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Rejtjelező csoportok a késő középkori és kora 
újkori Itáliában

Anagyobb itáliai hatalmi központok diplomáciai gyakorlatában a 14. század 
közepétől kezdődően egyre gyakrabban éltek a rejtjeles üzenetküldés le-
hetőségével. Az eljárás szélesebb körben történő elterjedését a következő 

századokból fennmaradt levéltári források jelentős száma is bizonyítja.1 A kapcso-
lattartás e sajátos formája a szokásos kommunikációs (levelező) struktúrára támasz-
kodott, de a meglévő levelezési útvonalakkal párhuzamosan bizonyos információk 
biztonságos célba juttatása érdekében egy újabb, több tekintetben korlátozottabb 
csatorna kialakítását jelentette.2 A rejtjeles eljárás alkalmazásakor – a hagyomá-
nyos, nyílt formában írt levélküldéshez viszonyítva – a szöveg megalkotása és fel-
dolgozása több munkafázist igényelt, amelyek eredményeként több dokumentum 
keletkezett, és az üzenetküldés sikere (a küldőn és a címzetten kívül) általában 
több résztvevő munkájától függött, akik akár közvetve, akár közvetlenül (például 
a kódolás vagy a dekódolás folyamataiban) kapcsolódhattak a kommunikációs szi-
tuációhoz.3 A vizsgált időszakban az itáliai rejtjelezési gyakorlatban az egyábécés 
(monoalfabetikus) eljárás bizonyult sikeresnek. A nyílt (azaz alfabetikus rendszer-
ben írt) és a rejtjeles forma közötti különbség az írásrendszer megváltoztatásán ala-
pult: a két rendszer közötti különbség legmarkánsabb látható jegyei közé sorolható 
a szöveg grafikai jellemzőiben megfigyelhető átalakulás, amelynek következtében 
megszűnt az írás közvetlen olvashatóságának lehetősége, akár „ismerős” grafikai 
karakterek (a latin vagy a görög ábécé betűi, számok), akár ún. fantáziajelek követ-
ték egymást a papíron.

A sifrírozás korabeli eljárásait alkalmazó, funkciójukból adódóan zártabb leve-
lezőcsoportok felépítése és működése, valamint a csoportok közötti relációk le-
hetséges formái a kevésbé kutatott területek közé tartoznak, jóllehet az említett 

1 Preto, 1999. 267–74.
2 Berardi–BeutelsPacher, 2001. 158.
3 Az itt szereplő megállapítások olyan dokumentumokra vonatkoznak, amelyekben az üzenet 
tartalmának nagyobb hányada sifrírozásra került; amennyiben az adott szövegben csak néhány 
elem, vagy csak rövidebb (egy-két soros) szövegrészt rejtjeleztek, a megállapítások többsége kor-
látozottan érvényes. 
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jellemzők feltérképezése tovább árnyalhatja – többek között – a hatalmi központok 
között fennálló érintkezések rendszerére, az információcsere formáira vonatkozó 
eddigi ismereteinket. Míg azonban a nyílt formában működő levelezési kapcso-
latok esetében az azokban közreműködők (a levelezőpartnerek, az üzenetváltás 
folyamataiba bármilyen módon, különösen a szöveg létrehozásába bekapcsolódó 
személyek) azonosítása általában könnyebben megvalósítható, a rejtjeles üzenet-
küldés terén az eljárás résztvevői, valamint a létrejövő dokumentumok közötti 
kapcsolatok feltárása és leírása összetettebb feladatnak mutatkozik.

A konkrét rejtjelező gyakorlat eredményeként fennmaradt dokumentumok 
– kódkulcsok, (különböző mértékben) kódolt levelek és azok dekódolt változata –, 
valamint egyéb, a rejtjeles üzenettel kapcsolatos bármilyen információt is közlő 
nyílt levelek az eljárásra és annak résztvevőire vonatkozó ismeretek elsődleges for-
rásainak számítanak. Elemzésük eredményeként a kontaktus létrejöttét igazoló és 
a kapcsolattartást megvalósító személyek azonosítását segítő adatok, az egyes cso-
portok felépítésére, tevékenységére vonatkozó információk birtokába juthatunk. 

A kéziratos források kapcsolattörténeti adatainak feltárását célzó vizsgálataim 
hátterében az a hipotézis áll, hogy a fennmaradt korabeli dokumentumok alapján 
a hagyományos (nyílt) levelező kapcsolati rendszerek mellett, adekvát módszerek 
alkalmazásával, e sajátos alrendszerek is megismerhetők. Elsőként azonban fel kell 
tárni a rendelkezésre álló dokumentumok forrásértékét: milyen mennyiségben és 
milyen jellegű adatokat tartalmaznak a rejtjeles üzenetküldés körülményeiről és 
szereplőiről, azaz, hogy ezek a források valóban gazdagíthatják-e, és ha igen, mi-
lyen mértékben a rejtjeles formájú kapcsolattartás felmérésére és leírására irányuló 
kutatások eredményeit. 

