
amelyek láttán megesküdnétek, hogy nem shadoni 
betűkkel készült... Így hát tudnunk kell, hogy ott és 
akkor milyen írást vagy írásokat használtak. A 
legjobb, ha van ugyanonnét, ugyanabból az évből 
mintánk; ha nincs, más, egykorú oklevelek alapján 
kell találgatnunk. Ez azonban kockázatos is lehet, 
mert a kancelláriák egy része fogékony az újítások, a 
divat iránt, a kolostori scriptoriumok viszont 
gyakorta mereven elutasítanak minden változtatást, 
vagy éppen egész másképp írnak Carappóban, mint 
Therrosában. Néha – különösen, ha nem régi, hanem 
úgymond „a minap íródott” hamis oklevelet, levelet 
készítünk – nem csupán az írást, de magát az 
egykorvolt vagy még ma is élő írnok kézírását is 
utánoznunk kell. Kevesen látják, mennyire 
jellegzetes egy-egy ember írása, a magunkfajta 
szakértőket azonban nehéz becsapni. Ráadásul egyes 
helyeken, mint amilyen a királyi kancellária, még 
bátorítják is az egyéni betűképek használatát; nem 
tagadom, amikor az első hamisítványaimat 
készítettem, még annyira tapasztalatlan és ostoba 
voltam, hogy nem változtattam meg az írásomat, és 
mi lett a vége... Ma viszont már eljutottam oda, hogy 
ha akarom, két napi gyakorlással bármilyen 
írásfajtára át tudok állni, egy heti gyakorlás után 
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pedig már bárki kézírását tökéletesen utánozni 
tudom.  

Az, aki valódi írást készít, akár köz, akár 
magáncélra, igyekszik gondoskodni egyfelől arról, 
hogy bebizonyítsa, az írás tőle származik – azaz a 
hitelesítésről -, másrészt igyekszik megakadályozni 
a hamisítást; a kettő eszközei és módszerei nehezen 
választhatók el. A hitelesítés legfontosabb eszköze a 
pecsét, amiről majd később ejtek szót; mellette 
különféle ismert és titkos módszereket alkalmaznak. 
Levelekben gyakori, hogy a végére beszúrnak egy-
egy olyan utalást, melynek a levél tartalmához 
ugyan nincs köze, ám minthogy olyasmiről szól, 
amit csak a feladó és a címzett ismerhet, ez utóbbi 
számára bizonyítja az üzenet valódiságát. Ehhez 
hasonlatos, amikor az oklevél-kiállítók a szöveg egy 
részét a pergamen alján valamiféle titkosírással 
megismétlik. Gyakori szerződéseknél, vagy más 
alkalmakkor, amikor ugyanabból az oklevélből 
többet kell kiállítani, hogy ugyanazt a szöveget 
kétszer, négyszer, vagy akár kilencszer is felírják 
ugyanarra a – néha ezen okból igencsak nagy – 
pergamenre. Ezután a vágásvonalakra valamiféle 
szöveget írnak, és csak utána darabolják fel a 
pergament, így egy-egy oklevél szélén ezen betűnek 
csak a fele lesz látható. Később két példány 
valódisága könnyedén megállapítható, mert az 
okleveleket egymás mellé helyezve a két fél 
betűsornak össze kell illenie. Az is a hamisítás 
megnehezítésére szolgál, hogy sok kolostori oklevél 
végén felsorolják mindazon testvéreket, akik éppen 
jelen voltak, amikor az irat elkészült; a szerzetesek 
saját nyilvántartásaikban bármikor utánanézhetnek 
elődeiknek – számunkra azonban, ha csak nem 
rendelkezünk egy egykorú eredetivel, szinte 
lehetetlen a helyes záróformula elkészítése.  

