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Köszönetnyilvánítás 
 

A disszertáció kezdetén szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik 

támogatásukkal hozzásegítettek ahhoz, hogy jelen dolgozat hosszú évek kutatómunkájával 

elkészülhessen. Elsőként szeretnék köszönetet mondani témavezetőmnek, Molnár Péternek, 

aki, ha szükség volt rá irányt mutatott, biztatott és segített, valamint rendkívül hasznos 

tanácsokkal látott el az elmúlt évek során. Szakmai támogatása nélkül ez a disszertáció nem 

készülhetett volna el. Szintén köszönettel tartozom Körmendi Tamásnak és Bárány Attilának, 

akik a doktori dolgozat elkészítését segítették a munkahelyi vitán nyújtott javaslataikkal. Külön 

hálás vagyok Bertényi Iván tanár úrnak a mindenkori iránymutatásáért és támogatásáért, neki 

köszönhetem azt, hogy ma kutatóként heraldikával és annak tág összefüggéseivel foglalkozom. 

Köszönettel tartozom Draskóczy István tanár úrnak a tanulmányaim kezdete óta nyújtott 

töretlen támogatásáért. Szintén köszönettel tartozom az ELTE Középkori és kora újkori 

egyetemes és a Középkori magyar történeti doktori programja oktatóinak és hallgatóinak, aki a 

doktori szemináriumokon segítettek a disszertáció elkészültében. Köszönettel tartozom 

mindazoknak, akik a doktori disszertáció munkahelyi vitáján értékes megjegyzésekkel 

segítették dolgozatom elkészítését. Hálás vagyok Laszlovszky Józsefnek, aki korábbi 

tanulmányaim során hatalmas segítséget nyújtott már a munka kezdetétől.   A disszertáció nem 

valósulhatott volna meg kutatóutak és ösztöndíjak nélkül. Hálás vagyok a pályám során kapott 

Campus Hungary és Klebelsberg Kunó ösztöndíjaknak, amelyek angliai és franciaországi 

kutatásokat tettek lehetővé.  

Szeretném megköszönni Helfrich Juditnak és Lantos Árpádnak, azt, hogy gimnáziumi 

tanáraimként elindítottak a humán tudományok útján és a történészi pályán.  Rendkívüli hálával 

tartozom Berger Dánielnek, aki a jelen dolgozathoz tartozó címerképeket kiemelkedő 

odafigyeléssel elkészítette. Köszönöm szüleimnek és öcsémnek, Dávidnak, hogy segítettek és 

támogattak munkám során. Hálás vagyok Gál Juditnak és Kádas Istvánnak, akik nemcsak 

szakmailag támogattak, de barátságukkal is hozzásegítettek a disszertáció befejezéséhez. Végül 

köszönettel tartozom Balogh Lilinek, Zewde Andrásnak és Kalóz Imrének, akik barátságukkal 

és szeretetükkel végig mellettem álltak.  
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Bevezetés 

 

Az I. Edward (1272–1307) uralkodásának közel négy évtizede alatt keletkezett angol és 

francia címertekercsek uralkodói címereit dolgozom fel. Noha a heraldikának nincs mindenki 

által elfogadott definíciója, konszenzusos közös elemnek tekinthető azonban az az elképzelés, 

hogy a címerviselés az európai fegyverhasználatból vezethető le. További kiemelendő 

funkciójaként a címer tulajdonosának azonosítását szokás megjelölni. A címerek 12. század 

közepi megjelenésének fő oka eszerint az volt, hogy a csatában résztvevő felek képesek 

legyenek egymást azonosítani, valamint a halottak felismerését is segítették az egyedi 

jelvények. Ehhez szükség volt a különböző színű pajzsmezők, az angol és francia heraldikában 

a pajzsszéleket érintő geometrikus mesteralakok, valamint a címerábrák kialakulására; ezek 

kombinációja adta a mindenki számára egyedi jelvényeket. A címerek hamarosan azonban 

nemcsak a csatamezőn töltöttek be funkciót, hanem a hétköznapi életbe is átszivárogtak. Az 

egyedi jelvények eleinte kizárólag katonai kontextusban jelentek meg, később azonban 

genealógiai és reprezentatív többlettartalommal bővült jelentésük. Egyre kifinomultabb és 

bonyolultabb ábrák kaptak helyet a korábbi egyszerűbb konstrukciók mellett, míg végül a 

címerviselés teljesen elveszítette katonai funkcióját, a családi és önreprezentáció művészi 

eszközévé vált. Ekkortól beszélhetünk papírheraldikáról, míg az ezt megelőző időszakot – 

amelybe a disszertációm során elemzendő források is tartoznak – az élő heraldika korának 

nevezzük. 

Jelen dolgozat a 13. század utolsó negyedében, illetve a 14. század első évtizedében, 

Angliában keletkezett, úgynevezett enciklopédikus címerkönyvekkel foglalkozik, azokon belül 

is az azokban megjelenő uralkodói jelvényekkel. Címerkönyvnek vagy címertekercsnek1 

nevezzük azokat a forrásokat, nyilvántartásokat, amelyek bizonyos szempontok alapján 

egyaránt szerepeltetnek nemeseket és címereiket. Ezen források egyik fajtáját a fent említett 

típusba sorolható elemek alkotják.2 A későbbiekben részletesen tárgyalom a címerkönyvek 

összes lehetséges kategóriáját, itt azonban érdemesnek tartom megmagyarázni az 

enciklopédikus címerkönyv fogalmát. A dolgozatban az angol terminológiát követve az 

enciklopédikus tekercsek szigetországbeli definícióját használom: azokat a 

                                                
1 A címertekercs az angol roll of arms kifejezés fordítása, azonban nevezik az ilyen típusú forrást címerkönyvnek 
is. Utóbbi a forrás formátuma miatt terjedt el, azok ugyanis legtöbbször könyv alakúak. A roll kifejezés a korabeli 
angol nyilvántartásokra utal, amelynél két hártyadarabot a rövidebb oldaluknál varrtak össze, és feltekerve tárolták 
azokat.  
2 A források bemutatásával foglalkozó fejezet részletesen tárgyalja a címerkönyvek összes lehetséges fajtáját.  
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címergyűjteményeket nevezzük enciklopédikus vagy általános címerkönyvnek,3 amelyek az 

angol nemességen túl szerepeltetik más országok uralkodóinak és egyéb címerviselőinek 

jelvényeit is, valamint ezeket igyekeznek olykor földrajzi szempontokat figyelembe véve 

strukturálni. A vizsgálat időkeretét jelentő közel négy évtized alatt számos ilyen típusú forrás 

látott napvilágot az Angol Királyságban. A munka időkeretét indokolja, hogy I. Edward 

uralkodása alatt ugrásszerűen megnövekedett az enciklopédikus címerkönyvek száma, majd 

uralkodása után csupán elszórtan készítettek ilyen típusú gyűjteményeket. A források mégis 

indokolttá teszik, hogy olykor-olykor kitekintsünk a III. Henrik uralma alatt született heraldikai 

forrásértékű emlékekre. I. Edward korát szokás az angol heraldika fénykorának tekinteni, mivel 

ebben az időszakban bővül a korábban elsősorban diplomáciai feladatokat ellátó heroldok 

munkája a címerek hivatalos nyilvántartásával. Szintén az ő uralkodása alatt válik a nemesi 

milieu elengedhetetlen kellékévé a társadalmi státuszt jelölő címer, valamint ugyancsak hozzá 

kötődik a heroldok első hivatalos említése. A heroldok az 1292-es lovagi tornák résztvevőinek 

fegyverviselését szabályozó Statuta Armorumban4 tűnnek fel először mint a lovagi tornák 

lebonyolításában közreműködő királyi megbízottak.5  

Arra a kérdésre keresem a választ, hogy a vizsgálat tárgyát képező forrásokban 

megjelenő uralkodói jelvények miként reflektálnak Anglia I. Edward-kori külkapcsolataira. Ha 

ez a helyzet, úgy felmerül a kérdés, hogy milyen mértékben jelennek meg az angol udvar 

diplomáciai kapcsolatai a korai címerkönyvekben, az azokban szereplő királyi jelvényeknek 

milyen az angol külpolitikára utaló reprezentációs értéke van. Ezt a kérdést járom körül 

régiónként és címerkönyvenként is. Ahhoz, hogy teljesebb képet kaphassunk az Edward-kori 

angol udvar tájékozottságáról és külpolitikájáról, a kutatásba bevontam a vizsgált időszakban 

keletkezett legrészletesebb francia forrást is. Utóbbit kontrollforrásként használom, összevetem 

az angliai címergyűjteményekben megjelenő variánsokat az itt szereplő változatokkal. Az 

összehasonlító módszernek köszönhetően vizsgálni tudjuk a két királyság címerkönyv-

készítőinek azonos vagy éppenséggel eltérő ismereteit. Ezzel közelebb juthatunk annak a 

kérdésnek a megválaszolásához is, hogy – noha az angol címerviselési szokások a franciából 

alakultak ki – a 13. század végén, 14. század elején milyen párhuzamok és eltérések figyelhetők 

meg a két terület címeres ismeretének terén. 

                                                
3 CEMRA xiii–xv. 
4 The Statutes of the Realm vol. 1. 230–231. 
5 Wagner, A. R.: Heralds and Heraldry 26. – Denholm-Young, N.: The Tournament 260–261. 
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A fő kutatási kérdés mellett több mellékkérdést is vizsgálok. Foglalkozom azzal, hogy 

a vizsgált forrásokban megjelenő uralkodói jelvények egy-egy önálló királyságot jelölnek-e, 

illetve, hogy milyen reprezentációs értéke van ezeknek az uralkodói címereknek I. Edward 

személyes és politikai kapcsolatainak tükrében. A kutatás eredményeként választ kaphatunk 

továbbá azokra a kérdésekre is, hogy az angol udvarnak milyen országokról és régiókról volt 

tudomása Európa határain belül és kívül, illetve, hogy ezek a királyságok milyen kapcsolatot 

ápoltak Angliával, s ez hogyan mutatkozik meg a heraldikai forrásokban. A külpolitikai 

kötődéseken és ismereteken kívül filológiai kutatás is bővíti a disszertációt. Megvizsgálom a 

forrásbázist jelentő címerkönyvek viszonyát egymással, valamint – ahol az egy királyságra 

vonatkozó címervariánsok száma és megjelenése ezt alkalmassá teszi – igyekszem elkülöníteni 

egymástól a különböző szöveghagyományokat, forrásaik után is kutatva. A 

szöveghagyományok kutatásán kívül foglalkozom a címerkönyvek címerszerkesztési 

gyakorlatával. Ez utóbbi egyben arra is fényt vet, hogy a gyűjtemények összeállítói milyen 

ismeretek bírtokában voltak, illetve amennyiben nem rendelkeztek pontos információval, úgy 

milyen módszerek segítségével igyekeztek elfedni azok hiányát.  Az egyes címervariánsok 

kapcsán megvizsgálom, hogy miként válhattak ismertté Angliában, hogyan és mikor rögzültek 

az angol címeres hagyományban, illetve, hogy milyen esetleges változásokon mentek keresztül 

a négy évtized alatt. A forrásokban megjelenő, fantáziacímereknek tűnő változatok lehetséges 

mintáinak kimutatásával is foglalkozom. 

A hipotézisem tehát az, hogy a korai angol címerkönyvek reflektálnak az I. Edward-

kori kül-, gazdasági és dinasztikus kapcsolatokra, valamint a forrásoknak köszönhetően 

kirajzolódnak a korabeli angol udvar Európán belül és a kontinens határian túlmutató földrajzi 

és politikai ismeretei is. 

A középkori nyugat-európai kultúrkör szerves részét képező címerhasználat igen 

népszerű témának számított már a 19. század folyamán.6 Az ekkor napvilágot látott munkák 

elsősorban a források szöveghű átírásai voltak, rövid ismertetővel csupán. A 20. század 

folyamán mind Angliában, mind Franciaországban, mind pedig a német nyelvterületen 

tevékenykedő neves történészeknek köszönhetően születtek meg azok a kritikai kiadások és 

katalógusok, amelyek jelen munka elkészüléséhez is jelentősen hozzájárultak. Az angol kutatók 

                                                
6 Weston S. Walford: Three Rolls of Arms of the Later Part of the Thirteenth Century together with an Index of 
Names and an Alphabetic Ordinary of the Coats. London 1864.; James Greenstreet: The Original Camden Roll of 
Arms. Journal of the British Archaeological Association 38 (1882) 309–328. 
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közül meg kell említeni Anthony R. Wagner,7 Cecil Humphrey-Smith,8 Noël Denholm-Young9 

és Gerard J. Brault10 nevét, a francia heraldikai kutatásokhoz és a címerkönyvek 

feldolgozásához számottevően hozzájárult Michel Pastoureau,11 Max Prinet,12 Paul Adam-

Even,13 Léon Jéquier,14 Emmanuel de Boos,15 Gaston Saffroy16 és Michel Popoff,17 valamint 

az egyéb országokből kikerült kutatók közül Steen Clemmensen,18 Georg Scheibelreiter,19  