Elemzésem középpontjában az itáliai hatalmi központokban a 14. század utolsó 
harmadától kezdődően a 16. század végéig terjedő időszakban alkalmazott rejtje-
les üzenetváltás résztvevői állnak; célom annak tanulmányozása, hogy a források 
alapján milyen mértékben lehetséges az azonosításuk és a sifrírozásban betöltött 
szerepkörük meghatározása. A konkrét vizsgálathoz a források közül a korszak-
ban keletkezett, az egyes hatalmi centrumok kancelláriájához köthető, itáliai levél-
tárakban őrzött kódkulcsokat tekintettem át, és arra vonatkozó adatokat kerestem 
bennük (figyelembe véve a körülményekkel kapcsolatos információkat is), hogy 
kik éltek a sifrírozás lehetőségével is levelező kapcsolataikban, valamint, hogy kik 
vettek részt közvetlenül vagy közvetve a rejtjeles kommunikációban. A kérdések 
külön tárgyalását az indokolja, hogy az előbbi tulajdonképpen a két „szélső” sze-
replőre (küldő – címzett) összpontosít, tehát csak a kapcsolattartás fennállását ve-
szi figyelembe, és ezáltal teret enged a nyílt és rejtjeles üzenetküldési gyakorlat 
arányának összevetésére is ugyanazon személyek esetében. A második kérdés egy-
egy adott kapcsolat esetében, a rendelkezésre álló források alapján, az eljárás összes 
– akár szorosan, akár csak lazábban, esetleg „kívülről” kapcsolódó – résztvevőjét 
igyekszik felderíteni. Az utóbbi kérdésre kapott válaszok alapján tehát teljesebb 
kép rajzolódhat ki a rejtjelező csoportok felépítéséről és működési jellemzőiről. 
A csoportok alapvető formájának tekinthető az a séma, amelyben a csoporttagok 
a sikeres rejtjeles üzenetváltás során – azaz, amikor a címzett végül feldolgozásra 
alkalmas (tehát olvasható) formában jut az üzenet tartalmához – az egyes folya-
matokért külön-külön felelnek. Ennek megfelelően az „alapcsoport” szerkezete 
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a tagok és konkrét feladatuk figyelembe vételével a következő módon határozható 
meg: az üzenetet küldő (aki megalkotja nyílt formában az üzenetet); a kódkulcs 
készítője (ő állítja össze a kódoláshoz és a dekódoláshoz szükséges rendszert kód-
kulcs formájában); a kódoló személy (a kulcs alapján sifrírozza az alfabetikus rend-
szerben írt üzenetet); a dekódolást végző személy (visszaalakítja a kódolt szöveget 
alfabetikus rendszerűvé); az üzenet címzettje (aki feldolgozza az üzenet szövegét).

Egy-egy konkrét csoport létszáma kisebb is lehet, ha például a küldő vagy 
a kulcs készítője kódolja a levelet, vagy a küldő maga készíti a kulcsot és kódolja 
a levelet. Lazán (vagy érintőlegesen) kapcsolódhat egy adott csoporthoz bárki, aki 
az egyik említett folyamatért sem felel, de – a kommunikáció sikere érdekében – 
például rejtjeles üzenet érkezéséről vagy dekódolási nehézségekről ad levélben 
tájékoztatást. „Külső” résztvevőnek tekinthető mindenki, aki egy rejtjeles üzenet 
elfogása után sikeresen vagy sikertelenül megkísérli az abban szereplő kód feltöré-
sét. Az egyes csoportok működésének időtartama és összetétele igen változatosan 
alakulhat, például egyes tagok más csoporthoz is csatlakozhatnak, ugyanakkor 
nem kizárt az állandó csoportok működése sem. 

A vizsgálat korpuszát nagyobb itáliai városok (Firenze, Mantova, Milánó, 
Modena, Velence) levéltárainak forrásanyaga alkotja.4 Az idézett dokumentumok 
közül néhány nyomtatásban is napvilágot látott; mivel a tanulmány alapvetően az 
eredeti kéziratos verziókra épül, külön megjelölöm, ahol a nyomtatott változatot 
használtam.

A kódkulcsok

A kódkulcsok a vizsgált korszakban alkalmazott monoalfabetikus eljárás nélkü-
lözhetetlen eszközei voltak; alapvető funkciójuk az adott rendszer elemeinek és 
használati szabályainak rögzítése volt. Ezen kívül – elsősorban a kancelláriai rend-
tartás keretében való eligazodás megkönnyítése céljából – megjeleníthettek bennük 
egyéb, a kulcs keletkezésének időpontjára, helyére, a felhasználó(k) személyére stb. 
vonatkozó adatokat is. A legtöbb ilyen azonosító elemet a kulcs címébe vagy fej-
lécébe írták, de hasonló tartalmú szöveg (címke vagy megjegyzés) előfordulhatott 
a lap alján vagy bármely részén, akár a hátoldalán is. A kulcsok megnevezésében 
gyakori elem volt az olasz cifra (kulcs) kifejezés,5 vagy annak valamilyen írásvál-
tozata (ciffra, ciffera, zifra, ziffra, ziffera stb.), amely a fennmaradt dokumentumok 
tanúsága szerint a vizsgált periódus rejtjelezési gyakorlatában legalább kétféle 
jelentéssel bírt: egyrészt „a rendszer elemeit összegző irat” értelemben szerepelt, 
másrészt magára a kódrendszerre is vonatkozott, tehát „(rejtjeles) kód” jelentésben 
is használták.6 Ez utóbbi jelentés nyilvánul meg azokban a – kancelláriákon gyak-
ran archiválásra került – nyílt levelekben is, amelyekben az (általában a margóra 

4 A korpuszt alkotó forrásokat őrző levéltárak: Archivio di Stato di Firenze; Archivio di Stato di 
Mantova; Archivio di Stato di Milano; Archivio di Stato di Modena; Archivio di Stato di Venezia.
5 Az arab ṣifr (nulla) szóból származó középkori latin cifra folytatása. (devoto, 1968. 80.)
6 Az olasz cifra mai jelentései között is szerepel a „(katonai, diplomáciai, ipari stb.) titkos kód” 
jelentés.
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írt) In cifra (kódolt/kódolva) vagy a cifra (kódolt [rész]) megjegyzés mutatja a kó-
dolásra kijelölt rész kezdetét.7