Az igazi problémát azonban nem ezek 
közismert és könnyen felismerhető – ha nem is 
alkalmazható – hitelesíthető módszerek, hanem a 
különféle titkos jelek okozzák. A legtöbb olyan 
helyen, ahol sok oklevelet, vagy más iratot állítanak 
ki, kialakítanak, kialakítottak valamiféle saját 
védelmet a hamisítások ellen; ezek pedig, ellenben 
az olyan hitelesítő eszközökkel, mint amilyenek a 
fentiek, vagy mint a pecsét, korántsem közismertek. 
Egy-egy nagy kancellária egyszerre vagy tizenöt-
húsz féle titkos hitelesítő módszerrel dolgozik, 
melyekből egy-egy kiadványba úgy ötöt-hatot 
használnak fel; e módszerek közül idővel néhányat 
időegesen vagy véglegesen elhagynak, hogy 

helyettük újakat vezessenek be. Az ilyen titkos 
jelek a gyakorlatlan szem számára szinte 
észrevehetetlenek. Meglehet, egy kolostor 
díszes oklevelein a pecsét különféle színű 
zsinegekből font sodron lóg, és miközben a 
leendő hamisító a kezébe került példányok 
alapján kétségbeesve keresi a színek jelentette 
kódrendszerre a megoldást, a szabály csupán 
annyi, hogy mindig három különböző színű 
zsineget fonnak össze. Vagy ki az, aki akkor, 
amikor hamisítványt készít, merne 
óvatlanságból, gondatlanságból hibát ejteni írás 
közben? Mégis, sok valódi oklevélben vannak 
hibák; ám korántsem mindegy, hogy hol – 
lehet, hogy az adott scriptorium egyik titkos 
módszere az, hogy a nyolcadik sor harmadik 
szavában szándékos hibát ejtenek. Megint csak 
lehetséges, hogy ha valahol az oklevél bevezető 
részében egy bizonyos szót használnak, a záró 
részben egy másiknak kell szerepelnie, kivéve, 
ha egy bizonyos, gyakori kifejezés 
megtalálható a fő részben, mert akkor az adott 
szó egyik szinonimáját használják. Még sokáig 
sorolhatnám a példákat; legyen elég annyi, 
hogy a tökéletes hamisítványhoz ismerni kell az 
adott helyen és időben használt titkos jeleket, 
ezek felismerése pedig még akkor is közel 
lehetetlen feladat, ha véletlenül számtalan 
egykorú, egy helyről származó, eredeti oklevél 
kerül a kezünkbe. Azonban az is igaz, hogy 
idővel a régi titkos jelek mind feledésbe 
mennek, és alig akad olyan hely, ahol a négy-
ötszázados titkos jelek fontosabbjait még 
ismerik a korábbiakat pedig ne is említsük... 

Végül, ami a legalapvetőbb hitelesítési 
módot, a megpecsételést illeti, itt két 
lehetőségünk van. Megtehetjük, hogy egy 
másik, valódi oklevélről helyezzük át a 
pecsétet. Ehhez nincs szükség másra, csak egy 
felforrósított vékony drótra, megegyező színű 
viaszra, kézügyességre, no és szerencsére. És 
arra, hogy jó pecsétet használjunk. Mert 
egyfelől, egy-egy személynek, vagy hivatalnak 
több pecsétje is lehet, és mindet csak 
meghatározott alkalmakkor használja, másrészt 
pedig a pecséteket időnként újakra cserélik. 
Legjobb, ha olyan oklevélről szedjük le tehát a 
pecsétet, amely ugyanolyan típusú, mint a mi 
hamisítványunk, és legalább és legalábbis 
ugyanabban az évben kelt, mint amikor, 
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úgymond, a miénk. No igen, annak az 
esélye, hogy ilyennel rendelkezzünk, vajmi 
csekély... 