                                                
7 Anthony Richard Wagner: Historic Heraldry of Britain. London–New York 1939.; Uő: Heralds and Heraldry in 
the Middle Ages. Oxford 1939.; Uő: Heralds of England. London 1967.; Uő: Records and Collections of the 
College of Arms. London 1952.; Uő: Aspilogia I. Catalogue of English Medieval Rolls of Arms. Oxford 1950.; 
Uő: Aspilogia II. Rolls of Arms Henry III. Cambridge 1967. 
8 Cecil Humphrey-Smith: Anglo-Norman Armory. London 1973.; Uő: Anglo-Norman Armory Two. An Ordinary 
of Thirteenth Century Armorials. Canterbury 1984.; Uő: The Cambridge Armorial. London 1985. 
9 Noël Denholm-Young: Seignorial Administration in England. London 1937.; Uő: Collected Papers on Mediaeval 
Subjects. Oxford 1946.; Uő: The Country Gentry in the Fourteenth Century: With Special Reference to the 
Heraldic Rolls of Arms. Oxford. 1969. 
10 Gerard J. Brault: Early Blazon. Heraldic terminology in the twelfth and thirteenth centuries with special 
reference to Arthurian Heraldry. Woodbrigde 1997.; Uő: Eight Thirteenth-Century Rolls of Arms in France and 
Anglo-Norman Blazon. Philadelphia 1973.; Uő: Aspilogia III. Rolls of Arms Edward I (1272−1307.) I−II. 
Woodbridge 1997.  
11 Michel Pastoureau: Traité d’héraldique. Paris 1979.; Uő: Les emblèmes de la France. Paris 1998.; Uő: Figures 
de l’héraldique. Paris 1996.; Uő: L’hermine et le sinople. Études d’héraldique médiévale. Paris 1982.; Uő: Une 
histoire symbolique du Moyen Âge occidental. Paris 2004.; Uő: Vert. Histoire d'une couleur. Paris 2013.; Uő: 
Bleu. Histoire d’une couleur. Paris 2000.; Uő: Rouge. Histoire d’une couleur. Paris 2016.; Uő: Black: The History 
of Color. Paris–Princeton 2008. 
12 Max Prinet: Le langage héraldique dans le „Tournoiement Antéchrist”. Bibliothèque de École des Chartes 83. 
(1922) 43−53.; Uő: Les armoiries des français dans le poème de siège de Carlaverock. Bibliothèque de École des 
Chartes 92. (1931) 345−353.; Uő: Les variations du nombre des fleurs de lis dans les armes de France. Bulletin 
monumental 75. (1911) 469−488.; Uő: Les insignes des dignités ecclésiastiques dans le blason français du XVe 
siècle, Revue de l’Art chrétien 61. (1911) 23−41.  
13 Paul Adam-Even – Léon Jéquier: Un armorial français du milieu du XIIIe siècle: L'armorial Wijnbergen. 
Archives Héraldiques Suisses 65 (1951) 49–62., 101–110. 66 (1952) 28–36., 103–111. 68 (1954) 55–77.; Uő: 
L’armorial universel de hérault Gelre (1370–1395). Claes Heinen, roi d’armes des Ruyers. Schweizerischen 
Archive für Heraldik. 75–79. (1961–1965) 48–85.; Uő: Les enseignes militaires du Moyen Âge et leur influence 
sur l’héraldique In: Recueil du V. Congrès international des sciences Généalogiques Ed.: Carl G. U. Scheffer. 
Stockholm 1960. 167–194.; Uő: Rôle d’armes de l’ost de Flandre: juin 1297. Archivum Heraldicum 1. (1959) 2–
7. 
14 Léon Jéquier: Manuel du blason. Lausanne. 1977.; Uő: Début et développement de l’emploi des armoiries dans 
les sceaux. Madrid 1982. Uő: Handbuch der Heraldik. München–Battenberg 1978.; Uő: Les louanges des preux 
chevaliers de l'armorial du héraut Gelre. In: Archivum heraldicum 106. (1992) 28–41. 
15 Emmanuel de Boos: Dictionnaire du blason. Paris 2002.; Uő: L’armorial du héraut Orléans: d’après le manuscrit 
conservé à la Bibliothèque nationale de France sous la cote Fr. 5931. Paris 2004.; Uő: L’armorial du héraut 
Vermandois ou Traité du comportement des armes: édition et étude critique, armoiries et notices biographiques. 
Paris 2015. 
16 Gaston Saffroy: Bibliographie généalogique, héraldique et nobiliaire de la France des origines à nos jours. 
Imprimés et manuscrits.: (I.) Généralités: n° 1-16008. Paris 1968.  
17 Michel Popoff: Le Rôle d’armes de Zurich, publié. Paris 1986.; Uő: L’Héraldique espagnole et catalane à la fin 
du Moyen Âge: d’après les sources armoriales manuscrites conservées à la Bibliothèque nationale de Paris. Paris 
1989.; Uő: Le rhinocéros dans l’héraldique. In: Anagnorismos: studi in onore di Hermann Walter per i 75 anni.  
Ed. Natalia Agapiou. Bruxelles 2009. 353–386.; Uő: Bibliographie héraldique internationale sélective. Paris 2003. 
18 Steen Clemmensen: Editing Armorials I. Cooperation, Knowledge and Approach by Late Medieval Practitioners. 
Københaven 2017.; Uő: Editing Armorials II. Cooperation, Knowledge and Approach (Appendices, 
Bibliography). Københaven 2017.; Uő: Early Arms – as attributed, adopted or documented. Coat of Arms 232. 
(2016) 61–88. 
19 Georg Scheibelreiter: Wappenbild und Verwandtschaftsgeflecht: kultur- und mentalitätsgeschichtliche 
Forschungen zu Heraldik und Genealogie. Oldenbourg–München 2009.; Uő: Heraldik. Wien–München 2006. 
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Ottfried Neubecker20 és Claire Boudreau21 nevét kell megjegyeznünk. Az ő munkásságuknak 

köszönhetően ismerjük a vizsgált források keletkezési idejét, a szövegek és variánsaik 

kapcsolatait, a kora újkori hamisítványokat, valamint betoldásokat. A fent említett kutatók 

egyaránt jegyeznek forrásközléseket, címertani elemzéseket, általános heraldikai munkákat, 

illetve szótárakat és a heraldikai szaknyelvvel összefüggő műveket. Egy ilyen munka magyar 

nyelven is napvilágot látott.22 A terminológiai szótárak jelentősége számottevő, mivel a 

címereken megjelenő mesteralakok és ábrák egyre bonyolultabbá válásával, valamint a 

címerviselés és nyilvántartásának intézményesülésével párhuzamosan a heraldika nyelvezete is 

egyre összetettebb lett.  

A hosszú kutatástörténeti előzmények ellenére azonban a címereskönyvek történeti 

összefüggéseinek, illetve a mögöttük rejlő diplomáciai kapcsolatoknak és uralkodói 

reprezentációnak ezidáig kevés figyelmet szentelt a kutatás. A forrásszövegek uralkodói 

címereinek megjelenése és a szöveghagyományok vizsgálata által elemzésem ezt az űrt 

igyekszik betölteni, körüljárva, hogy az Angol Királyságban a többi európai uralkodó címerére 

vonatkozó ismeretek miképpen honosodtam meg és hagyományozódtak tovább. A munkámban 

tehát egy speciális heraldikai forráscsoportot elemzek, amelynek forrásértéke igen magas. A 

vizsgált korszakból ránk maradt címeres emlékeket elsődlegesen a pecsétek alapján tudjuk 

vizsgálni. Az alább bemutatandó szövegek jelentős többletinformációját a rajtuk megjelenő 

színek jelentik, amelyek pecséteken természetesen nem szerepelnek.  

A bevezető gondolatok után egy részletes forrásismertető következik, amelyben kitérek 

a ránk maradt címerkönyvek szövegváltozataira, jelölöm, hogy azok eredeti vagy kora újkori 

másolatok, valamint azt is, hogy címerképeket vagy címerleírásokat tartalmaz-e az adott forrás, 

valamint azt is, hogy ezek napjainkban hol és milyen jelzet alatt találhatók. A címerek leírását 

blasonoknak nevezzük, melyek sajátos heraldikai terminológiát használnak. Noha az angol és 

a francia heraldika között igen szoros kapcsolat mutatható ki, terminológiájában mégis jelentős 

eltéréseket fedezhetünk fel. A számos különbség közül egyet – amely a dolgozat folyamán is 

rendszeresen megjelenik – külön ki kell emelnünk. A leggyakoribb állatot ábrázoló címerábra, 

az oroszlán ugyanis nem azonos a két ország címertani terminológiájában. A korai angol 

heraldika kizárólag az oroszlán alakot ismeri, amelyet kétféle testhelyzetben szerepelhet 

pajzson: lehet ágaskodó (rampant), vagy lépő (passant). Ezzel szemben a francia gyakorlatban 

                                                
20Ottfried Neubecker: Heraldry: Sources, Symbols and Meaning. New York–London 1997. Uő: 
Wappenbilderlexikon. München 1985. 
21 Claire Boudreau: L’héritage symbolique des Hérauts d’Armes: Dictionnaire Encyclopédique de l’Enseignement 
du Blason Ancien (XIVe-XVIe siècle). Paris 2006. 
22 Bárczay Oszkár: A heraldika kézikönyve műszótárral. Budapest 1897. 
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az angol ágaskodó oroszlánt nevezik lionnak, míg a lépőt léopard-nak 23 vagy lion-léopard-

nak.24 A címervariánsok közlésekor az ágaskodó testhelyzetben ábrázolt oroszlánra fogom az 

oroszlán szót használni, míg a lépő esetében jelzem külön a testhelyzetet.  

A címerkönyvek közötti esetleges összefüggésekre, valamint datálásukra és a felmerülő 

kérdéseikre szintén kitérek. A források keletkezési idejéről, annak megállapítási módszeréről 

általánosságban elmondható, hogy meg kell néznünk, hogy ki a forrásban szereplők közül a 

legkésőbb született vagy a legkésőbb címerviselővé vált személy, valamint, hogy ki halt meg 

legkorábban. Ennek köszönhetően az így kapott szűk idősávban kell keresnünk a címerkönyv 

keletkezési idejét. 

Ezt követően nyolc további fejezet olvasható, amelyek régiónként haladva ismertetik az 

egyes uralkodói címerek Angliában meghonosodott variánsait. Minden fejezet a 

címertekercsekben szereplő hagyomány ismertetésével kezdődik, amelyet az adott 

királyságban, a vizsgált időszakban uralkodó király (vagy császári) címerviselési gyakorlatának 

ismertetése követ. Itt a házastársi pecsétekre csak abban az esetben térek ki, amikor kifejezetten 

indokolt: vagyis ha címerük egy-egy eleme megjelenik valamilyen formában az angol 

forrásokban, vagy ha az ott szereplő változat lehetséges mintáiként vehetjük számításba. Ezután 

a forrásokból kirajzolódó angliai hagyományt vetem össze az uralkodók és dinasztiájuk által 

valóban használt jelvényekkel. Ebből kiderül, hogy a valóságnak megfelelő vagy 

fantáziacímerek szerepelnek-e a korai angol címerkönyvekben. Amennyiben utóbbi eset áll 

fenn, úgy megvizsgálom, hogy milyen címerszerkesztési gyakorlat húzódhat meg egy-egy 

konstrukció mögött. Ennek kapcsán tárgyalom a címerek lehetséges mintáit, mind abban az 

esetben, amikor az adott uralkodó által hordott jelvény helyesen szerepel, mind pedig akkor, 

amikor pontatlan vagy fiktív címerrel van dolgunk. Igyekszem választ találni arra, hogy 

miképpen kerülhetett be az adott variáns az angol címeres hagyományba. Ahhoz, hogy ezt a 

kérdést biztonsággal megválaszolhassam, át kell tekintenem a korabeli Angol Királyság az 

adott országgal szembeni külpolitikáját. Az utóbbi vizsgálata nem szorítkozik a disszertáció 

időkereteként megjelölt négy évtizedre. Amennyiben a források és a címerek lehetséges mintái 

ezt indokolttá teszik, úgy akár a 12. század végéig is visszatekintek. A történeti vizsgálatot már 

csak azért is fontosnak tartom, mivel az uralkodók címerpraxisának áttekintésekor a dinasztikus 

kapcsolatok felvázolásához és a kibontakozó reprezentatív eszköztár megértéséhez 

elengedhetetlenül szükséges a történeti háttér pontos ismerete és bemutatása.  

                                                
23 Pastoureau, M.: Traité d’héraldique 136–146.  
24 Leopárdos oroszlán. 
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A vizsgált címereket régiónként ismertető és elemző fejezetek történeti kitekintőkben 

különböznek egymástól. Néhány esetben a történeti háttér ismertetését beépítettem az 

uralkodók címeres gyakorlatának vizsgálatába. Ezt olyan területek esetében tudtam megtenni, 

ahol az uralkodói címerek vagy a valóságnak megfelelően, vagy kifejezetten egységesen 

jelentek meg a korai angol címerkönyvekben. Ilyenre például szolgálnak az észak-európai 

területek, az Ibériai-félsziget királyságai, valamint a Szicíliai Királyság és utódállamai. Ha egy 

királysághoz tartozóan változatos címerkonstrukciók jelennek meg a forrásokban (és így több 

variáns lehetséges mintáját kellett azonosítani), akkor a történeti összefoglalókat külön 

alfejezetben tárgyalom. Ezért a külkapcsolatokat tárgyaló kitekintők nem törik meg sem az 

angliai hagyomány, sem az adott terület uralkodói címerpraxisának elemzését. Néhány területet 

önállóan, néhányat pedig a dinasztikus rokonság, valamint földrajzi és politikai közelség miatt 

egyben tárgyalok, a teljesen fiktív muszlim és tatár címerek esetében pedig eltekintek a 

külkapcsolatok ismertetésétől.  

A tematikus fejezetek végén összefoglaló táblázatok találhatók a vizsgált 

címertekercsben szereplő címervariánsokról. A táblázatok esetében elöljáróban néhány 

észrevételt kell tenni: 1. a különféle kiadások által használt változatos nyelvi megoldásokat 

igyekeztem egységesíteni; 2. az angol címerkönyvek tételeit modern kritikai kiadások alapján 

modern angol nyelven közlöm, míg a francia Wijnbergen címerkönyvet modern franciául; 3. 

mivel a Walford-címerkönyv mindkét modern kiadása korabeli középfrancia nyelven látott 

napvilágot azok modern angol fordításai saját munkák; 4. mindkét nyelv esetében megtartottam 

a forrásokban szereplő országmegnevezéseket és a viselők nevének közlését, a Wijnbergen-

tekercs esetében a forrás központozását is (a fordítások G. J. Brault Early Blazonje, valamint 

az Aspilogia III. kötete alapján készültek); 5. Az angol és francia címerleírások magyar 

fordítását is elkészítettem, ezek, valamint a szintén általam készített címerrajzok a táblázat 

utolsó két oszlopában kaptak helyet. 6. Minden, a forrás eredeti nyelvén közölt szöveget (nevek 

és francia címerleírások) kurziváltam. 7. A táblázatok minden esetben követik a fejezetben 

tárgyalt források sorrendjét.  

Munkám során a címertekercsek mellett elsősorban szfragisztikai forrásokkal 

dolgoztam, de egy-egy címer lehetséges mintáját vagy az uralkodói reprezentációt vizsgálva a 

régióból ránk maradt numizmatikai emlékeket is bevontam a kutatásba. Néhány királyság 

kapcsán kifejezetten indokolt volt az érmék tárgyalása, mivel azokon sokszor szabályosan 

ábrázolt címerek képei láthatók. Egyéb reprezentatív eszközökre csupán néhány, indokolt 

esetben térek ki, elsősorban a bizánci vonatkozású jelvények vizsgálatakor. A kutatásba nem 

vontam be freskókat és faragványokat. 
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Nem szenteltem külön fejezetet továbbá a címertekercsekben rendszerint szereplő 

angol, skót,25 Man-szigeteki,26 francia, valamint walesi27 címereknek, mivel ezek minden 

forrásban a valóságnak megfelelően jelennek meg, így nyilvánvalóan a készítők pontos 

ismeretekkel rendelkeztek róluk. A dolgozat utolsó fejezete a régiónként elvégzett elemzés 

eredményeit veti össze tekercsek szerinti rendben, válaszolva a vizsgálat során feltett 

kérdésekre. 