A monoalfabetikus eljárás ún. szimmetrikus kulccsal működő rendszer volt, en-
nek következtében minden kódkulcs legalább két példányban készült el (a kódoló 
és a dekódoló számára). A rendszerek összeállítói az alfabetikus elemekhez ren-
delték a rejtjeleket, ezek tehát ad scribendum kulcsként segítették a kódolást; a 16. 
századtól kezdődően egyre gyakoribbá vált, hogy a dekódoláshoz is külön verzi-
ót, azaz ad legendum kulcsot8 alkottak, amely a rejtjelekhez rendelte az alfabetikus 
elemeket. Több olyan (általában nagyméretű) ad scribendum kulcs is fennmaradt, 
amely részleges (például csak az ábécé betűihez tartozó rejtjelek dekódolását segí-
tő) ad legendum kulcsot is tartalmaz. A hatalmi központok többségében készítettek 
ún. kódkönyveket is, amelyekbe a kancellária egy adott időszakban használt kul-
csait másolták be. Arra is akad példa, hogy meglévő (eredeti) kulcsokból később 
állítottak össze hasonló gyűjteményeket. A kapcsolatrendszerre vonatkozó infor-
mációtartalom szempontjából a könyvekben szereplő kulcsok a különálló lapra írt 
(önálló) kulcsokkal szemben értékesebbnek bizonyulhatnak, ugyanis személyek 
és/vagy más kulcsok között fennálló kapcsolatokat is dokumentálhatnak.

Rejtjelező csoportok tagjai a kódkulcsok tükrében

A kódkönyvek egyik korai példája a pármai Gabriele de Lavinde által 1379-ben 
összeállított, a Vatikáni Levéltárban őrzött gyűjtemény,9 amely VII. Kelemen (el-
len)pápa római kancelláriájában használt huszonkilenc kulcsot tartalmaz. Közülük 
kettő (a Meister-féle kiadásban a 13. és az utolsó, sorszám nélküli; mindkettő 
Anonym megjelöléssel) csak a rendszer elemeit írja le, de más adatot nem tartal-
maz.10 A többi huszonhét címében különböző adatok olvashatók a feltételezett 
üzenetváltás11 szereplőire és/vagy körülményeire vonatkozóan. A kulcsok több-
ségében (azaz 24 esetben) megnevezésre kerül a rejtjeles üzenet címzettje (vagy 
a címzettjei). A listát nyitó kulcs esetében ez maga a pápa: „[1.] Et primo cum domino 
nostro papa Clemente.” („Elsőként Kelemen pápa urunkkal.”) Nyolc kulcsban közvet-
lenül vagy közvetve szerepel a küldő neve; a többi esetében a küldő feltehetően 
a pápai kancellária. A [22.] kulcsban például körülíró formában: „Ziffera domini 
abbatis Sti. Bertholdi prope Ferrariam.” („A Ferrara melletti Szt. Bertold [templom] apát-
jának kulcsa”). A [24.] kulcs címe hasonló módon, de megnevezi a küldő mellett 

7 Pasini, 1873. 320.
8 Az ad legendum kulcsokat gyakran a Zifra da tradurre, Zifra per tradurre (kulcs a fordításhoz [meg-
fejtéshez]) vagy ennek változataival jelölik, például velencei kulcsokban Zifra da trazer (dialektá-
lis) alakban. 
9 Vat. Arch. Collect. 393. ff. 166–181. A kódkönyvet Aloys Meister 1906-ban publikálta. (Meister, 
1906. 171–176.) A tanulmány a nyomtatott verzióra támaszkodik, különös tekintettel a kulcsok cí-
mére és sorrendjére (a kiadványban a kulcsok nem számozottak; a sorrendiségükre utaló számot 
szögletes zárójellel keretezve jelölöm).
10 A két kulcs között csak a nomenklatúra-elemek számában és sorrendjében van eltérés: a [13.] 
kulcsban számuk 45, az utolsó (számozatlan) kulcsban 41.
11 A kulcs megléte önmagában nem bizonyítja a sifrírozás tényét.
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a címzettet is: „Ziffera castellani Anchone cum domino archiepiscopo Ispalensi.” („Az 
anconai várnagy kulcsa a sevillai érsekkel.”)

Három kulcs címében a kódkönyv összeállítójára is utalás történik (az idézett 
példákban ezeket félkövér szedéssel jelölöm). A [4.]-ben ő a feltételezett levelek 
címzettje: „Ziffera fr. Iohannis de Bononia offic. Reginalis cum qua scribere vult mihi.” 
(„Fr. Iohannes de Bononia off. Reginalis kulcsa, aki írni akart nekem.”) Az [5.]-ben két 
alkalommal is küldőként jelenik meg: „[5.] Ziffera quam dedi fr. Iohanni de Bononia, 
cum qua sibi scribere debeo.” („Ezt a kulcsot adtam fr. Iohannes de Bononiának, aki-
nek írnom kell.”) A [27.]-ben név szerint is szerepel, így lehet küldő vagy címzett 
is: „Ziffera cum domino meo domino cardinali Sti. Eustacii mei Gabrielis de Lavinde de 
Parma. VIIIo octubris.” („Ezt a kulcsot használom Szt. Eustachius kardinálisával, [én,] 
Gabrielis de Lavinde Pármából, október 8-án.”)

A kulcs összeállítójának és a kódolónak (vagy a dekódolónak) a neve elvétve 
előfordul más, akár külön lapra írt kulcsban is. Erre példa az alábbi 15. századi 
kulcs,12 amelynek készítője a Milánóban maradó példányra ráírta a saját nevét is,13 
így – az előbb is látott esethez hasonlóan – egy kivételével a rejtjeles üzenetváltás 
minden szereplője beazonosítható: „MCCCCLiiij. die. vj Junij in Mediolano. Zifra mei 
Jacobi de Calcaterri doctoris cum Ill.mo domino duce Mediolani.” („Milánó, 1453. június 
6-a. Az én, Jacobus de Calcaterra kulcsom a méltóságos Milánói herceg úrral.”)