A másik megoldás, ha mi készítjük el 
a pecsétet, akár úgy, hogy a meglágyított 
viaszban alakítjuk ki a nyomokat, akár úgy, 
hogy pecsétnyomót vésünk, vésettetünk. Itt 
is figyelni kell arra, amire fentebb; 
ugyanakkor jó ha tudjuk, és elfogadjuk, 
hogy tökéletes másolatot gyakorlatilag 
lehetetlen készíteni. Ti tudjátok a legjobban, 
hogy a pénzek is különböznek apró, 
szemmel szinte észrevehetetlen 
részletekben, mert különböző verőtövekkel 
készültek; nos, hasonló itt is a helyzet. 
Azonban ez részben a kezünkre is játszik. 
Ott ugyanis, ahol hosszú időn át ugyanazt a 
pecsétet használják, azaz városokban, 
kolostorokban és egyebütt, az új pecséteket 
mindig a régebbiek alapján készíttetik, ám 
annak tudatában, hogy részben úgyis eltérő 
lesz, bármennyire is igyekszik a vésnök, 
megelégednek azzal, hogy bizonyos, 
megszabott részleteknek egyezniük kell. 
Más részletekkel viszont annyira nem 
törődnek, hogy azokat a vésnök akár meg is 
változtathatja. Így, ha nem törekszünk 
tökéletességre, megelégedhetünk azzal is, 
hogy pecsétünkön ezek a részletek helyesen 
legyenek kialakítva – ha szerencsénk van, 
megelégszenek a hitelesítő részletek 
ottlétével, és nem ellenőrzik, hogy pontosan 
milyen is volt évszázadokkal ezelőtt 
valójában a pecsét.  

Eleddig a tökéletes hamisítvány 
készítésének nehézségeiről beszéltem, ám a 
legtöbbször sem időnk, sem eszközeink, 
sem lehetőségeink nem elégségesek egy 
ilyen megalkotásához. De nincs is rá 
szükség. Ha nem éri meg a költséget, ha 
csak hirtelen, ideiglenes jelleggel kell egy 
hamisítvány, ha vélelmezhetően sosem 
kerül hozzáértő kezekbe, vagy bármi más 
érv szól ellene, nemhogy nem érdemes, de 
nem is szabad tökéletes hamisítványra 
törekednünk, s csak azt kell jól 
megfontolnunk, meddig mehetünk el, mit 
hagyhatunk el, és mire kell mindenképpen 
figyelnünk. Bár minden eset más, 
aranyszabályként elmondható, hogy a 

pergamenre, megszövegezésére, és a pecsétre kell a 
legnagyobb gondot fordítanunk. 

Ha tehát nem törekszünk tökéletességre, mégis 
megtehetjük, hogy egy valódi oklevélről teljesen 
levakarjuk az írást, s így egy olyan üres 
pergamenünk lesz, amelyik kellően régi, és ráadásul 
valódi pecséttel megpecsételt. Igaz, mint említettem, 
ez a levakarás sosem lesz teljes és észrevehetetlen; 
kivéve, ha a dörzsöléssel vagy más módok 
alkalmazásával magát a pergament is tönkretesszük. 
Az üres pergament viszont tetszésünk szerint 
teleírhatjuk; csak arra kell vigyáznunk, hogy a 
tartalom és a pecsét egymásnak ne mondjanak ellent. 
Igaz, ezt a módszert én megengedhetetlen 
pazarlásnak tartom, hiszen ezáltal teljesen 
megsemmisítünk egy valódi oklevelet.  

Eleddig a teljes hamisítványokról beszéltem, 
ám igen gyakran találkozni részleges 
hamisítványokkal, amelyek kivakarással vagy 
betoldással készültek. Az első esetben egy vagy több 
szót, mondatot, részt vakarnak ki, hogy helyére, 
helyükre új szöveg kerülhessen. Ilyenkor gondot kell 
arra fordítani, hogy minél kevesebbet vakarjunk ki 
és írjunk át, mert annál kisebb a dolog utólagos 
felismerésének veszélye. E módon az oklevél, 
leszámítva az általunk eszközölt apró változtatást, 
változtatásokat, teljesen valódi; kis szerencsével 
még akkor sem árultatunk el, amikor oklevelünket 
az eredetivel vetik össze – akár, mert a másolat 
meglétében megnyugodva nem olvassák össze a két 
levelet, akár mert a felületes és figyelmetlen szem 
átugrik a kisebb eltéréseken. 

A másik általam említett módszer a betoldás: 
vagyis veszünk egy valódi oklevelet, amit újból 
leírunk, ám úgy, hogy a szöveget megváltoztatjuk, 
akár bizonyos szavak átjavításával, akár, ami a 
gyakoribb, újabb részek betoldásával. Nagy 
hátránya, hogy ilyenkor új oklevelet kell 
készítenünk, annak minden nehézségével, mint 
amilyen a pergamen öregítése vagy a pecsét 
áthelyezése.  