Egy speciális forráscsoport elemzésén keresztül tehát a 13. század végi és 14. század 

eleji angol diplomáciatörténet kutatásához kívánok hozzájárulni. Igyekszem rávilágítani, hogy 

a heraldikai emlékek elemzése nem pusztán öncélú vagy a művészettörténet tudományába hajló 

műfaj, hanem adalékul szolgálhat egyes politikatörténeti vonatkozású témák feldolgozásához 

is. A vizsgált címerkönyvek típusának köszönhetően képet kapunk arról, hogy miként jelent 

meg Angliában néhány a 13. század második felében Európa-szerte többé-kevésbé ismertté vált 

esemény. Munkám során tehát a korabeli angol udvar tájékozottságát és érdeklődését vizsgálom 

heraldikai kontextusban. 

  

                                                
25 Skót uralkodói címer: arany mezőben vörös oroszlán liliomos kerettel. 
26 Man-szigetek: vörös mezőben három ízesült páncélozott láb. 
27 Wales fejedelmének címere: arannyal és vörössel négyelt mezőben ellentétes színű lépő oroszlánok. 
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A vizsgált angol enciklopédikus tekercsek 
 

Az alábbi fejezetben a vizsgált címertekercsek ránk maradt kéziratait mutatom be, 

kiemelve azt a forrást, amely alapján a jelen dolgozat készült. Ezek legtöbbször az Aspilogia 

című sorozatban napvilágot látott kiadásokkal egyező szövegek. Fontosnak tartom azonban 

ismertetni az összes szövegvariánst; a dolgozat célja elsősorban nem a szövegek nyelvi 

vizsgálata, hanem egy olyan komplex összevetés, amelynek részét képezik mind filológiai, 

mind diplomáciatörténeti szempontok. A ránk maradt címerkönyveket több szempont alapján 

tudjuk csoportosítani, ezeket a források bemutatásakor szintén megemlítem.  

Eredetiségüket tekintve két csoportba oszthatjuk a fennmaradt forrásokat. Néhány címer 

esetében az eredeti 13. század végi, 14. század eleji kézirat maradt ránk, többnyire azonban 

kora újkori másolatokból ismerjük őket. Egy tekercsnek legtöbbször számos kéziratvariánsa 

ismert. Disszertációm keretét szétfeszítené a címertekercsek fennmaradt kéziratos 

hagyományának elemenkénti vizsgálata, a kutatás során A. R. Wagner az Aspilogia sorozatban 

megjelent Catalogue of English Medieval Rolls of Arms című munkájában azonosított és 

ismertetett forrásokat veszem alapul, amely 1500-ig tartalmazza az összes angol 

címertekercset.28 Használom továbbá a címerek Brault által szerkesztett kiadásait,29 valamint 

az Aspilogia sorozat keretei között kiadott kritikai munkákat. Ezekben elsősorban a datálások 

térnek el Wagnerétól.30  

A ránk maradt címertekercseket több csoportba oszthatjuk a tartalmukat vagy típusukat 

figyelembe véve. Az első csoport az úgynevezett regionális vagy lokális tekercsek csoportja, 

amely egy kisebb vagy nagyobb terület nemességét sorolja fel címereikkel együtt. A második 

csoportba az úgynevezett tematikus tekercsek tartoznak, melyek egy bizonyos esemény (lovagi 

torna, csata, ostrom) résztvevőit sorolják fel. A harmadik kategóriába tartoznak az úgynevezett 

intézményes tekercsek, amelyek általában különböző rendek alapításához köthetők, és az 

alapítók címereit sorolják fel.31 Az intézményes címerkönyvek kapcsán kicsit távolabbra 

tekintve érdemes megemlíteni a 14. század végén, 15. század elején keletkezett címerkönyvet, 

amelyet az albergi Szent Kristóf testvérület tagjai készítettek. A forrás különlegessége a magyar 

vonatkozás, ugyanis abban megtalálhatók a Hontpázmány nemzetség címerei is.32 További 

                                                
28 CEMRA 
29 Aspilogia III. – Eight Rolls of Arms. 
30 Aspilogia II-III. 
31 Wagner, A. R.: Heralds and Heraldry 49. 
32 Körmendi T.: A Hontpázmány nemzetség 13. 
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típusként megemlíthetjük az úgynevezett illusztratív címergyűjteményeket is, amelyek egy-egy 

specifikus narratíva – legtöbbször krónika – kapcsán születtek. Rendező elv lehet továbbá a 

címerek mesteralakja és címerábrája. Az ez alapján szerkesztett gyűjtemények csoportosítva 

hozzák a régió – például oroszlános, sakkozott, harántpólyás stb. – címereit. Végül a 

disszertáció forrásait is magába foglaló úgynevezett enciklopédikus tekercsek képezik a 

forráscsoport utolsó kategóriáját. Az ide sorolandó címergyűjtemények közös vonása, hogy 

nem csak angol, hanem más európai királyságok nemeseinek és uralkodóinak címereit is 

ismerteti, és a szerzők törekszenek a gyűjteményekben szereplő címereket földrajzi 

szempontból elrendezni. Fontos kiemelni, hogy az ilyen típusú Angliában született tekercsek 

nem csupán az angol uralkodó vagy az angol érdekszférába tartozó területek címereit hozzák, 

hanem más európai és Európán kívüli uralkodókét is.  

A forrásokban megjelenő uralkodói címereket három csoportba oszthatjuk: lehetnek 

pontosak, amelyek megfeleltek a valóságnak, lehetnek pontatlanok, melyek mögött azonban 

kimutatható valamely létező és viselt jelvény (ezeket nevezem mintának), illetve lehetnek a 

valóságtól teljesen elrugaszkodott, mindenféle alapot nélkülöző, fantáziacímerek. 

Disszertációmban az I. Edward uralkodása alatt – vagy néhány forrás esetén Edward uralkodása 

után néhány évvel – született angol címertekercsek uralkodói címereit elemzem, azok ránk 

maradt kéziratait ismertetem.  

A következőkben tehát bemutatom a disszertációm elsődleges forrásaként használandó 

angol címeres emlékeket, valamint ismertetem az elemzés francia kontrollforrásaként használt 

Armorial Wijnbergen-gyűjteményre vonatkozó adatokat is. Utóbbi forrás felhasználását 

kontrollanyagként az indokolja, hogy ez a vizsgált időszakban keletkezett legösszetettebb és 

(uralkodói címerek szempontjából is) legtöbb tételt tartalmazó francia címerkönyv. 

Foglalkozom a címertekercsek eredetiségével, a datálási problémáikkal, a szerkezetükkel, a 

tartalmukkal, illetve a ránk maradt szövegváltozatokat is ismertetem. Kiemelten szerepel a 

felsorolásban a kutatás alapjául szolgáló kézirat. A felsorolás végén szintén kitérek Matthew 

Paris heraldikai vonatkozású ismereteket tartalmazó munkáira, melyek bár elsősorban nem 

heraldikai források, de a kutatás esetenként indokoltá tette ezeket is bevonni a vizsgálatba. 

 

A Walford-címerkönyv (C), 1275 

 

C: Alapkézirat. London, British Museum, MS. Harl. 6589, fol. 12r-12v. (17. század) 

Cl: Oxford, Bodleian MS. Top. Gen. c. I. 3117. Lelandi Collectanea, vol. 1, 897-905. 

(17-18. század) 
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Cd: Dublin, Trinity College, MS. E. 1-17, fol. 9r-10v. (16. század) 

 

Wagner CEMRA-jában a Walford-tekercs C változatát és az ahhoz a 

szöveghagyományhoz köthető Cl, Lelandi variánst ismerteti.33 A Cd variáns leírását a fent 

említett mű nem tartalmazza, azt az Aspilogia sorozat34 második kötete hozza.35 A tekercs 

datálásáról elmondható, hogy mind Wagner, mind London az 1275-ös évet adta meg 

keletkezési dátumnak. Ezt a datálást többek között Eustache de Balioll (115. elem) 1274. évi 

halálával támasztja alá, valamint azzal, hogy William Bardolf 1275-ben örökölte meg apja, 

Thomas Bardolf javait.36 London behatóan foglalkozott az angol címergyűjtemények időbeli 

kérdéseivel, pár évvel korábbi keletkezést is elképzelhetőnek tart.37 A forrást eredetileg Weston 

Walford adta ki, a tekercs róla kapta a nevét.38 

 

A Herald-címerkönyv (HE), 1279 

 

HEa: Alapkézirat. Cambridge, Fitzwilliam Museum MS. 297. (15. század), festett 

HEb: London, College of Arms MS B. 29, pp. 20-27. (13. század utolsó negyede), festett 

(erősen sérült) 

HEc: London, College of Arms, MS. Vincent 165, fol. 131r-152v. (16. század) 

HEd: London, College of Arms, Muniment Room, box 15, roll 24. (16. század), festett 

HEe: London, Society of Antiquaries MS. 664, vol. 2, fol. 1r-12v. (17. század), festett 

HEf: London, College of Arms, Muniment Room, box 15, roll 14. (16. század) 

HEg: Oxford, Queen’s College MS. 158, pp. 455-498. (16. század) 

HEh: London, College of Arms MS. Vincent 164, fol. 160r-172v. (16. század) 

HEi: London, College of Arms MS. Gybbon’s ordinary of Arms, pp. 131-136. (17. 

század) 

HEj: London, College of Arms MS. Everard Green Roll. (16. század), festett 

HEk: London, College of Arms MS. M. 9bis, fol. 20v-29r, (16. század), festett 

HEl: London, British Library MS. Harl. 1068, fol. 163v-183r. (16. század) 

 

                                                
33 CEMRA 8–9. 
34 Az Aspilogia sorozat szövegközléseit rövid szakirodalmi összefoglaló előzi meg, a következőkben a hivatkozott 
oldalszámok ezeket az oldalakat is tartalmazzák.   
35 Aspilogia II. 97–103. 
36 CEMRA 8. 
37 London, H. S.: Some Medieval Treaties 1691–83. 
38 Walford, 373–388. 
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Wagner katalógusa a Herald-tekercs összes felsorolt verzióját tárgyalja.39 Az igen 

kiterjedt szöveghagyománnyal rendelkező gyűjtemény kéziratait az alábbi csoportokra osztotta: 

a Herald-verzió (HEb), Fitzwilliam-verzió (HEa, HEc, HEd, HEe). Utóbbi a legteljesebb 

szövegcsoport, a Herald-tekercs kritikai kiadása is ezeket a szövegvariánsokat dolgozza fel. A 

fent említetteken kívül a Bedford variánsokat (HEf, Heg, Heh, HEi), illetve az Everard Green-

variánst (HEi) különböztetjük meg. A HEk és a HEl önálló, más szövegcsoportba nem köthető 

változatok.40 A HEb jelzésű példánynak az értéke különösen nagy, mivel eredeti 13. századi 

utolsó negyedéből származó irat, valamint festett képeket tartalmaz. Erősen rongálódott, ezért 

a HEa jelzésű forrás használata indokolt. A címerkönyv datálásával és szerkezetével 

kapcsolatban nincs konszenzus. A vitatott strukturális kérdések elsősorban a gyűjteményben 

szereplő címerek keletkezési sorrendjére, valamint a készítő forráshasználatára és szerkesztési 

elveire vonatkoznak. A ránk maradt variánsok közül más-más változatot alapul véve eltérő 

keletkezési dátumokat kapunk. Wagner szerint a HEb jelzésű variáns az „eredeti”, véleménye 

szerint 1270 és 1280 között keletkezett a forrás.41 Egyúttal cáfolja Adam-Even 1260-as 

datálását.42 Greenstreet szerint III. Henrik uralkodása végén vagy I. Edward trónra kerülésének 

első éveiben keletkezett a gyűjtemény,43 Denholm-Young szerint a tárgyalt forrás a Camden-

tekerccsel együtt készülhetett 1280 körül,44 Humphrey-Smith szerint I. Edward uralkodásának 

első felében.45 Brault a címerkönyvet későbbre keltezi, az 1279 körüli keletkezést bizonyítja az 

alábbiak szereplésével: John du Bois (100. elem) édesapja 1277 körül hunyt el, Patrick de 

Chaworth (129. elem) bátyja 1279-ben hunyt el, Roger la Warre (157. elem) édesapja 1277-

ben hunyt el.46 Ezek az adatok az 1277 és 1279 közötti keletkezésre utalhatnak.  

 

A Camden-címerkönyv (D), 1280 körül 

 

Da: Alapkézirat: London, British Library Cotton Roll XV. 8. (13. század), festett 

Db: Oxford, Queen’s College MS. 158, pp. 349-365. (16. század) 

Dc: London, Colleg of Arms MS. Vincent 164, fol. 111r-119v. (16. század) 

Dd: London, British Library MS. Harl. 6137, fol. 66v-72r. (16. század) 

                                                
39 CEMRA 9–14. 
40 CEMRA 9–14. 
41 CEMRA 10–11. 
42 CEMRA 11. 
43 Aspilogia II. 149. 
44 Denholm-Young, N.: History and Heraldry 46. 
45 Humphrey-Smith, C. R.: Anglo-Norman Armory 8. 
46 Brault, G. J.: Heralds and Copyists 249–250. 
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De: London, College of Arms MS. L. 14, fol. 62r-70r. (17. század) 

Df: London, College of Arms MS L. 14, part 1, fol. 57. Hamisítvány.47  

Dg: Stratford-on-Avon, Shakespeare Birthplace Trust Record Office, Archer 

Collection, MS 44, pp. 31-33, fol. 31-35. (17. század) 

 

Wagner katalógusában az összes szövegvariánst ismerteti.48 A tekercs további 

érdekessége, hogy mind Wagner, mind Brault arra a következtetésre jutott, hogy a Camden-

tekercs minden bizonnyal az 1279 körül keletkezett Herald-címerkönyvet (HEa) alapul véve 

készülhetett. A Camden-tekercs készítője 49 elemmel bővítette a munkája alapjául szolgáló 

gyűjteményt, azokat a forrás végére illesztette.49  

A tekercs vélhetően 1280 körül készülhetett, ugyanis Patric de Chawurth (a forrás 149. 

eleme) 1279-ben örökölte meg az ez évben elhunyt bátyja, Barth[olomew] de Sulee (a forrás 

160. eleme) javait.50 

 

A Segar-címerkönyv (G), 1285 körül 

 

Ga: Alapkézirat. London, College of Arms MS. L. 14, part 1, fol. 26r-31v. (16. 

század), festett. 