A mantovai levéltár is több kódkönyvet őriz a vizsgált periódusból. A Gonzaga 
családra vonatkozó dokumentumok gyűjteményének 425. számot viselő dobozá-
ban14 például tizenegy, kisebb-nagyobb terjedelmű 15–17. századi könyv is meg-
található. Ezek közé tartozik egy tizenegy lapból álló kisebb könyv, amelynek kül-
ső borítóján a „Quinternatus zifrares Magnifico domino exemplatus per me Martinum 
de […] de anno 1406” felirat olvasható, és amely szintén a sifrírozás korai szaka-
szának gyakorlatába enged bepillantást.15 Az utolsó kivételével minden lap rec-
tóján és verzóján szerepelnek kulcsok; a húsz oldalra összesen ötvenöt, többnyire 
csak kevés szimbólumból álló kódrendszert írtak, oldalanként általában többet is. 
Mindegyikhez tartozik – legalább egy személy nevét megjelölő – cím is, amelyek 
közül tizenegy a kulcs készítésének (vagy átadásának) időpontját is tartalmazza. 
A címekben szereplő adatok alapján a borítóra írt 1406-os évszám feltehetően arra 
utal, hogy abban az évben kezdték el a könyv összeállítását. A legkorábbi dátu-
mot a 6. lap rectóján olvasható 3. kulcs címe rögzíti: „Cum Simeone de Crema […] 
1401.” („Simeone de Cremával […] 1401.”) A rejtjelezés történetében egyébként ez az 
első olyan datált kulcs, amely a homofónok alkalmazását már bizonyítja.16 A leg-
későbbi dátum a 9. lapon (r), a 3. kulcs fejlécében olvasható: „Cum Residentibus 
in Mantua fatta die 20 Marty 1416.” („A mantovai rezidens követekkel, készült 1416. 
március 20-án.”)

12 ASMi, Carteggio Visconteo-Sforzesco, 1597, 32; a kulcsot Lydia Cerioni is publikálta. (cerioni, 
1970. 68.) A tanulmányhoz az eredeti kéziratot vizsgáltam.
13 Jacopo Calcaterra püspök (?–1456) Francesco Sforza milánói herceg követe volt a pápai udvarnál 
1454–1456 között.
14 ASMn, Archivio Gonzaga, 425.
15 A könyv néhány kulcsát Aloys Meister is publikálta. (Meister, 1902. 38–41.)
16 Kahn, 1997. 107. 
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A kulcsok címében egyéb információk is szerepelnek, például néhány esetben 
két nevet tartalmaznak: „Cum domino Albano Baduario et Santino Michelio.” („Albano 
Baduarióval és Santino Michelióval.”)17 Arra is van példa, hogy a címzett neve és 
a (készítési) dátum mellett a felhasználás helyét és hozzávetőleges idejét is meg-
jelölik: „Cum domino Bartholomeo de Bondioli dum ivit Venetiam die xij aprily 1404.” 
(„Bondioli Bartholomeóval amikor Velencébe ment, 1404. április 12-én.”)18 

A kulcsok fejlécei a Gonzaga-udvarban alkalmazott rejtjeles üzenetváltás gyakor-
latának e mintegy tizenhat évet átölelő időszakáról többféle információt közölnek. 
A szereplők esetében a címben megjelenő cum prepozíció azonban általában csak 
arra enged következtetni, hogy a megjelölt személy részt vesz az üzenetváltásban, 
de nem jelöli ki pontosan az abban betöltött szerepkörét, ugyanis az a levélváltás 
irányának függvényében alakul ki. A ferrarai udvar velencei követe például lehet 
egy levél címzettje (ha kódolt levélben kap utasításokat) vagy küldője (ha ő tájékoz-
tatja megbízóját kódolt levél formájában), de követi megbízatása során lehet címzett 
és küldő is egyszerre. A szerepkörök meghatározásához, ahogy az elküldött levelek 
számára, irányára stb. vonatkozó kérdések megválaszolásához, szükséges az üze-
netváltás más forrásainak (például kódolt levelek) bevonása is a vizsgálatba. 

A Velencei Köztársaságban a rejtjeles formában alkalmazott kommunikáció 
a 16. század közepéig a többi területen megfigyelhető gyakorlattól eltérően alakult. 
Míg a vizsgált hatalmi központok többségében a kódkulcsok készítése általában 
a kancelláriai titkárok feladata volt vagy maguk a követek (vagy beosztottjaik) ál-
lították össze saját kulcsukat, addig a sifrírozás Velencében központi szervezés és 
irányítás alatt állt. Ez – többek között – azt is jelentette, hogy a 16. század közepé-
ig a Köztársaság minden képviselője ugyanazt a rendszert használta,19 amelyért 
egyébként 1505. szeptemberétől haláláig, azaz 1543-ig Giovanni Soro20 volt felelős.21 
Egy 1547. augusztus 31-én kelt rendelet írta csak elő, hogy külön kulcs készüljön 
a követek vagy képviselők számára, akiknek a későbbiekben ezt kellett használni-
uk a Tanácshoz és a Szenátushoz írt leveleikben. Az egymás közötti levelezésük-
höz kaptak még egy másik kulcsot is (mindenki ugyanazt). A „közös” kulcsokat 
időnként módosították, a változatokat sorszámmal jelölték. Szabályozva volt az 
is, hogy a követeknek hogyan kellett használniuk, tárolniuk, valamint küldetésük 
lejártakor visszaadniuk a kulcsot.22 Az említett szabályozást példázza a követke-
ző, a 17. század elejéről származó, kétoldalas (ad scribendum és ad legendum verziót 
tartalmazó) kulcs is,23 amelynek fejlécében az 1606. október 12-i dátum olvasható 
(1606. a XII Ottobre), de a lap aljára az alábbi megjegyzés került: „1606. október 30-
án a fent nevezett kódolásra és dekódolásra szolgáló kulcsok azonos másolatát Padavino 