Nem beszélek arról az esetről, ha akár 
csalással és hazugsággal, akár megvesztegetéssel 
eléritek, hogy valótlan tartalmú írást állítsanak ki 
számotokra, bár a jog ezt is oklevél-hamisításnak 
tekinti; ehhez ti nálamnál sokkalta jobban értetek. 
Ugyanakkor hasonló módszerrel egy hamis oklevél 
mintegy valódivá tehető. Gondolom, még ti is 
tudjátok, mennyire gyakori dolog az átírás, hiszen 
csak így lehet egy oklevélről hiteles másolatot 
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készíteni. Ha pedig sikerül elérnünk, hogy valahol 
egy hamisítványunkat elfogadják valódinak, 
kérhetjük, hogy írják át nekünk. Ekkor már egy 
teljesen valódi oklevél lesz a kezünkben, leszámítva 
persze a tartalmát. Ráadásul, ha gyanú merülne fel 
ezen új oklevelünkkel szemben, másolata ott lesz a 
kiállító levéltárában, s igen kicsi az esélye annak, 
hogy a vizsgálat nem torpan meg ezen a ponton.  

Az, hogy mennyire ellenőrzik az oklevelek, 
iratok valódiságát, nagyon változó. Az egyszerű 
emberek, akik nem, vagy csak alig ismerik a betűket, 
minden írásra áhítattal tekintenek; de még a 
nemesek, arisztokraták, tisztek, hivatalnokok zöme 
is mindent azonnal hitelesnek fogad el, ha a pecsét 
jónak tűnik, az irat külalakja nem tér el a 
megszokottól, és a tartalom is hihető. A nagy 
kancelláriák viszont mindent ellenőriznek, 
méghozzá annyira, hogy még a legjobb 
hamisítványokban sem bízhatunk, legfeljebb csak 
reménykedhetünk. E két véglet között pedig bármi 
lehetséges: egyfelől láttam én már olyan oklevelet, 
amelyről szinte üvöltött hamis volta, mégis 
hitelesnek fogadták el egy kolostor szerzetesei; a 
szomszédos kolostorban viszont még akkor is 
tovább vizsgálódtak, a nagyobb bizonyosság végett, 
amikor már régen tudták, hogy az oklevél hamis. 
Hadd idézzem e kiváló szerzeteseket: „...Már akkor 
hamisnak véltük és gondoltuk ezt a mondott levelet, 
amikor bemutatták nekünk, mert pecsétje 
nagyobbnak tűnt a mienknél; amikor pedig a 
kezünkbe vettük, azonnal nyilvánvalóvá vált a 
pecsét hamissága. Mégis, mintha a pecsét ép és 

valódi lenne, folytattuk a vizsgálódást, 
amelynek során bebizonyosodott, hogy a levél 
közönséges, ráadásul rossz és otromba 
hamisítvány, minthogy egyikünknek sem 
ismerős a kéz, amelytől a levél írása származik, 
továbbá, hogy a mi leveleinkben a keltezés más 
módon történik; továbbá, hogy levéltárunkban 
nem található meg a levél másolata, márpedig 
ebből az időből az általunk kiadott levelek 
másolatai hiánytalanul megvannak; továbbá, 
hogy azon szerzetesek, akik már akkor is e 
kolostor lakói voltak, nem emlékeznek a 
szerződést kötő személyre; továbbá, hogy 
előttünk csak a szomszédok jelenlétében lehet 
és szabad föld eladásáról és megvételről 
szerződést készíteni, míg a levélben erről nem 
található említés; és végül, hogy teljeséggel 
hiányoznak titkos jeleink...” 

Nos, ennyi lett volna, amit az oklevél-
hamisításról a lehető legrövidebben és 
legtömörebben el lehet mondani; bár, az 
arckifejezésetekből ítélve, számotokra még ez 
is túl hosszú és kissé érthetetlen volt... 
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