Gb: London, College of Arms MS. L. 14, part 1, fol. 52v-61r. (17. század) 

Gc: London, British Library MS. Harls. 6137, fol. 61r-66v. (17. század) 

Gd: London, Society of Antiquaries MS. 664, vol. 8, fol. 4v-5r. (17. század) 

Ge: Stratford-on-Avon, Shakespeare Birthplace Trust Record Office, Archer Collection 

MS 44, pp. 35-36, cols. 38-40. (17. század) 

 

Az összes ránk maradt kézirat szerepel a Wagner által összeállított CEMRA-ban.51 

Brault megállapította, hogy az ismert kéziratok közeli kapcsolatban állnak egymással, néhány 

apróbb eltérés akad csak közöttük, valamint az összes forrásban azonos hibák köszönnek 

vissza.52 

                                                
47 CEMRA 18. – Aspilogia III. 172. 
48 CEMRA 16‒18.  
49 Aspilogia III. 172.  
50 CEMRA 17. – Aspilogia II. 173. 
51 CEMRA 18‒19. 
52 Aspilogia III. 307. 
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Wagner véleménye szerint a címerkönyv keletkezési dátuma 1282, mivel Thomas 

Berkely (G 175. elem) 1281-ben örökölte meg címét bátyjától, valamint mind Giles de 

Argentine (G141. elem), mind pedig William de Audley (G 131. elem) 1282-ben hunytak el.53 

Mivel azonban Willaim de Ros (G 97. eleme) édesapja 1285. évi haláláig tornagallért viselt 

címerén – a tekercsben ellenben másodlagos címerelem már nem szerepel–, valamint Emoun 

de Mortimer (G 153. eleme) feltűnése – akit 1285-ben ütöttek lovaggá – a címerkönyv 1285-

ös keletkezését támasztja alá.54 

 

A Lord Marshal-címerkönyv (LM), 1295/1307/1310 körül 

 

LMa: London, Society of Antiquaries MS. 664, vol. 1, fol. 19v–25r. (17. század), 

festett 

Az egyetlen ismert kéziratot Wagner ismerteti a CEMRA-ban.55 A kézirat rengeteg 

hibát tartalmaz, a címerkönyv készítője rendszeresen felcseréli a fémeket, valamint az ezüst és 

a kék színt, a címerleírások sokszor hiányosak.56 

Wagner először I. Edward uralkodásának végére tette a forrás keletkezési idejét,57 

később azt 1310-re módosította, amikor Edward már három éve halott volt.58 Humphrey-Smith 

is a későbbi datálással ért egyet.59 Mivel a forrás jelentős számú eleme egyezik a Collin-

tekercsben (Q)60 szereplőkkel, így Brault véleménye szerint a két gyűjtemény közel azonos 

időben készülhetett. A Lord Marshal-tekercsben több olyan személy is helyet kapott, akik 1295-

ben hunytak el, ők pedig a Collin-gyűjteményben nem szerepelnek, ezért a címerkönyv 

keletkezési idejét 1295 előttre datálja.61  

 

A Smallpece-címerkönyv (SP), 1298–1307 között 

 

SPa: London, College of Arms MS. Vincent 164. fol. 214r–219v. (16. század), 

néhány festett kép  

                                                
53 CEMRA 24. 
54 Aspilogia III. 308. 
55 CEMRA 38.  
56 Aspilogia III. 323.  
57 CEMRA 38. 
58 CEMRA 260, 264. 
59 Humphrey-Smith, C. R.: Anglo-Norman Armory 57. 
60 Ebben a tekercsben uralkodói címerek nem szerepelnek, számunkra ezért mert nem releváns, csak a datálást 
segíti. 
61 Aspilogia III. 324. 
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Az egyetlen ismert kéziratot Wagner ismerteti a CEMRA-ban,62 továbbá felhívja a 

figyelmet a kora újkori hamis betoldásokra. A tekercs keletkezési idejének Edward uralkodását 

adja meg, évszámot nem határoz meg. London véleménye szerint Philip Marmion (SP 150. 

eleme) 1291. évi halála környékén keletkezhetett a forrás.63 Brault szerint a forrás 1298 és 1307 

között készült. Ezt „De Leyster cosyn le Roy”, vagyis Thomas de Lancester jelenlétével 

magyarázza, aki 1298-ban lett Leicester grófja. A címerkönyv terminus ad quem-jét Ralph de 

Monthermer (SP 40. eleme) grófok közti szereplésével magyarázza, aki iure uxoris volt csak 

Gloucester és Hertford grófja 1297 és 1307 között.64 

 

A Sir William Neve-címerkönyv (WNR), 1307 körül 

 

WNRa: London, Society of Antiquaries MS. 664, vol. 1, fol. 21r–22r. (17. század), 

festett 

Az egyetlen ismert kéziratot Wagner ismerteti a CEMRA-ban,65 továbbá kiemeli, hogy 

a címerek jelentős részénél nem szerepelnek nevek, így a tekercs datálása problematikus. A 

keletkezési idejét I. Edward uralkodási idejére teszi. Brault Edward uralkodásának végére 

datálja a forrást. Biztos évszámot nem közöl, azonban véleménye szerint reális lehet az 1306 

körüli keletkezés. Ezt Gilbert de Clare (WNR 34. eleme) említésével magyarázza, akit 1306-

ban ütöttek lovaggá, de csak 1307-től volt Gloucester grófja. Továbbá Aymer de Valence 

(WNR 64. eleme) neve előtt Munsire olvasható, nem pedig Count, holott 1307-ben grófi rangot 

kapott.66  

 

A Wijnbergen-címerkönyv (WJN) 1265–1270 és 1285 körül 

 

WJNa: Brüsszel, Bibliothèque royale de Belgique Coll. Goethals, MS. 2569. (13. 

század), festett 

 

A Wijnbergen-címerkönyv az egyik legértékesebb francia heraldikai forrásunk, amely 

1935-ig a kutatók előtt ismeretlen volt. Különös értékét nemcsak az adja, hogy az egyik 

legbővebb és legkorábbi ránk maradt ilyen típusú gyűjtemény, hanem az is, hogy az eredeti 13. 

                                                
62 CEMRA 37. 
63 Aspilogia II. 161. 
64 Aspilogia III. 471. 
65 CEMRA 37. 
66 Aspilogia III. 511. 
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században keletkezett kézirat maradt ránk, korabeli festett képeivel. A címertekercs két részből 

áll, ezek azonban igen hasonlóak, a két kezet egymástól megkülönböztetni problematikus, az 

íráskép és a rajzok is hasonlók. Az első rész valószínűleg 1265 és 1270 között keletkezett, a 

nevek és a címerek pontosan szerepelnek benne. Adam-Even véleménye szerint a címerkönyv 

első fele a Szent Lajos második keresztes hadjáratában résztvevő lovagok listája. Az első rész 

datálását Guillaume de Gisors (42. eleme) és Guy de Montfort-l’Amaury (91. eleme), valamint 

utóbbi unokatestvérének 1270. évi halálával támasztja alá. A forrás első része 256 címert hoz. 

A második részben III. Fülöp (1270–1285) vazallusainak listáját olvashatjuk régiók 

szerint csoportosítva. Találunk a szövegben betoldásokat, amelyek az első rész kiegészítéseinek 

tűnnek, olykor az itt szereplők címereihez tartozó nevek közlése hiányos. A címerkönyv több 

részletben készült, a szerkesztő vélhetően utazásai alkalmával gyűjtötte ismereteit, ezért egyes 

részek datálása között több év különbség is lehet, valamint olykor későbbi kiegészítéseket 

figyelhetünk meg.67 Épp ezért a forrás keletkezési idejének pontos megadása nem lehetséges. 

A kutatás jelenleg a címerkönyv 1284–1285-ös létrejöttének dátumát fogadja, olyanokkal 

alátámasztva, mint Pierre de France 1285-ös halála, amely után unokaöccse Károly, Valois 

grófja örökölte címét.68 Az 1056 címert felsoroló második részben olvashatjuk a vizsgálatba 

bevont keresztény és pogány uralkodók valós és fantáziacímereit.69 

 

 

Matthew Paris történeti munkái heraldikai szempontból 

 

Historia Anglorum:  

BL, Royal MS. 14 C VII., fol. 1–154v. Autográf kézirat. 

BL, MS. Cotton Nero D I., fol. 170r-170v, 185r, 198r–198v. Autográf kézirat.  

 

Chronica Maiora:  

Corpus Christi College, Cambridge, MS. 26. Autográf kézirat. 

BL, Royal MS. 14 C VII., fol. 157–218v. Autográf kézirat. 

 

Flores Historiarum:  

Chetham’s Library, Manchester, MS. 6712. fol. 184v–186v. Autográf kézirat.  

                                                
67 Adam-Even, P. – Jéquier, L.: Un armorial français (1951) 52. 
68 Uo. 
69 Uo. 49–59. 
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Abbreviatio Chronicorum:  

BL MS Cotton Claudius C VI., fol. 16v, 20v, 36v, 90v, 91r, 92r, 94r. Autográf kézirat.  

 

Matthew Paris 1236-tól 1259-ig készítette munkáit. A krónikás művei népszerű 

témának bizonyultak a 19–20. század történészei között, ezek ismertetésétől azonban 

eltekintek. A jelen keretek között a tollából ránk maradt művek heraldikai vonatkozásával 

foglalkozom, amelyek olykor hozzásegítenek minket egy-egy korai angol címerkönyvben 

megjelenő uralkodó jelvény megértéséhez.  

A fentebb felsorolt munkák margóján számos címert találhatunk, amelyek legtöbbje 

egy-egy a szövegben említett személyhez köthető. Családi vagy dinasztikus címert nem 

szerepeltet. A Liber Additamentorumban nem csupán rajzokat találunk, hanem úgynevezett 

blasonokat70 is olvashatunk, amelyek a pontos heraldikai terminológiát követik.71 Ebből 

kiderül, hogy Paris ismerte a címerleírások speciális nyelvezetét, azokat helyesen használta. A 

címerek elkészítésének menete egyezik a krónika szövegének szerkesztésével. Paris 

összegyűjtötte krónikájához az anyagot, majd azokat építette be művébe, a címerekre 

vonatkozó tudása is így került be munkáiba.72 Kizárhatjuk tehát annak a lehetőségét, hogy 

azokat korai, mára elveszett címerkönyvek alapján állította volna össze. A jelvények 

megjelenése önálló rendszert nem mutat, a szöveghez kapcsolódóan tűnnek fel csupán. Noha 

Matthew Paris munkája a címertekercsekkel foglalkozó katalógusokban rendszerint helyet 

kapott, a fenti okok miatt nem sorolható az elemzett korai enciklopédikus címerkönyvek közé. 

  

                                                
70  A címerképek leírásának angol terminusa. 
71 Boudreau, C.: L’héritage Symboliqu 1. 39–42. Brault, G. J.: Early 5–15. 
72 Vaughan R.: Matthew Paris 251–252. 
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Észak-Európa uralkodói címerei 
 

A vizsgált korai angol címeres forrásokban az észak-európai térség uralkodói címerei 

közül a norvég és a dán királyi jelvény majdnem minden tekercsben szerepel. A következőkben 

a címeres gyűjteményekben megjelenő címervariánsokat elemzem, a különböző 

szöveghagyományokat igyekszem elkülöníteni egymástól, az egymással valamilyen módon 

összefüggő szöveghagyományokat kimutatni. Vizsgálom továbbá egy-egy legtöbbször 

fiktívnek elkönyvelt címerváltozat mintáját, illetve igyekszem a különböző variánsokról az 

minták alapján kimutatni, hogy azok valóban létező és uralkodó által használt jelvények voltak-

e, vagy pusztán a képzelet szüleményei.  

Az északi térség címereinek vizsgálatát egymástól nem lehet élesen különválasztani. A 

földrajzi közelség, a térség szoros politikai kapcsolata Angliával, valamint a címereken szereplő 

hasonló elemek ismétlődése okot ad a régió uralkodói jelvényeinek együttes vizsgálatára.  

 

A norvég uralkodói címer 

 

A norvég uralkodói címer az összes általam vizsgált tekercsben szerepel. A címer fő és 

egyben leggyakrabban előforduló eleme az oroszlán, amely vagy bárddal, vagy bárd nélkül 

jelenik meg a leírásokban és festett képeken. Az oroszlán motívumon kívül egy-egy esetben 

találkozunk ló képével, madárral, illetve gályával.  

A Walford-tekercs kivételt képez az oroszlán ábrát felvonultató norvég címerek közül, 

mivel vörös mezőben arany ló látható. A Walford-tekercs keletkezési körülményeit nem 

ismerjük, mindenesetre érdemes megemlíteni, hogy a vörös mezőben arany ló, illetve a későbbi 

forrásokban rendre feltűnő vörös mezőben arany oroszlán alakja igencsak hasonló. Mivel 

mindkét címerábra állatalakot mutat, így könnyűszerrel összetéveszthetők akár festett képen, 

akár rongálódott, kopott pecséten. A későbbiekben azonban látni fogjuk, hogy - noha ez a 

magyarázat akár reális is lehetne -, mégsem ez történt. A Herald-tekercset a Camden-tekerccsel 

együtt vizsgálom, mivel a két szöveg közötti összefüggés azt indokolttá teszi. A Camden-

tekercset a Herald-címergyűjtemény alapján állította össze a készítője, így a két címertekercs 

tételei sokszor megegyeznek, vagy csak kisebb eltérések figyelhetők meg.73 A Herald 

elnevezésű gyűjteményben a norvég uralkodói címer vörös mezőben arany oroszlán kék 

                                                
73 Aspilogia II. 127.  
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bárddal, míg a Camden-tekercsben vörös mezőben arany oroszlán ezüst bárddal.  Mielőtt 

azonban közelebbről megvizsgálnám a két forrásban szereplő oroszlános címert, fontos 

kiemelni, a Herald-tekercs egy másik norvég uralkodói címerként azonosított elemét. A 

második variáns szerint a norvég uralkodó jelvénye vörös mezőben három arany madár. Míg 

előbbi, oroszlános változatnak van mintája – a következőkben látni fogjuk–, addig a madár 

máshol nem eleme a tárgyalt királyság uralkodói insigniájának. A Segar-tekercs variánsáról 

elmondhatjuk, hogy mind a mező színe, mind a mesteralak egyezik a gyakoribb változattal, a 

címeren vörös mezőben arany oroszlán szerepel bárddal. A Lord Marshal-tekercs norvég 

címervariánsa a színeket tekintve eltér a többi angol leírásban szereplőktől, mesteralakja 

azonban megegyezik. Utóbbi szövegvariánst a francia kontroll anyaggal érdemes összevetni, 

ahol a vizsgált címer vörös mezőben arany oroszlán bárddal. A Smallpece gyűjtemény norvég 

címere vörös mezőben arany oroszlán ezüst bárddal. A norvég címervariáns egyik 

legérdekesebb eleme a Sir William Neve-ről elnevezett gyűjteményben található, amely kék 

mezőben arany bárkát tulajdonít a norvég királynak.  