17 A 3r oldalon található 2. kulcs címe.
18 A 3r oldalon található 3. kulcs címe.
19 Preto, 1999. 274–75.
20 Giovanni (Zuan) Battista Soro (?–1543) életéről kevés információ maradt fenn. 1510 és 1530 kö-
zött igen sok elfogott rejtjelezett levelet fejtett meg kulcs nélkül, ahogy erről Marino Sanudo is 
megemlékezik. (sanudo, 1904. 844). 1539-ben készített egy olasz, spanyol és francia nyelven való 
rejtjelezési útmutatót is. (Preto, 1999. 277) 
21 Pasini, 1873. 301.
22 Pasini, 1873. 305–306; 321.
23 ASVe, Consiglio dei Dieci, Cifre, chiavi e scontri di cifra, 3; 62.
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titkár úr a méltóságos [Tízek tanácsa] Vezetői utasításának megfelelően átadta Tommaso 
Conterininek, Zaffo grófjának.”24 

Fentiek alapján nem meglepő, hogy Velencében a 16. század közepe előtt a kul-
csok általában cím nélkül készültek, vagy a címekben csak nagyon általános in-
formációkat jelenítettek meg (de dátumot csak igen ritkán), például: „Zifra che si 
usa con Francia” („Franciaországgal használt kulcs”),25 vagy a már említett, a köve-
tek egymás közötti levelezéséhez használt kulcsok közül): „Zifra n. 6 per scriver 
tra Ambasciatori e Ambasciatori” („6. sz. kulcs követek egymással való levelezéséhez”).26 
Konkrétabb adatot ebben az időszakban csak akkor írtak a címbe, ha a kulcs más 
helyről származott, ahogy az a következő példából is kitűnik: „Ziphra della magnifi-
ca Comunita de Pisa scritta fino del 1508. Interpretata per me adi 28. luglio 1536.” („Pisa 
város 1508-tól írt kulcsa. Megfejtettem 1536. július 28-án.”)27

A 16. század második felében gyakoribbá váltak a címükben személynevet, eset-
leg dátumot, helyszínt vagy más adatot is közlő kulcsok, ahogy azt a következő, 
az előzőekhez képest jóval több információt tartalmazó példa is mutatja:28 „Ziffra 
francese di mons. della Vigna ed lambasciator del Re in Venetia 1558 adi 3. april traducta 
per mi Zoan Francesco Marin.” („Mons. della Vigna és a király velencei követének francia 
kulcsa 1558. április 3-án. Megfejtettem én, Zoan [Giovan] Francesco Marin.”) A címben 
szereplő információk tehát megjelölik az üzenet nyelvét, többé-kevésbé azonosít-
ják a kapcsolattartás szereplőit,29 valamint arról tájékoztatnak, hogy egy külső sze-
mélynek30 sikerült feltörnie a kódot és rekonstruálni tudta a sifrírozáshoz használt 
kulcsot. (A kulcs egyébként egy különálló lap felső részén szerepel; a lap közepén 
végigfutó vízszintes vonal választja el egy másik – feltehetően szintén rekonstruált, 
címet nem, csak az ábécé betűit és az azokhoz rendelt rejtjeleket tartalmazó – kulcs-
tól.) Annak megállapítására, hogy a szereplők milyen szerepkörben vettek részt 
az üzenetküldésben, valamint, hogy a megjelölt dátum az elfogott levélre (annak 
keletkezési idejére) vagy a kód sikeres feltörésére (tehát a kulcs rekonstruálására) 
vonatkozik-e, ebben az esetben is csak az üzenetváltás más forrrásainak tanulmá-
nyozása deríthet fényt.

A rejtjelkulcsok kódkönyvbe gyűjtése, akár a kulcsok keletkezéséhez képest 
jóval későbbi időszakban is, a firenzei kancelláriai gyakorlatban szintén helyet 
kapott. 1588 és 1594 között használt kulcsokat másoltak például abba a 180 (szá-
mozott) oldalas könyvbe,31 amelyből a sifrírozás szereplőire vagy körülményeire 
vonatkozó adatokat szemléltető példáim származnak. A kötetbe oldalanként ál-

24 „1606. 30. ottobre li sopradetti scontri di Ciffra per Scriver e Trazer sono in copia simile stati consignati 
dal signore secretario Padavino all Illmo Signore Thomaso Contarini Conte del Zaffo, conforme all’ordine 
de gli ecc.mi signori Capi.”
25 ASVe, Consiglio dei Dieci, Cifre, chiavi e scontri di cifra, 3.
26 ASVe, Consiglio dei Dieci, Cifre, chiavi e scontri di cifra, 3.
27 ASVe, Consiglio dei Dieci, Cifre, chiavi e scontri di cifra, 3; 54.
28 ASVe, Consiglio dei Dieci, Cifre, chiavi e scontri di cifra, 3; 5.
29 Jean de (Carcenac) la Vigne apát 1557–1558 között II. Henrik francia király követe volt Konstan-
tinápolyban. (Bertoni, 1990. 230–31.)
30 Giovanni Francesco Marin (?–1578), aki Giovanni Soróhoz hasonlóan igen sikeres volt a mások 
által használt kódok feltörésében, annak halála után, 1544–78 között a Velencei Köztársaság 
hivatalos cifristája volt. (Preto, 1999. 275.)
31 ASFi, Mediceo del principato, Cifrari, II, 12.
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talában egy, összesen száztizenhat kulcsot írtak be (a könyv oldalainak mintegy 
fele üresen maradt), ezek nagyjából 90 százalékának van címe, több kulcs címében 
dátum is szerepel (először a 2. oldalon: 1588. június 22.). Az utolsó időpontjelölés 
a 96. oldalon található (1594. február 10.); ezután még negyvenhat kulcs követke-
zik, de ezeket sem mind feltétlenül később állították össze, hiszen a kulcsok egy 
része nem keletkezési sorrend szerint került beírásra a kódkönyvbe (lásd például 
a korábban bemutatott mantovai, 1406-os évszámot viselő könyv idézett kulcsait). 
A fejlécek többségében a címzett neve szerepel, de néhány esetben egyéb informá-
ciók is megjelennek. A 2. és 3. oldalon két olyan kulcs követi egymást, amelyeket 
– címük alapján – ugyanazon a napon készítettek Francesco Lenzoni követ32 szá-
mára, de amelyek nyilvánvalóan különböznek egymástól. Az elsőben a rejtjelek 
háromjegyű számok (101-től 250-ig folyamatosan), és a lapon szerepel egy részle-
ges ad legendum változat is, ami arra enged következtetni, hogy a követ kaphatott 
is (nem csak küldött) kódolt leveleket: „Prima cifra con lambasciatore Lenzoni in corte 
Cesarea data a di 22 di giugno 1588.” („Első kulcs Lenzoni követtel a császári udvarban, 
1588. június 22-én.”) A 3. oldalon szereplő kulcsban a rejtjelek egy- és kétjegyű, 
sokszor a számjegyek felett ponttal (vagy kis körrel) kombinált számok (1–99 kö-
zött); itt nincs a dekódolást segítő ad legendum változat, és a nómenklatúra-elemek 
között előfordulnak olyan szavak is, amelyek az első kulcsból hiányoznak (példá-
ul vescovo [püspök]). A kulcs fejlécéhez ezen kívül valaki később egy új résztvevő 
nevét is odaírta: „Seconda cifra con lambasciatore Lenzoni in corte Cesarea data a di 
22 di giugno 1588. Con il Conte Marcello Donati.” („Második kulcs Lenzoni követtel 
a császári udvarban, 1588. június 22-én. Marcello Donati gróffal.”)33 A kulcsok konkrét 
alkalmazásával kapcsolatban több kérdés is felmerül, például, hogy felhasznál-
ták-e mindkettőt, ha igen, mikor és milyen sorrendben, esetleg a két megjelölt 
személy használta-e egyidejűleg is azokat; melyik követ melyik kulcsot használta 
stb., amelyek megválaszolására szintén csak a kapcsolódó források elemzése után 
nyílhat lehetőség. 

A 6. oldalra írt kulcs csak általánosan utal a címzettre, de megjelöli a címzett 
tartózkodási helyét: „Cifra con un amico G. B. in Francia.” („Kulcs G. B. baráttal 
Franciaországban”). A G. B. monogram talán a címzett nevének kezdőbetűi helyett 
áll; az amico (barát) megjelölés inkább egyenrangú (nem alá- vagy fölérendelt) kap-
csolatra enged következtetni: feltehetően olyan, politikai szempontból „hasznos” 
személyt takar, akinek közreműködése bizonyos ügyek intézése során értékes se-
gítséget jelenthetett, például a helyi viszonyokban való eligazodás útvesztőiben.34 
Hasonló megfogalmazást találtam egy jóval korábbi keletkezésű, a modenai levél-
tárban őrzött kulcsban is:35 „Ziffra cum Amico in Lombardia. 26. Junij 1440.” („Kulcs 
Lombardiában egy baráttal. 1440. június 26-án.”)

A (firenzei) könyvből vett utolsó példámban egy szintén 1588-ból való kulcs cí-
mében (9. o.) a címzett nevén36 és a kulcs készítésének időpontján kívül egy érdekes, 

32 Francesco Lenzoni (1541–1594) I. Ferdinand de Medici nagyherceg (1587–1609) követe volt.
33 Gróf Marcello Donati (1538–1602) mantovai orvos, humanista.
34 Martelli–Galasso, 2007.
35 ASMo, Casa e Stato, Cifrari, 4; 1,1.
36 Giovanni Vincenzo Modesti 1584 és 1593 között rövid megszakításokkal I. Ferenc (1574–1587), 
majd I. Ferdinánd megbízottja volt Milánóban. (Inventario, 1966. 102–103.) 
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több értelmezési lehetőséget adó kiegészítés olvasható: „Cifra col Cavaliere Modesti 
agente in Milano. 1588. Non si usa piu.” („Kulcs Modesti lovaggal, a milánói ügynökkel. 
1588. Már nem használatos.”) Nem világos ugyanis, hogy mikortól érvényes a be-
jegyzés – figyelembe véve Modesti milánói tartózkodásának és a kódkönyv ösz-
szeállításának időpontját. Az is magyarázatra szorul(na), hogy a könyv 116 kulcsa 
közül miért éppen csak ez az egy kapta meg ezt a jelölést, hiszen feltehetően a többi 
kulcsra is hasonló sors várt. 

Fennmaradtak olyan – szintén könyvbe rendezett – kulcsok is, amelyek fejlécük-
ben a kulcs érkezésével kapcsolatos adatokról tájékoztatnak, például az alábbi 16. 
századi kulcs esetében37 arról, hogy ki, mikor küldte: „Mando qua Il Duca Dalva 
1556” („az Albai herceg küldte, 1556”).38 Azt is megjelölik továbbá, például egy 15. 
századi kulcs esetében, hogy az honnan érkezett: „Cifera avuta da Roma da m. Agnolo 
Acciaiolij addi 24 marzo del 1470.” („Rómából, Agnolo Acciaiolitól kaptuk 1470. március 
24-én.”)39 Végezetül néhány olyan kulcsot mutatok be, amelyek fejlécét az eddigi 
példákban látottakon túlmenően egyéb információkkal is kiegészítettek, további 
részletekkel gazdagítva az adott csoportra vonatkozó adatokat.