A norvég uralkodói címer74 elsődleges eleme a vizsgált időszakban az oroszlán volt, 

amely olykor kiegészült a bárddal. Az oroszlános címer igen nagy karriert futott be a norvég 

uralkodók körében, napjainkban szintén ez a használatos királyi jelvény. A vizsgált időszakban 

majd minden királyi jelvényen szerepelt az oroszlán. Norvég kontextusban az oroszlán 

megjelenése pajzson a 13. század első felére tehető. Skule Bårdsson, ismertebb nevén Skule 

jarl, Inge Bårdsson (1204–1217) norvég uralkodó féltestvére volt, akit a trónon IV. Haakon 

(1217–1263) követett. IV. Haakon Skule jarl lányát vette feleségül, 1240-ben bekövetkezett 

haláláig többször fellázadt az após veje ellen. Skule jarl egy 1225. szeptember 29-én kiadott 

oklevelén ránk maradt erősen rongálódott pecséttöredékén látható pajzsban egy oroszlán bárd 

nélkül.75 Színt természetesen pecsétről lévén szó nem ismerünk.76 Az oroszlán uralkodói 

címeren először IV. Haakonhoz köthető, egy 1247-ben használt pecsétjén tűnik fel. A pecsét 

előlapján trónon ülő királyi alak látható koronával és kivont karddal, lábai között egy fekvő 

oroszlán, a hátlapján lovas alak, kezében pajzs, azon oroszlán.77 A pecsétet 1236-ban III. Henrik 

angol uralkodótól kapta Haakon.78 IV. Haakon másodszülött fia, ifjabb Haakon (1240–1257) 

édesapjáéval majdnem megegyező pecsétet használt: pecsétjének előlapján trónon ülő 

                                                
74 Clemmensen, S.: Early Arms 61–88.  
75 Diplomatarum Norvegicum I. 7.   
76 Brinchmann, Chr.: Norske Sigiller PL I. 
77 Uo. PL III. 
78 Helle, K.: Under kirke 183. 
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uralkodói alak szerepel kivont karddal, hátlapján pedig lovas, pajzsán egy oroszlánnal.79 IV. 

Haakont ifjabb Haakon korai halála miatt a trónon legifjabb fia, VI. Magnus (1263–1280) 

követte. Az uralkodása idejéből fennmaradt címeres emlékek tanúsága szerint Magnus édesapja 

pecsétjének mintájára készíttetett magának pecsétet, amelynek előlapján trónon ülő koronás 

alak látható, kezében kivont karddal, hátlapján pedig pajzsot tartó lovas alak található, a pajzson 

oroszlánnal.80 Őt II. Erik (1280–1299) követte a trónon, aki megtörte a lovaspecsét 

használatának hagyományát. Noha ismerünk tőle ilyen pecsétet az 1290-es évekből,81 másik 

ránk maradt pecséttöredékének előlapján trónon ülő király alakja látható országalmával és 

jogarral, hátlapján koronás oroszlán bárddal a kezében.82 II. Erik volt, aki a bárdot pajzsára 

emelte, amely a későbbiekben fel-feltűnt a norvég uralkodók címerein. Az oroszlános 

hagyomány folytatódott Erik utódjának, V. Haakonnak a trónra léptével ez a címerszerkezet 

olykor bárddal a kezében szerepel a címeren. Kiemelendő, hogy a későbbi V. Haakon már 

hercegként is a fent ismertetett jelvényt használta,83 majd uralkodása alatt végig megtartotta 

azt. Miután ő utód nélkül hunyt el VII. Magnus néven IV. Magnus, svéd uralkodó került a 

trónra. Norvég uralkodóként, noha nem egyenesági leszármazott (V. Haakon lányának, 

Ingeborgnak és Erik svéd hercegnek volt a fia), pajzsán viselte az oroszlánt bárddal.84  

A 13. század végi, 14. század eleji norvég uralkodói címer alakulásának áttekintése után 

vizsgáljuk meg közelebbről a dinasztikus címer és az országcímer közötti esetleges kapcsolatot! 

Láthattuk, hogy ifjabb Haakon a soha be nem következett koronázása előtt is az apja által is 

használt oroszlános jelvényt viselte, valamint ugyanez elmondható V. Haakonról is.  Az utóbbi 

már megkoronázása előtt, hercegként is a pajzsán hordta az említett címerképet. Noha az ország 

címerét az uralkodó dinasztia címerétől élesen különválasztani ekkor még nem lehet, felhívnám 

a figyelmet arra, hogy a két hercegi rangú királyi sarj címerviselési szokása a norvég oroszlán 

dinasztikus jelvényként való használatára utal. Ezt a képet a VII. Magnus néven a Norvég 

Királyságban regnáló svéd uralkodó címerhasználata árnyalja tovább, aki norvég uralkodóként 

folytatja a dinasztiára jellemző címerviselési hagyományt. Noha VII. Magnust vérségi 

kapcsolat köti az V. Haakonnal magszakadt dinasztiához, véleményem szerint ekkor érhető 

tetten a dinasztikus címer interpretációjának bővülése. Ekkor kezd a dinasztikus és korábban a 

                                                
79 Brinchmann, Chr: Norske Sigiller PL IV. 
80 Uo.  PL VI. 
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kizárólag az uralkodó személyéhez kötődő címer jelentéstartalma tágulni. Elsődlegesen 

továbbra is az éppen uralmon levő király jelvényeként szolgál, másodsorban azonban a címerek 

az adott királyság feletti hatalmat is jelzik. 

A korai angol címertekercsek kiemelkedően egységesen hozzák a norvég uralkodói 

címert. A Walford-tekercs lovától, Herald-tekercs második norvég címerként hozott madaraitól 

és a Sir William Neve-tekercs bárkájától eltekintve mindenhol az oroszlán szerepel bárddal 

vagy bárd nélkül. Utóbbi tekercs összeállítója a bárka jelképpel azonban nem tévedett akkorát, 

mint a Walford és a Herald gyűjtemények készítői. Erre a későbbiekben kitérek. A bárd már az 

1279 körülre datált Herald-tekercs címerképén megjelenik, amelyet a ránk madarat források 

alapján II. Erik emelt pajzsára, 1280-as koronázása után. A Herald-tekercs készítője tehát 

ismerte a norvég uralkodói címer bővülését, noha a bárd nem sokkal korábban tűnt csak fel. A 

később keletkezett tekercsek esetében a Lord Marshal-címerkönyv kivételével - ahol a bárd 

nem szerepel- csak a bárd színe változik a címerképeken. Figyelemreméltó, hogy nem csupán 

a norvég címer megjelenése egységes, még a címeren történt változás is rögtön megjelenik az 

angol tekercsekben.  

Ahhoz, hogy erre magyarázatot kapjunk közelebbről meg kell vizsgálnunk a 13. század 

második felének angol-norvég kapcsolatait. A disszertáció által felölelt évtizedek alatt 

többnyire virágzó angol-norvég kapcsolatról tudunk, amelyek mind az uralkodók személyes 

viszonyában, mind a két királyság gazdasági kapcsolatában, mind pedig a dinasztikus 

politikájukban kidomborodik. Utóbbira kiváló példa a korábbi összefonódásokon túl az apai 

ágon norvég I. Margit skót királynő85 és Edward herceg (a későbbi II. Edward) jegyessége volt, 

amiből Margit hirtelen bekövetkezett halála miatt nem lett házasság. A gazdasági 

kapcsolatokról elmondhatjuk, hogy IV. Haakon még uralkodása első évében egyezményt kötött 

az angol uralkodóval.  III. Henrik és IV. Haakon 1217-ben kötött kereskedelmi megállapodása 

az első ilyen típusú szerződés mindkét királyság történetében.86 IV. Haakon apósa folyamatos 

lázadásai, a környező országok uralkodóival kötött szövetsége állandó nyomás alatt tartották a 

Norvég Királyságot. Skule jarl legbefolyásosabb támogatója a dán uralkodó, II. Valdemár 

(1202–1245) volt. IV. Haakon ezzel a szövetséggel szemben keresett támogatókat, ennek 

nyomán született az 1217-es megegyezés Angliával, valamint ugyanezen okból igyekezett 

kedvező kapcsolatot ápolni II. Frigyes császárral is87.  

                                                
85 II. Erik norvég uralkodó és Margit norvég királyné leánya. 
86 Orfield, L. B.: The Growth of Scandinavian Law 137., – Helle, K.: Norwegian Foreign 144. 
87 Helle, K.: Norwegian Foreign 144. 
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A III. Henrik és IV. Haakon között uralmuk elején kialakult jó kapcsolat végigkísérte 

mindkettejük uralkodását. Csupán egyszer fordult elő, hogy Henriknek Haakon érdekeivel 

szemben kellett politizálnia saját érdekében, ez érintette a Hebridákat, Man-szigetét és Orkney-

szigetét.88   

Láthattuk tehát, hogy III. Henrik igen szoros viszonyt ápolt a norvég uralkodókkal, IV. 

Haakonnal és utódaival a kedvező kereskedelmi egyezményeken túl gyakoriak voltak a 

magánlevél- és ajándékváltások is.89 Továbbá kiemelendő, hogy IV. Haakon az oroszlános 

pecsétjét III. Henriktől kapta ajándékba.90 Mindezeket figyelembe véve, a szoros baráti és 

gazdasági kapcsolat és a norvég-angol érdekek gyakori egybeesése magyarázatul szolgálnak a 

pontos norvég címerközlésekre, valamint arra is, hogy a norvég uralkodói jelvényben 

bekövetkezett változás rögtön megjelenik a korai angol címertekercsekben. Az általam vizsgált 

angol címeresgyűjtemények pontos norvég címerközlései közül a Walford-tekercs variánsa 

tűnik csupán ki, ami különösen szembeötlő, mivel ez a legkorábbi ilyen típusú forrásunk. A 

pecsétképek azonban megmagyarázzák a Walford-gyűjtemény lovát is. A II. Erik által pajzsra 

emelt bárd megjelenéséig a címerkép nem szerepelt önállóan pecsétképen, az mindig egy lovas 

pajzsán jelent meg a norvég uralkodók felségpecsétjének lovast ábrázoló hátlapján. Furcsa 

azonban, hogy noha a címerkönyvek készítői otthonosan mozogtak a címerek és pecsétek 

világában – hiszen beható ismeretek híjján nem tudták volna elkészíteni sem a képeket, sem a 

leírásokat tartalmazó munkáikat –, hogyan lehetséges mégis, hogy egy ilyen tévedést közölt a 

forrás összeállítója. 

                                                
88 A norvég uralkodó regnálása elejétől igyekezett megtartani és megerősíteni szuverenitását a Hebridák, Man-
sziget, Orkney-szigete, illetve Shetland és a Feröer-szigetek felett. Míg utóbbi kettő mind földrajzilag, mind 
gazdaságilag is inkább a Norvég Királyság érdekszférájába tartozott (Bergen az egyik legfőbb kereskedelmi és 
uralkodói központ is volt egyben), addig az előbbi területek inkább a skót területekkel állt összeköttetésben, utóbbi 
oka a földrajzi elhelyezkedésükben, illetve az ebből fakadó kereskedelmi érdekben keresendő. II. Sándor (1214–
1249) skót uralkodó fegyverrel akarta megszerezni a két területet, halála azonban megakadályozta ebben.  Utódja, 
III. Sándor (1249–1286) folytatta apja politikáját, a fegyveres összecsapás előtt azonban felajánlotta, hogy 
megvásárolja IV. Haakontól a kérdéses területeket. A norvég uralkodó ezt elutasította. A konfliktus 1263 nyarára 
elharapódzott, IV. Haakon júliusban közel 200 hajóval erődemonstrációt tartott a skót partoknál, néhány 
szárazföldi betöréssel adva nyomatékot igényeinek. A skótok őszig húzták a tárgyalásokat, amikor is a norvég 
hajóknak le kellett vonulniuk a skót partokról. 1263 telén IV. Haakon Orkney szigetén elhunyt, utódja azonban 
folytatta politikáját. Kiemelendő, hogy VI. Magnus is kiváló kapcsolatot ápolt III. Henrikkel. Mindazonáltal végül 
III. Sándor III. Henrik lányával kötött házasságot. A kialakult helyzetben III. Henriknek kellett állást foglalnia a 
háború küszöbén álló felekkel kapcsolatban, miközben az ő érdekeit leginkább a status quo helyzet fenntartása 
szolgálta. A skót-norvég tárgyalások 1264–66 között folytak, amikor azonban Henriknek a királyságán belüli bárói 
lázadással kellett foglalkoznia. Az Angol Királyságban kialakult helyzet miatt III. Henrik számított a skót király 
támogatására, ezért kénytelen volt a skót érdekek mögé állni Magnusszal szemben. Így született meg angol 
beavatkozásra 1266. július 2-án a skót-norvég fegyveres konfliktust lezáró perth-i egyezmény, amelyben Skócia 
elismerte a norvég fennhatóságot Shetland és Orkney felett, a norvég király pedig egyszeri 4000 márka és évi 100 
márka járadék fejében a skót uralmat a Hebridák és Man-szigete felett. – Manx Soc vol IV, VII & IX. 
89 Bagge, S: From Viking Stronghold 87. 
90 Egy pecsétnyomó akkoriban igen nagyértékű ajándéknak számított, így nem csak reprezentációs szempontból 
volt értékes az a typarium, amelyet III. Henrik IV. Haakonnak ajándékozott. Helle, K.: Under kirke 183.  
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A többi vizsgált címeres gyűjteményben a színek változnak pusztán, elsősorban az 

oroszlán bárdjának színe nem egyértelmű. Kivételt képez a Lord Marshal-tekercs ezüst 

mezőben ágaskodó vörös oroszlánja, az a munka azonban a francia Wijnbergennel együtt 

vizsgálandó, ahol a címerkép színei megfelelnek a valóságnak. A Lord Marshal-tekercs 

készítőjére jellemző gyakori színtévesztés a norvég címer esetében is megmutatkozik.91  

A rendhagyó esetek közé tartozik a Sir William Neve-gyűjtemény norvég uralkodó 

címere, amely kék mezőben egy arany bárkát/gályát hoz. A vizsgált forrásokban máshol nem 

találkozunk ilyen norvég királyi címerrel. Ugyanez a kép szerepel azonban a Wijnbergen 

tekercs Le Roy dorqnie tételénél, azzal az eltéréssel, hogy a vitorla színe ezüst.92 „Dorqnie” 

címere önálló tételként angol forrásban nem szerepel. Ez a címer Orkney szigetének címerére 

utal, amely az általam vizsgált időszakban a Norvég Királyság fennhatósága alá tartozott.93 