A mantovai levéltár őrzi azt a (nem könyvbe kötött, kisebb lapra írt) 16. századi 
kulcsot,40 amelynek verzóján a „Cifra col Salimbeni” („Kód Salimbenivel”) megneve-
zés olvasható, és a recto aljára a következő, a kulcsot használók körének korláto-
zására vonatkozó szándékot kinyilvánító megjegyzés került: „Mando a V. Signoria 
una cifra facile per minor Suo fastidio et mio, Avertendola che deve usarla con me, et non 
con altri.” („Küldök Méltóságodnak egy egyszerű kulcsot, hogy kevésbé bosszankodjon és 
nekem is könnyebb legyen. Kérem, hogy ezt csak velem használja, mással ne.”) A meg-
jegyzés arra a gyakorlatra utal, hogy egy „ügyes” (mert könnyen használható) kul-
csot több személlyel való levelezéshez is felhasználhattak, ami az adott rejtjeles 
rendszer biztonságát negatív irányba befolyásolhatta. Másrészt a megjegyzésből 
az is kiolvasható, hogy a címzett feltehetően maga dekódolta a rejtjeles leveleket, 
és kódolt válasz esetén is ő maga végezte a rejtjelezési átalakítást, de ugyanez vo-
natkozik a megjegyzés írójára is, vagyis a sifrírozásban közvetlenül csak ők ketten 
és a kulcs készítője vettek részt. 

A következő – a korábban már látott kulcsokhoz hasonlóan a „barát” megne-
vezést is tartalmazó – firenzei kulcs fejlécében a kód használatának alakulásáról 
is olvashatunk: „Cifra con un Amico in Alemagna data adi ij di dicembre 1565. Non 
servi poi che venne una di la ma servi con l’Abate Giusti in Conclave.” „Kulcs egy né-
metországi baráttal 1565. december 2-án. Nem került használatra, miután jött onnan egy 
[kulcs], hanem Giusti apáttal használtuk a konklávéban.”41 A cím alapján tulajdonkép-
pen két rejtjelező csoport rajzolódik ki, az egyik fél mindkettő esetében I. Cosimo 
de’ Medici (1519–1574), Toszkána főhercege. Az első csoport címzettje egy német 
„barát”, a kulcs eredetileg a vele való kapcsolattartáshoz készült, de a fejléchez írt 
utólagos kiegészítés alapján a rejtjeles kapcsolat végül egy német területen készült 

37 ASFi, Mediceo del principato, Cifrari, II, 5.
38 Az „Albai herceg” címet 1566-ban Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel (1507–1582) spanyol 
főnemes viselte.
39 ASFi, Mediceo del principato, Cifrari, II, 3.
40 ASMn, Archivio Gonzaga 424, 232.
41 ASFi, Mediceo del principato, Cifrari II, 10; 65.
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kulcs segítségével valósult meg. Ez a csoport tehát legalább három főből állt, fel-
tételezve, hogy a főherceg nem maga, hanem megbízásából a firenzei kancellári 
egyik alkalmazottja kódolta (és dekódolta) a leveleket, valamint az üzenetváltás 
másik (német) résztvevője maga állította össze a kulcsot és végezte el az üzenet 
szövegében az írásrendszerek közötti átváltást. A másik rejtjelező csoport az idé-
zett, a firenzei kancellárián készült kulcsot használta; a címzett ebben az esetben 
Bernardo Giusti (1506–1565) apát volt,42 tehát itt is legalább három résztvevővel 
számolhatunk, akiknek a szerepköre azonban az előző csoport tagjaihoz képest 
másképpen alakult, mivel az apátra csak a dekódolás feladata hárult.

Ugyanebben a könyvben szerepel egy olyan kulcs is,43 amelynek címe „Cifra 
con messer Marcantonio Mozzenigo detto Bartholomeo Madalena col contrasegno B.” 
(„Kód messer Marcantonio Mozzenigóval, akit Bartholomeo Madalenának neveznek, a B 
[azonosító] jellel.”), de amely két másik bejegyzést is tartalmaz. Az egyik a lap 
bal felső szélére írt kiegészítés, amely arra utal, hogy a kulcsot később egy másik 
személlyel való levelezéshez is használták (a személy családneve sajnos olvasha-
tatlan): „Col Jacopo... P… data a di primo febraio 1591.” („Jacopo... P…-vel 1591. február 
1-én.”) A másik, az eddigiekhez képest újdonságnak számító kiegészítés a lap kö-
zéptáján olvasható: „Le lettere si hanno da indirizzare a Livio Serdonati.” („A levele-
ket Livio Serdonati címére kell küldeni.”) A címben megjelölt személy, Marcantonio 
Mozzenigo (Mocenigo) pontos azonosítása további kutatásokat igényel, ugyanis 
ebben az időszakban Velencében legalább két ilyen nevű személyről van tudomá-
sunk. Az egyik egy filozófiával is foglalkozó patrícius, aki 1538 és 1599 között élt, 
és akit V. Sixtus pápa 1585-ben Ceneda püspökének nevezett ki. A másikról csak 
az ismert, hogy 1585-ben halt meg, és fia, Giovanni Mocenigo (1558–1623) volt az, 
aki Velencébe hívta Giordano Brunót 1591-ben, de ő volt az is, aki 1592-ben felje-
lentette a szerzetest a velencei inkvizíciónál. A levelek címzésére vonatkozó ki-
egészítés egy, a rejtjeles kommunikáció külső, tehát nem aktív résztvevőjét nevezi 
meg, akinek azonosításához szintén további vizsgálatok szükségesek. A bejegyzés 
feltehetően a Velencébe küldött levelekre vonatkozott, és az adott rejtjelező csoport 
létszámában is változást jelentett.

Összegzés

A fenti rövid áttekintés eredményeinek összegzéseként azt emelném ki, hogy 
a vizsgált kódkulcsokban a kódrendszer elemein és azok főbb használati jellem-
zőin túlmenően olyan információk is előfordulnak, amelyek a sifrírozási gyakor-
lat konkrét helyzeteire világítanak rá, de amelyeket más dokumentumok esetleg 
egyáltalán nem tartalmaznak. Ezek az – elsősorban a kulcsok fejlécében megjele-
nített – adatok többnyire a rejtjeles üzenetváltás szereplőit jelölik meg, de sokszor 
adnak tájékoztatást az érdekeltek tartózkodási helyéről, a kulcs összeállításának 

42 Bernardo Giusti apát 1562-től a főherceg fia, Ferdinando de’ Medici bíboros titkára volt, aki 
IV. Pius pápa halálát követően részt vett az 1565. december 20. és 1566. január 7-e között zajló 
konklávén (amely V. Pius megválasztásával zárult).
43 ASFi, Mediceo del principato, Cifrari II, 10; 105.
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(átadásának) időpontjáról, más személyeknek való továbbadásáról, a rejtjeles kap-
csolattartás időtartamáról stb. 

Az elemzés ugyanakkor rámutatott a kulcsok néhány olyan jellemzőjére is, ame-
lyek relevánsak lehetnek az információk kapcsolattörténeti szempontú feldolgozá-
sa során. Ezek közül első helyen említhető az a megoldás, hogy a kulcsokban a sze-
replők és a helyek megnevezése gyakran csak körülíró formában valósul meg, ami 
jelentősen megnehezíti a pontos azonosítást, és hogy legtöbbször a megfogalmazás 
módja sem segíti a megjelölt személyek szerepkörének meghatározását. Lényeges 
lehet továbbá, hogy a megjelenített információk tartalmi, formai és mennyiségi jel-
lemzőinek alakulását az egyes hatalmi központok rejtjelezési gyakorlatában mutat-
kozó eltérések is meghatározhatják, valamint, hogy a kódkönyvbe gyűjtött kulcsok 
potenciálisan több adatot tartalmazhatnak az önálló kulcsokhoz képest. 

Meglátásom szerint a felsorolt jellemzők is igazolják, hogy a kódkulcsok – jól-
lehet önmagukban csak ritkán lennének alkalmasak egy adott rejtjelező csoport 
minden résztvevőjének azonosítására – a rejtjelezési gyakorlat kapcsolattörténeti 
szempontú vizsgálatainak meghatározó forráscsoportját alkotják.

Felhasznált irodalom és rövidítések

Levéltári források

ASFi  Archivio di Stato di Firenze 
 Mediceo del principato, Cifrari II.

ASMn  Archivio di Stato di Mantova
 Archivio Gonzaga 424, 425.

ASMi  Archivio di Stato di Milano
 Carteggio Visconteo-Sforzesco 1597. 

ASMo  Archivio di Stato di Modena 
 Casa e Stato, Cifrari

ASVe  Archivio di Stato di Venezia
 Consiglio dei Dieci, Cifre, chiavi e scontri di cifra

Szakirodalom

Berardi–Beutelspacher

2001 Berardi, Luigia– BeutelsPacher, Albrecht: Crittologia. Come proteggere le informazioni 
riservate. Milano, Franco Angeli, 2001.

Bertoni

1990 Bertoni, Giulio: Biblioteca dell’”Archivum romanicum”: Storia, letteratura, paleografia. 
Firenze, Olschki, 1990.



W. Somogyi Judit

144 69. (2020)

cerioni

1970 cerioni, Lydia: La Diplomazia sforzesca nella seconda metà del Quattrocento e i suoi 
cifrari segreti. Vol. 1–2. Roma, Il Centro di Ricerca, 1970.

devoto

1997 devoto, Giacomo: Avviamento alla etimologia italiana. Dizionario etimologico. Firenze, 
Le Monnier, 1997.

Kahn

1996 Kahn, David: The Codebreakers: The Story of Secret Writing. London, Weidenfeld and 
Nicholson, 1996.

InventarIo

1966 Archivio di Stato di Firenze, Archivio Mediceo del Principato. Inventario sommario. Roma, 
Ministero dell’Interno. Pubblicazioni degli Archivi di Stato I., 1966.

 (http://2.42.228.123/dgagaeta/dga/uploads/documents/PAS/59df2084eace8.
pdf – Utolsó letöltés: 2019. július 20.)

IstruzIonI

2007 Martelli, Francesco – Galasso, Cristina (a cura di): Istruzioni agli ambasciatori e 
inviati medicei in Spagna e nell’”Italia spagnola” (1536–1648). Roma, Ministero per i 
beni e le attività culturali. Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 2007. (Fonti XLVII.)

Meister

1902 Meister, Aloys: Die Anfänge der modernen diplomatischen Geheimschrift. Paderborn, 
Schöningh, 1902.

1906 Meister, Aloys: Die Geheimschrift im Dienste der Päpstlichen kurie von ihren Anfängen 
bis zum Ende des XVI. Jahrhunderts. Paderborn, Schöningh, 1906.

pasini

1873 Pasini, Luigi: Delle scritture in cifra usate dalla Repubblica veneta. In: Il R. Archivio 
generale di Venezia. A cura di: toderini, Teodoro T. – cecchetti, Bartolomeo B. 
Venezia, Prem. Stabil. Tip. de Pietro Naratovich, 1873. 289–327.

preto

1999 Preto, Paolo: I servizi segreti di venezia. Spionaggio e controspionaggio ai tempi della 
Serenissima. Milano, Il Saggiatore, 1999.

sanudo

1904 I diarii di Marino Sanuto. Tomo XI. Pubblicato per cura di: Fulin, Rinaldo. Venezia, 
A spese degli editori, 1904.


	07 w somogyijav