Orkney korai címeres emlékei nem maradtak ránk, az azonban bizonyos, hogy a gálya motívum 

a későbbiekben előfordul a Sinclare-klán címerében, amelynek tagjai Orkney earljei lettek, 

amikor a norvég korona irányítása mellett skót fennhatóság alá került a sziget.94 A vizsgált 

forrásokban megjelenő címer valószínűleg a Sinclare-klán jelvényére vezethető vissza.95 Nem 

tudunk megnyugtató választ adni arra a kérdésre, miként lehetséges az, hogy az egyik angol 

címeres gyűjtemény ennyire más variánst tulajdonít a norvég uralkodónak. Az azonban 

figyelemre méltó, hogy nem egy teljesen kitalált, minden valós elemet és regionális kötődést 

mellőző címervariánst hoz a Sir William Neve-tekercs, valamint fontos kiemelni, hogy ez a 

legkésőbbre datált enciklopédikus címergyűjtemény a vizsgált időszakból. Az említett forrás 

készítője nem ismerhette a pontos hatalmi viszonyokat, a sziget feletti norvég fennhatóságról 

tudott, így tulajdonította a sziget később, a 14. század közepétől kimutatható jelvényét a norvég 

uralkodónak. Nem újkeletű a hajó motívum megjelenése norvég vagy norvég hatalmi 

kontextusban. Matthew Paris ránk maradt krónikájában is a bárka jelenik meg norvég uralkodói 

címerként. A Chronica Majorában IV. Haakon 1247-es koronázásának leírásához tartozik egy 

lapszéli címerrajz, amelyen vörös mezőben három arany gálya látható egymás alatt.96  

A fent ismertetett helyzet több kérdést is felvet. Ezek a jelvények dinasztikus címerek 

voltak vagy területet jelöltek? Mennyire tekintették autonómnak a tekercsekben uralkodói 

                                                
91 Aspilogia II. 323. 
92 Adam-Even, P. – Jéquier, L.: Un armorial français (1951) 75. 
93  Crowford, B.: The Northern Earldoms 2013. 
94 Moule, T.: The Heraldry of Fish 1842. 175. - Orkney korai történetéről ld.: Pálsson, H. – Edwards, P.: 
Orkneyinga Saga. 
95 A Lord of the Isle titulust viselők későbbi címerében szintén megtalálható a bárka motívum, így vélhetően annak 
egy korai megjelenését láthatjuk a vizsgált forrásban. 
96 Lewis, S.: The Art of Matthew Paris 456. 
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címerrel szereplő területeket, azokat külön „ország”-nak tartottak-e, illetve, hogy milyen udvari 

kapcsolatot tükröz egy-egy címer angol kontextusban. 

Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolása a norvég címer esetében igen egyszerű. Mint 

fentebb láthattuk, egy gazdasági kapcsolat figyelhető meg Norvégia és Anglia között, az 

uralkodók személyes jó kapcsolata, valamint legtöbbször a politikai érdekek is egy oldalra 

állították a feleket. A személyes levelezésen túl tudomásunk van rendszeres követjárásokról 

mindkét fél részéről,97 valamint érdekes adalék, hogy amikor IV. Haakon és X. Alfon 1257-ban 

megállapodtak az utóbbi fivére és az előbbi lánya közötti házasságról, akkor az egyidejűleg 

kötött „kölcsönös segítségnyújtási szerződés”-ben egyik fél sem vállalta a másik támogatását 

Angliával szemben (ez volt az egyetlen ország, amellyel szemben mindkét király tartózkodott 

az ellenségeskedéstől). Mindkét fél számára jövedelmező volt az új szövetség. IV. Haakon 

ugyanis még nem váltotta be az 1246-ban keresztes hadjáratra tett ígéretét, Alfonz így 

potenciális támogatót nyert az észak-afrikai háborújához, IV. Haakon pedig biztosította magát 

arra az esetre, ha X. Alfonz császári törekvései sikeresnek bizonyulnának. IV. Haakon 

mindazonáltal igyekezett elkerülni a német korona kapcsán a konfliktust III. Henrikkel, az 

ibériai-félszigeti keresztes hadjáratból Henrikhez hasonlóan kihátrált. X. Alfonz németországi 

törekvései pedig nem bizonyultak sikeresnek Richárddal (1257–1272) szemben.98  

A baráti angol-norvég kapcsolatot nyomán érthető a norvég címerben bekövetkezett 

változások pontos megjelenése az angol címeres gyűjteményekben. Az Angliában keletkezett 

források Norvégiát egyértelműen független, önálló királyságként kezelik, címerét egy kivétellel 

nem mossák össze más, az északi régióban ismeretes jelvényekkel. A tárgyalt északi címer 

angliai megjelenésének vizsgálatakor érdemes megemlíteni a bárd motívum hátterét. Noha a 

címerszimbolika igen ingoványos terület, egy-egy pajzsra került elem mögötti motivációt vagy 

jelentéstartalmat nem tudunk egyértelműen azonosítani, a norvég oroszlán bárdja esetén 

azonban igen szoros kapcsolatot feltételezhetünk Szent Olaffal (Óláfr helgi). Szent Olaf az 

egyik legnépszerűbb északi szent volt, csodatételei széles körben elterjedtek, kultusza halála 

után majdnem rögtön elterjedt.99 Élete, uralkodása és csodatetteinek leírása gazdagon 

fennmaradtak a szkald irodalomban,100 első írásos említését a 11. század végére datálják. Alig 

egy generációval halála utánra tehető sagajának keletkezése,101 majd a 12. század közepétől 

                                                
97 Leach, H. G.: The Relations 541–42, 545.  
98 García, J. M. R.: Henry III 174–75. 
99 Jackson, N. T.: The Cult of St Olaf 147. 
100 Lindow, J.: St Olaf and the Skalds 120. 
101 Uo. 105-107. 
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több írásos emlék is rendelkezésünkre áll életéről.102  Szent Olaf attribútuma a bárd volt, ez 

pedig magyarázatul szolgál a motívum uralkodói címeren történő szereplésére. Már a 11. 

század első felében szerte Európában megszilárdult és elterjedt az uralkodószentek kultusza, 

Szent Olaf is ezek közé a kései 10. század végi és 11. század eleji királyok közé tartozik.103 

Kultuszának gyors terjedését és a halála után kialakuló töretlen népszerűségét elsősorban a 

legendájában is szereplő hős- és csodatetteinek köszönheti, de a politikai és egyházpolitikai 

okokról is meg kell emlékeznünk. A skandináviai térítés elsődleges központja a brémai 

érsekség volt, az ő irányításuk és ellenőrzésük mellett létesítették az első dán, svéd, illetve 

norvég püspöki székeket, amelyek minden esetben a fent említett érsekség alá tartoztak. A helyi 

nemesi családokból kikerülő püspökök, illetve az uralkodók érdekeik miatt rendre szembe 

kerültek a felügyelő érsekséggel, ezért a 11. század elejétől megfigyelhető egy elszakadási 

folyamat. Ennek a folyamatnak a része Szent Olaf kultuszának széleskörű elterjedése, általa 

már Norvégia is rendelkezett egy uralkodószenttel. Személyében Norvégia továbbá egy olyan 

szentet tudhatott magáénak, aki beleillet a 11. század eleji szentté vált királyok sorába: Szent 

Oszvald, Szent Edmund, Szent Vencel stb.104 A brémai érsekségtől való elszakadás végül a 12. 

század során vált véglegessé Lund érsekségének megalapításával, majd nem sokkal később 

több norvég és svéd egyházi központ is létrejött.105 A bárd motívum azért válhatott az angol 

címerkönyvek gyakori szereplőjévé, mert a norvég szentet és attribútumát vették alapul.106 

Az uralkodó és a dinasztia jelvényeként szolgáló és a királyság területéhez köthető 

címert a norvég királyi insignia esetében ekkor még nem tudjuk elkülöníteni, a címer ilyenfajta, 

több funkciót betöltő szerepe jellemző a korra.107 Legkorábban, VII. Magnus uralkodásakor 

kezd kimutathatóvá válni a funkciók elkülönülése.  

A norvég címer elemzésekor a vizsgált uralkodói jelvény többnyire megegyező közlése 

nem alkalmas arra, hogy a különböző szöveghagyományok közötti kapcsolatot vizsgálhassuk. 

 

A dán uralkodói címer 

 

A dán uralkodói címer esetében a fentebb tárgyalt norvég címer helyzeténél 

bonyulaltabb képpel találkozunk. Négy egymástól igen eltérő címerképet ismerhetünk meg, 

                                                
102 Jackson, N. T.: The Cult of St Olaf 149. 
103 Klaniczay G.: A szent László-kultusz 9. 
104 Uo. 
105 Lindow, J.: St Olaf and the Skalds 108-109.  
106 Orrman E.: Church 457.  
107 Körmendi T.: Megjegyzések Dalmácia – Tarján E.: A korai Magyar [megj. alatt] 
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amelyek között néhány elem mutat ugyan átfedést, egységes címerközlésről azonban nem 

beszélhetünk. Fontos kiemelni, hogy a vizsgált időszakban keletkezett angol gyűjteményekben 

a dán címer egyszer sem szerepel pontosan, a valóságnak megfelelően. A következőkben a 

címervariánsok lehetséges mintáit azonosítom, valamint a címerkönyvek szöveghagyományait 

igyekszem kimutatni.  

A legkorábbi vizsgált forrásban, a Walford-tekercsben arany mezőben vörös bika 

leírásával találkozunk. A színek inverzitása, a címerkép és a norvég címer hasonlósága 

figyelemreméltó.108 A Herald- és Camden-tekercsek ugyanazt a címert ismertetik, vörös 

mezőben három arany bárdot láthatunk, olvashatunk. A Segar-tekercs esetében a címerábra 

megegyezik az utóbbi két tekercsnél, a mezőszín azonban itt fekete, a bárd arany. A Smallpece-

gyűjtemény több kérdést vet fel. A forrás 16. tételénél nem szerepel uralkodó vagy területi 

azonosítás, az leírásban olvasható oroszlán motívum könnyedén bárki címere lehetne, azonban 

az említett gyűjteményt a többi közel egykorú forrással összevetve, a dán uralkodói címer 

hiánya kitűnik az összeállításból. A Smallpece-gyűjtemény említett azonosítatlan címerében 

arany mezőben vörös oroszlán szerepel, kék bárddal a kezében. Ilyen címerrel - a mező és 

címerkép színének felcserélt változatával - találkozhattunk a norvég variánsoknál is.109 

Figyelemreméltó a párhuzam, hogy a két címerleírás a színek inverzitásánt leszámítvaegy az 

egyben megegyezik. Feltételezhető, hogy a dán címer leírásakor a norvég címert vették alapul, 

amely a valóságnak, a norvég uralkodók által valóban használt címereknek felel meg. Ennek 

lehetséges okaira a következőkben kitérek. Tovább erősíti az azonosítatlan címer dán uralkodó 

címeri voltát, hogy a Smallpece-gyűjtemény norvég címerét megvizsgálva egy pusztán 

színeiben eltérő címert láthatunk (vörös mezőben arany oroszlánt ezüst bárddal). Ez a 

megfigyelés szintén arra utal, hogy a név nélküli címert norvég mintára alkothatták meg. A Sir 

William Neve-tekercsben ismét megjelennek a bárdok, vörös mezőben ezüst címerképként. A 

fentiekből láthattuk tehát, hogy a dán uralkodói címer egyetlen angol tekercsben sem jelenik 

meg a valóságnak megfelelően, ellenben legtöbbször kapcsolatot mutat a norvég uralkodói 

jelvénnyel. Az angol anyagot összehasonlítva a francia Wijnbergen-gyűjtemény uralkodói 

jegyzékével, azt láthatjuk, hogy utóbbiban a valósághoz igen közel áll a dán király címer: arany 

mezőben három lépő kék oroszlán behintve lángokkal.  

A dán uralkodói címerhasználatban az oroszlánok pajzsra emelve először VI. Knutnál 

(1182–1202) jelennek meg 1190 környékén.110 Itt a pecsét előlapján trónon ülő uralkodó alak 

                                                
108 A pajzsmező és a címerkép színének felcserélése bevett címertörési eljárásnak számított. 
109 Vö.: Herlad-tekercs norvég címerleírása. 
110 Danske Kongelige Sigiller 1., Tavle1. 
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látható, hátlapján három lépő oroszlán szívvel beszórt mezőben. Őt II. Valdemar (1202–1241) 

követte a trónon, akitől több pecséttöredék is ránk maradt. Egy 1204-re datált irat pecsétjén 

lovas alak látható, a lovas karján pajzs, azon három lépő oroszlán látható.111 1216-ból és 1230-

ból fennmaradt pecsétjének előlapján trónon ülő uralkodó alak, hátlapján pajzsba foglalva 

három lépő oroszlán látható a már említett szívekkel behintett mezőn, profilból ábrázolva. IV. 

Erik (1241–1250) 1232-ből ismert pecsétjén szintén a szívekkel behintett mezőben lépő három 

oroszlán szerepel egy apró változással a korábbiakhoz képest: az oroszlánok továbbra is 

profilból ábrázolt fején korona látható, 1241-es pecsétjén szintén megjelenik a korona az 

oroszlánokon.112 Rövid uralkodási idejéről Ábel dán uralkodónak (1250–1252) is ránk maradt 

egy pecsétje, amelyen a fent leírt koronás lépő oroszlánok láthatók.113 Kristóf király (1252–

1259) 1253-as pecsétjén szintén ez a címerkép szerepel a fent leírtakkal megegyezően, az 

oroszlánok fejét itt azonban már szemből ábrázolták.114 Az V. Eriktől (1259–1286) 1283-ból 

fennmaradt pecséten elődjével megegyező címerábra szerepel, ugyanez mondható el VI. Erik 

(1286–1319) 1288-ból és 1290-ből ismert sigillumairól.115 A fentiekből egyértelműen 

kibontakozik, hogy a dán uralkodói insignia első megjelenésétől a címeren nem történt 

komolyabb változás, az oroszlánokra korona került IV. Erik uralkodásától, Kristóf dán király 

pecsétjén azokat szemből ábrázolták. Az uralkodói címerkép stabilan tartotta magát, a 

Valdemar-ház uralkodóinak címerhasználata következetes volt.   

A fent bemutatott állandó címerhasználati hagyományt követő dán uralkodói jelvény 

tükrében különösen érdekes, hogy az egyszer sem szerepel helyesen a vizsgált forrásokban. 

Összevetve a norvég hagyománnyal, ahol szintén azt láthattuk, hogy az uralkodói címer 

többnyire állandó, nem túl drasztikus változásai pedig rövidesen megjelennek az angol 

forrásokban, ezzel szemben a Norvégiához politikailag és földrajzilag is igen közel eső dán 

királyi insigniáról ez nem mondható el. Figyelemreméltó a gyűjteményekben a soha nem 

létezett dán és az aktívan használt norvég címerek közötti kapcsolat. A Walford-tekercs 

esetében a címerképek alakjai és színei megegyeznek, a többi esetben a bárd motívum minden 

angol szöveghagyományban megjelenik. A dán címer esetében is többnyire a vörös mező-arany 

címerkép összeállítással találkozhatunk. Utóbbi alól kivételt képez a Segar-tekercs fekete 

variánsa. Az tehát nyilvánvaló, hogy az angol tekercsekben szereplő fiktív dán címert norvég 

mintára készítették. 
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Kérdés továbbá, mivel magyarázható az, hogy míg a norvég címer kisebb változásai is 

megjelennek a vizsgált forrásokban, addig a dán címer egyszer sem szerepel helyesen. A fent 

ismertetett helyzetre célszerű a magyarázatot az országok közötti kapcsolatban keresni. 

Vizsgáljuk meg tehát a Dán Királyság és Anglia kereskedelmi kapcsolatát, dinasztikus 

politikájukat, uralkodók személyes kapcsolatait, illetve Dánia külpolitikáját és külpolitikai 

érdekeit! 

A Dán Királyság már földrajzi helyzetéből adódóan is igen jelentős szerepet játszott mind az 

északi régió kereskedelmében, mind pedig az északról a kontinens felé áramló árucserében.116 

A földrajzi és kulturális közelségből fakadóan a térség királyságainak története szorosan 

összefonódott az elkövetkező évszázadok során is, ennek részletes áttekintése azonban 

szétfeszítené a dolgozat kereteit.117 

Az I. Valdemar (1157–1182) trónra kerülése előtti időszakot meghatározó trónviszályok 

a dán királyság és királyi hatalom gyengüléséhez vezettek. Ezzel párhuzamosan pedig egyre 

inkább megszűntek a viking korra jellemző nyugati irányú inváziók és portyák, ellenben egyre 

élénkebb érdeklődést mutatott Dánia a déli területek és a Baltikum iránt.118 A déli és baltikumi 

irányú expanzió következtében három jelentős terület vált erősen dán érdekeltségűvé, amely 

olykor fegyveres konfliktusokhoz vezetett. Nordalbingia Lübeck városa miatt vált kiemelten 

fontossá a dánok szemében, ugyanis az a térség kereskedelmi központjának számított, az 

elsődleges kapocs volt a dán-német kereskedelemben. A Baltikum déli partvidékén Holsteintől 

Pomerániáig119 az ott élő pogány népcsoport, a vendek megtérítése által tudott nagyobb 

befolyásra szert tenni a dán korona, ennek révén pedig a pápával is sikerült szorosabb viszonyt 

kialakítani.120 A harmadik dán érdekeltségű terület a Kelet-Baltikum volt,121 Észtország északi 

részét II. Valdemar hódította meg 1219-ben; ez egészen 1346-ig dán fennhatóság alatt állt.122 

Mindhárom fent megnevezett terület dán érdekeltsége német érdekeket sértett, amely 

meghatározta a 12–14. századi Dánia külpolitikájának irányát.123 

                                                
116 Winroth, A.: The Conversion of Scandinavia 90–91.  
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tengeri kereskedelmi útvonalak lettek elérhetők, Shetland, Orkney és a skót területek bevonásával. Myhre, B.: The 
Iron Age 92. 
118 Murry, A. V.: The Danish Monarchy 289–90. 
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A fent ismertetett déli és baltikumi irányú érdekek előtérbe kerülésével a korai dán-

angol kapcsolatok fellazultak, politikai érdekeikre a közvetettség volt jellemző. Ennek oka az 

északi régió megosztottsága, melyből kiemelkednek Dánia konfliktusai elsősorban 

Norvégiával. A vizsgált időszakban nem találunk olyan jelentős és meghatározó gazdasági és 

személyes kapcsolatot az Angol Királyság és Dánia között, mint amilyen III. Henrik és IV. 

Haakon uralkodását jellemezte. Ez magyarázatul szolgálhat a dán címer angol 

címergyűjteményekben szereplő következetesen hibás közlésére, valamint rámutat a korai 

angol címeres források egy másik igen jelentős aspektusára, arra, hogy a korai angol 

címergyűjtemények keletkezésekor már létezett egy többnyire egységes, bevett címeres 

hagyomány a külföldi uralkodói címerekre vonatkozóan. A fentiekből következik továbbá az 

angol udvarban egyáltalán nem vagy csak kevéssé ismert külföldi uralkodói címerek 

szerkesztési elvére vonatkozó gyakorlat. A közismerten északi Szent Olaf-i attribútum norvég 

kontextusból kiemelve egy másik északi uralkodó pajzsára emelve jelenik meg.124  

A kutatás ezen pontján a francia forrást bevonva érdekes megfigyeléseket tehetünk. A 

Wijnbergen-gyűjtemény dán uralkodói címere ugyanis majdhogynem teljesen pontos: vörös 

lángokkal behintett arany mezőben három kék lépő oroszlán. A valósághoz képest az egyetlen 

eltérés az, hogy a szívekkel behintett mező helyett lángok szerepelnek, amely igen csekély 

különbség. A francia változatban nem jelenik meg a bárd motívum, valamint az oroszlánok 

pozícióját is a valós címerképnek megfelelően ábrázolják. A francia gyűjtemény készítője 

vélhetően ismerte a dán uralkodói címert, azt nem mosta össze a norvég uralkodói jelvényével. 

Mindebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy noha az angol és francia címeres 

hagyományt kialakulásuk, fejlődésük és hasonló terminológiájuk miatt különválasztani nem 

lehet, a vizsgált időszakban az északi uralkodói címerekre vonatkozó a francia és az angol 

heroldok címerismerete eltérő volt.  

 

Egyéb északi vonatkozású címerek 

 

A Wijnbergen-címerkönyv kapcsán még két további északi vonatkozású címerre kell 

kitérnünk. A vizsgálat szempontjából különlegességüket az adja, hogy az angol gyűjtemények 

egyikében sem szerepelnek, amely további kérdéseket vet fel az angol külpolitikai 

kapcsolatokra és ismeretekre vonatkozóan. Az egyik ilyen címerünk a le Roi desues névvel 

szereplő kék mezőben arany oroszlánt ábrázoló címer, a másik pedig a le Roi dillande 
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megnevezésű tétel, amely mellett ezüsttel és kékkel sávozott pajzs arany pajzsfőjében vörös 

oroszlán bárddal látható. Előbbi címert a svéd uralkodó címereként tudjuk azonosítani, 

utóbbiban Adam-Even javaslatát elfogadva Izland címerét láthatjuk.125  

 

A svéd uralkodói címer 

 

Az első svéd uralkodói címeres emlékünk 1364-ből maradt ránk I. Albert (1364–1389) 

pecsétjén. A pecséten pajzsba foglalva három korona látható.126 A vizsgált időszakra 

vonatkozóan svéd királyi jelvényt nem ismerünk. Mindazonáltal az oroszlán szimbólumnak – 

láthattuk a korábbiakból – igen elterjedt hagyománya volt az északi-európai címerek körében. 

A svéd uralkodók közül is többen viselték pajzsukon az oroszlánt, ezek azonban a Wijnbergen 

Armorial keletkezése után voltak használatban, a norvég dinasztikus kapcsolatoknak 

köszönhetően. A források ilyen arányú hiányában a Wijnbergen-gyűjtemény kék arany 

oroszlános címeréről biztosat nem tudunk mondani, csupán annyit, hogy beleillik az északi 

területek oroszlánt a középpontba állító címerhagyományába. Ezt a megállapítást a norvég és a 

dán uralkodói címerhasználat ismerete alapozza meg, amelyet a fejezet korábbi részében 

ismertettem.  

 

Az izlandi uralkodói címer 

 

Az utolsó északi régióhoz köthető címerünk a korábban már említett izlandi királyi 

jelvény. Izland címere nyilvánvaló párhuzamot mutat a norvég uralkodói insigniával: arany 

pajzsfőjével és vörös bárdos oroszlánjával a norvég címert láthatjuk viszont a színek 

felcserélésével. A címertörténeti párhuzamra politikatörténeti magyarázatot kapunk. 1262-ben 

Izland norvég fennhatóság alá került, IV. Haakon lett Izland elismert uralkodója.127 Azt 

feltételezhetnénk, hogy a korábban már elemzett, IV. Haakon által viselt oroszlános címer 

nyomán bekerül az izlandi hagyományba az oroszlán motívum, azonban forrásunk ebből az 

időszakból nincs, a Wijnbergen-gyűjtemény az első, amely ismerteti a variánst.  

                                                
125 Adam-Even, P. – Jéquier, L.: Un armorial français 76. 
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Ki kell térnünk azonban az izlandi címerviselési hagyományra. Mivel Izland a címert 

használó nyugati világ periférián helyezkedett el, címerpraxisa elsősorban a skandináv 

királyságokból került át. A legnagyobb hatású a norvég és dán gyakorlat volt, személyes és 

családi címerek jelentek meg a norvég hódítást követően. Az első Izlandra utaló címer csak a 

15. században jelent meg.128 A Wijnbergen-gyűjtemény készítője igen jártas lehetett az északi 

politikai viszonyokban, ezt bizonyítja, hogy noha a bárd csak 1280-tól volt a norvég uralkodói 

címer eleme, az már az 1280 körül keletkezett francia forrásban szerepel. Ebből az időszakból 

pecsétes vagy más címertani forrásunk nem maradt fent, a norvég mintájú izlandi címer 

megjelenése azonban azt mutatja, hogy a francia készítő vélhetően tisztában volt azzal, hogy 

Izland norvég fennhatóság alá került. Az forrásban szereplő címerrel kapcsolatban fontos 

továbbá megemlékezni P. Warming véleményéről.129 A Wijnbergen-tekercs alapján szerinte 

kimutatható egy proto-izlandi címer. Hipotézisének magyarázatát pedig a színekben kell 

keresni. Érvelése szerint: mivel az arany pajzsfő ezüsttel és kékkel sávozott mezőben 

folytatódik, az ezüst és arany színek találkozása antiheraldikus címert hoz létre. Ha ugyanis a 

kor címerszerkesztési elveinek és kívánalmainak megfelelő címert akartak volna létrehozni, 

akkor kékkel és ezüsttel vágott mezőben kellene folytatódnia a pajzsfőnek. Az antiheraldikus 

címerszerkesztménynek pedig csak egy magyarázata lehet, mégpedig az, hogy létezett egy 

korábbi izlandi címer - Warming szerint nagy valószínűséggel ezüsttel és kékkel tizenkétszer 

vágott pajzs -, amely a francia gyűjtemény címerképén köszön vissza. Warming szerint a 

tizenkét vágás a tizenkét thinget jelöli. A heraldika kora újkorból származó szabályszerűségét 

visszavetíteni az élő és folyamatosan alakuló címerviselés korára megalapozatlan teóriák 

megszületéséhez vezet, valamint véleményem szerint az ilyen típusú címerszimbolikai 

magyarázatok erősen hipotetikusak, épp ezért nem is tartom követendőnek azokat. Amennyiben 

Warming magyarázatát elfogadjuk, úgy az arany pajzsfő mentén kijelenthetjük, hogy a 

Wijnbergen címerkönyvben szereplő izlandi címerben a norvég uralkodói címer jelenik meg, 

egy, már korábban használt sávozott jelvénnyel egy pajzson, továbbá az is elmondható, hogy a 

francia készítő tisztában volt az északon kialakult hatalmi megoszlással. Mindazonáltal 

elgondolkodtató, hogy a 13. század végi címer megjelenése után a 15. századig kell várni a 

következő Izlanddal kapcsolatba hozható címer megjelenéséig. Warming proto-izlandi címerre 

vonatkozó elméletét továbbá gyengíti az a megfigyelés is, hogy a korai angol és francia 

                                                
128 https://www.government.is/topics/governance-and-national-symbols/icelandic-coat-of-arms/ (letöltés dátuma: 
2018. 12. 7.) 
129 https://www.government.is/topics/governance-and-national-symbols/icelandic-coat-of-arms/ (letöltés dátuma: 
2018.10. 15.) 
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címergyűjtemények készítői olykor a színeket is, de legtöbbször a sávozott vagy cölöpözött 

címerek színeinek sorrendjét felcserélték, ezért az ezüst sáv találkozását az arannyal nem lehet 

erős bizonyítékként felhasználni az elmélet alátámasztására. Mindazonáltal az skandináv 

címerekre jellemző a kék, az ezüst, a vörös, az arany és a fekete színek kombinációjának 

használat, míg a zöld ritkán, addig a lila szín egyáltalán nem jelenik meg a térség korai címeres 

emlékein.  

Az angol gyűjteményekben a két címer hiányára biztonsággal nem tudunk kielégítő 

választ adni, megfontolandó azonban az a tény, hogy a korábban ismertetett szoros angol-

norvég kapcsolatok, különösképp III. Henrik és IV. Haakon barátságával az angol készítők 

tisztában lehettek Izland belső konfliktusaival, majd előbb vazallusi szerepével, később pedig 

a norvég uralom teljes elfogadásával, így Izland nem jelenik meg az uralkodói címerek között. 

A svéd címer hiányára talán a magyarázatot az egységes Svédország hiánya adhatja, biztosat 

azonban nem állíthatunk. Mindenesetre érdemes megemlíteni, hogy a svédeknek a 12. század 

végétől a 13. század második felébe nyúlóan folyamatos belső konfliktusokkal és háborúkkal 

kellett szembe nézniük, amelyek nem kedveztek sem az élénk külpolitikának, sem a gazdasági 

kapcsolatoknak.130 Ez az időszak Birger jarl és vele a Folkung-dinasztia hatalomra kerülésével 

véget ért, a 13. század közepén a Svéd Királyság újraépült.131 Külpolitikájuk azonban inkább 

kelet felé irányult, a finn területek meghódítására koncentráltak elsősorban. 

 

Összegzés 

 

Összegzésként elmondható, hogy az északi régió két jelentős monarchiája, a Norvég és 

a Dán Királyság következetesen megjelenik mind a vizsgált angol címertani forrásokban, mind 

a kontroll francia gyűjteményben. A két terület szereplése az angol gyűjteményekben azonban 

igen eltérő. Míg a norvég uralkodói címer többnyire azonosan, egyező színeket, elemeket és 

címerszerkesztési elveket követve, Izlandnál a valós norvég címerhasználattal összhangban 

tűnik fel, addig a dán címer egyszer sem szerepel a valóságnak megfelelően. A vizsgált 

forrásokban néhány kivételtől eltekintve az oroszlán motívum tűnik fel a norvég uralkodó 

címereként, hol bárddal, hol bárd nélkül. Ez alól kivételt képez a Walford-tekercs, ahol a forrás 

készítője ismerhette a korabeli norvég uralkodói címert vagy annak egy korábbi változatát, 

ugyanis lovat ábrázoló címert tulajdonít a norvég királynak. Az oroszlán motívum a 13. század 

                                                
130 Nagy G.: A középkori svéd királyság 55., 62–67., 76–81., 101–115.,  
131Andersson, I.: A History of Sweden 207. – Pirinen, K.: History of Finland 173. 
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első felében jelenik meg hatalmi kontextusban, azt majd IV. Haakon emeli királyi pajzsra. A 

bárd motívumot II. Erik uralkodása alatt, 1280 körül kezdik használni a pecsétek tanúsága 

szerint. A címerkép párhuzamba hozható Szent Olaffal és a neki tulajdonított bárd 

attribútummal. A norvég címer ilyen fokú változása azonnal megjelenik a legközelebbi angol 

címergyűjteményben, a Herald-tekercsben.  

A norvég dinasztikus és királyi hatalmat jelölő címer ekkor még élesen nem választható 

el egymástól, ennek első jelei azonban már megmutatkoznak VII. Magnus címerhasználati 

praxisában. A norvég címer igen pontos ábrázolására magyarázatul szolgál a több szinten is 

kiemelkedő, rendszeres angol-norvég kapcsolat. Az uralkodók személyesen jó viszonyt ápoltak 

egymással, és a két ország politikai és gazdasági érdekei is azonos irányba mutattak. Ezt 

bizonyítja az 1217-es kereskedelmi megállapodás a két királyság között, a két dinasztia 

házassági politikája, a skót-norvég ellentét kibontakozásakor III. Henrik szerepe, valamint az 

ezt a konfliktust lezáró perth-i egyezmény életre hívásában az angol uralkodó szerepvállalása 

is.  

Noha elsőre fiktívnek tűnnek az oroszlán motívum mellett megjelenő egyéb 

címerképek, a kutatás során azonban világossá vált, hogy nem minta nélküli a Sir William 

Neve-gyűjteményben szereplő bárka sem. Ugyanez a címer jelenik meg a Wijnbergen-

címerkönyvben az Orkney-szigetek uralkodójának tulajdonított jelvényen is. A két régió 

története szorosan összefonódott miután az Orkney-szigetek norvég fennhatóság alá kerültek, 

később a skót-norvég ellentét során is jelentős szerepet tölt be a terület. A hajó képről kiderült 

továbbá, hogy a bárka szimbólum norvég kontextusaba helyezése nem újkeletű az angol 

címertani hagyományban, Matthew Paris munkájában is találunk rá példát, később pedig 

bizonyíthatóan a norvég fennhatóságú orkney-i jarlok címerén jelenik meg ilyen formában. 

Arra a kérdésre, hogy a norvég címer vajon önálló, autonóm területet jelenít-e meg az 

angol gyűjteményekben a válasz egyértelműen igen.  

A dán címer helyzete a vizsgált forrásokban a fent ismertetett norvég címer helyzetével 

szemben sokkal összetettebb. Noha főként hasonló képet mutat a címerek leírása, a valóságnak 

egyik sem felel meg. A Walford-tekercs bikája a norvég címer mintáját követi, a többi esetben 

pedig bárdot tulajdonítanak a címerkönyvek készítői a dán uralkodónak. A vörös-arany, vörös-

ezüst színkombinációtól csak egy szerző tér el, akinél fekete mezőben jelennek meg a bárdok. 

A Segar-tekercs készítője a hagyománytól eltérve saját kútfőből dolgozott. A Smallpece-

gyűjtemény azonosítás nélküli oroszlános címere vélhetően a dán uralkodó jelvényeként került 

az összeállításba, a színek felcserélésétől eltekintve egy az egyben megegyezik a norvég 

címerrel. A dán uralkodói címerről a legkorábbi emlékünk a 12. század végéről származnak, a 
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vizsgálat időhatárának végéig csak apró változások történtek a címeren, az uralkodók 

jelvényhasználata állandó és következetes. Az angol gyűjteményekben szereplő dán címereket 

a norvég címer mintájára szerkesztették, erre páldák a Walford- és a Smalpece-tekercsek, 

valamint a norvég kontextusból kiemelt, az északon igen elterjedt és népszerű bárd motívum 

szerepeltetése dán címerelemként. 

A dán uralkodó címerének fiktív megjelenésére magyarázatul szolgálhatnak a kutatás 

által felölelt időszakra jellemző laza dán-angol kapcsolatok. Míg a korai viking korszakban 

jellemzően nyugati irányultságú volt a dán érdekeltség, addig az a 13–14. században a déli 

területek és a Baltikum irányába fordult.  

A dán címer vizsgálata nyomán a norvég minta követésén és elemeinek átvételén túl 

kibontakozik egy többnyire egységes, bevett tudást mutató kép, amely az angol 

címergyűjtemények készítőire volt jellemző. Ezt bizonyítja a bárd motívum következetes 

megjelenése dán uralkodói szimbólumként egymástól függetlenül keletkezett forrásokban. A 

dán címert pontosan csak a francia gyűjtemény hozza.  

A svéd, illetve izlandi uralkodói címerekről elmondható, hogy egyetlen angol 

gyűjteményben sem jelennek meg, azokat a francia tekercsből ismerjük. A svéd uralkodói 

címerről a vizsgált időszakra vonatkozóan nincsenek adataink, megbízható forrásunk csak a 14. 

század közepétől áll rendelkezésre. A svéd címer esetben felvethető, hogy az oroszlán 

szimbólumot norvég mintára alkalmazták az angol készítők a másik északi országra 

vonatkozóan, erről azonban források hiányában biztosat állítani nem lehet.  

Izland címere érdekes kérdéseket vetett fel. Fontos megfigyelés, hogy egyértelműen a 

norvég uralkodói címer mintájára készült. A francia készítő a tekercs tanúsága szerint tisztában 

volt az érintett északi területek politikai helyzetével, vagyis azzal, hogy Izland norvég 

fennhatóság alá került, és ez meg is jelenik a címeres gyűjteményben. Ezzel szemben az angol 

tekercsekben lehetséges, hogy azért nem jelenik meg Izland címere, mert a francia készítőnél 

pontosabb ismerettel rendelkeztek a térség hatalmi viszonyairól, tisztában voltak Izland teljes 

norvég uralom alá kerülésével, így az uralkodói címerek közé sem került be a sziget jelvénye. 

Érdekes, ám valószínűtlen továbbá P. Warming felvetése, miszerint a Armorial Wijnbergen 

variánsa alapján kimutatható egy proto-izlandi címer, amely ezüsttel és kékkel sávozott lehetett.  

Az északi régió címereinek megjelenésére jellemző, hogy királyságonként egységes 

képet mutat, a norvég címer sokszor szolgál mintaként a nem valós uralkodói címerek 

szerkesztésekor, fiktívnek gondolt címerek esetében minták kimutatása lehetséges, valamint, 

hogy a kor politikai-, gazdasági- és hatalmi viszonyai, illetve azok angliai ismerete tetten érhető 

a vizsgált forrásokban a címerek szintjén.  
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1. A norvég uralkodói címerek 

 

Walford-tekercs    

Le roy de Norwey Gules, a horse saddled or Vörös mezőben 
felnyergelt arany ló  

 

Herald-tekercs    

Le Roy de Norweye Gules, a lion rampant or 
holding an axe azure 

Vörös mezőben arany 
oroszlán kék bárddal 

 

Camden-tekercs    

Le Rey de Norwey Gules, a lion rampant or 
holding an axe argent 

Vörös mezőben arany 
oroszlán ezüst bárddal 

 

Segar-tekercs    

Rey de Norweye Gules, a lion rampant 
holding an axe or 

Vörös mezőben arany 
oroszlán bárddal 

 

Smallpece-tekercs    

De Norwey Gules a lion rampant or 
holding an axe argent 

Vörös mezőben arany 
oroszlán ezüst bárddal 

 
Sir William Neve-
tekercs    
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2. A dán uralkodói címerek 

 

Walford-tekercs    

Le roy de 
Denemark Or, an ox gules Vörös mezőben arany 

bika 

 

Herald-tekercs    

Le Roy de 
Denemarch Gules, three axes or Vörös mezőben három 

arany bárd 

 

Le Rei de Noreweie Azure, a galley or Kék mezőben arany 
gálya 

 
Lord Marshal- 
tekercs    

Le Roy de Norovaige Argent, a lion rampant 
gules 

Ezüst mezőben vörös 
oroszlán 

 

Wijnbergen-tekercs    

le Roy de noruee. 
De gueules au lion d’or 
lenant unc hache de 
méme 

Vörös mezőben arany 
oroszlán bárddal 
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Camden-tekercs    

Le Rey de 
Denemarche Gules, three axes or  Vörös mezőben három 

arany bárd 

 

Segar-tekercs    

Rey de Denemarche Sable, three axes or 
 

Fekete mezőben három 
arany bárd 

 

Smallpece-tekercs    

De … 
Or, a lion rampant gules 
crowned holding an axe 
azure 

Arany mezőben vörös 
oroszlán kék bárddal 

 
Sir William Neve-
tekercs    

Le Rei de 
denemarche Gules, three axes argent Vörös mezőben három 

ezüst bárd 

 

Wijnbergen-tekercs    

le.Roy de 
denemarche 

D’or semé de flemmes de 
gueules, 3 lion passants 
d’azur, brochant 

Arany mező behintve 
vörös lángokkal három 
kék lépő oroszlán 
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3. Egyéb északi vonatkozású címerek 

Wijnbergen-tekercs    

le.Roi desues- D’azur au lion d’or Kék mezőben arany 
oroszlán 

 

Le Roy dorqnie D’azur au navire d’or, 
les voiles d’argent 

Kék mezőben arany hajó, 
ezüst vitorla 

 

le Roi dillande: 

Burelé (12) d’argent et 
d’azur au chef d’or au 
lion de gueules brochant 
tenant une hache du 
méme. 

Ezüsttel és kékkel 
sávozott mező, arany 
pajzsfő, vörös 
oroszlánnal és bárddal 
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Az Ibériai-félsziget királyságainak címerei 
 

Az Ibériai-félsziget királyságainak címerei meglehetősen vegyes képet mutatnak a korai 

angol címerkönyvekben. Ennek elsősorban regionális okai vannak, mivel a vizsgált félszigetre 

vonatkozóan a források nem egységesen ugyanazokat a királyságokat és területeket hozzák.  

Épp ezért elsőként vizsgáljuk meg, hogy mely királyságok és területek köthetők a fejezetben 

tárgyalt régióhoz, illetve, hogy azok mely forrásokban jelennek meg. 

 A vizsgált forráscsoportban szereplő uralkodói címerek közül ehhez a régióhoz tartozik 

a portugál, a hispán,132 illetve az aragón uralkodó címerei, továbbá Navarra és Granada 

királyainak jelvényei. A fent ismertetett területek nem csupán földrajzilag képeznek egységet, 

de a dinasztikus politika, a hadi-, a külpolitikai-, valamint gazdasági érdekek és ellenérdekek 

mentén is szorosan összefonódik a fejezetben elemzett területek története. 

A következőkben megvizsgálom, hogy a különböző ibériai-félszigeti királyságokhoz 

kötődő uralkodói jelvények mely angol forrásban, milyen módon jelennek meg, mennyire 

mutatnak egységes képet, vagy mennyire eltérő az egy-egy címerkönyvben szereplő adott 

területre vonatkozó címerhagyomány. Vizsgálom továbbá, hogy a félsziget királyságai közül 

melyeket hozzák következetesen az angol gyűjtemények, melyek azok, amelyek 

alkalomszerűen tűnnek fel csupán, illetve létezik-e olyan terület, amely az angol forrásokban 

nem jelenik meg, a francia anyagban azonban helyet kapott. Valamint elemzem az adott 

területek Angliával szembeni viszonyát. Ennek tükrében igyekszem kimutatni, hogy a valós 

címervariánsokon túl mely címerváltozatok fiktívek, illetve melyeknek mutatható ki mintája, 

azok hogyan és milyen formában köthetők ismert jelvényekhez. Az elemzés során igyekszem 

elkülöníteni az angol szöveghagyomány szálait egymástól, illetve arra a kérdésre is keresem a 

választ, hogy a vizsgált területek milyen angol irányú külkapcsolattal rendelkeztek, és hogy ez 

miképpen jelenik meg a disszertáció során vizsgált forráscsoportban.  

 

A portugál uralkodói címer 

 

A korai angol címertekercsekben megjelenő portugál uralkodói címervariánsok igen 

változatos képet mutatnak, fontos kiemelni azonban, hogy – noha a címerképek eltérők –, az 

elemkészlet, amelyekből összeáll egy-egy jelvény közel azonos (vár motívum). Ezek a régióra 

                                                
132 A magukat hispánnak nevező león-kasztíliaiak. 
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vagy a régió más királyságára jellemző címerelemek Kasztíliára utalnak. A következőkben 

ezeket vizsgálom meg közelebbről.  

A portugál uralkodói címer nem szerepel az összes angol forrásban, csupán négy esetben 

jelenik meg. A Walford-tekercsben megjelenő portugál címer kiváló példa a fent említett, a 

régióra jellemző elemkészletből építkező címerszerkesztményre, vörös mező behintve arany 

várakkal és kék tornagallér. A Herald-tekercs esetében teljesen más szerkezetű és más 

címerábrákat használó leírást olvashatunk, vörös mezőben három ezüst kocka fekete 

lepényekkel (korongokkal). A Walford-tekercshez képest igen jelentős az eltérés, ugyanis a 

pontokat szerepeltető címer közelebb áll a valós portugál uralkodói címerhez. A Segar-tekercs 

esetében egy, az eddigieknél összetettebb címert ismerhetünk meg: ezüst mezőben öt kék 

kispajzs, azokon ezüst bezant, vörös bordűrben arany várakkal. Kiemelendő, hogy a Segar-

tekercs esetében a korábban látott összes elem szerepel egy címeren. A Smallpece-gyűjtemény 

portugál címerként azonosított jelvénye ismét igencsak eltér az eddig látottaktól, arany 

mezőben egy kék torony leírása olvasható. Mindezeken túl a portugál uralkodói címer szerepel 

a francia Wijnbergen-gyűjteményben, mégpedig a Segar-tekercs variánsával megegyező 

formában.  

A portugál uralkodók közül III. Alfonz (1248-1279) és Dénes (1279-1325) uralkodása 

esik a vizsgált időszakra. Az ő címerviselési szokásaikon kívül azonban meg kell nézni 

közelebbről a portugál uralkodói címer kialakulását, illetve a címer korábban használt 

variánsait, valamint ki kell emelni az erős francia kötődést. A vizsgált időszakban regnáló 

portugál uralkodó dinasztia, a Burgundiai-ház ugyanis a francia eredetű. A portugál uralkodói 

címerről elmondható, hogy viszonylag egységes képet mutat, a vizsgált időszakban viselt 

formájától nem sokban tért el a legkorábbi megjelenése. Már I. Alfonz uralkodásához a 

kispajzsokat lepényekkel felvonultató jelvényt kötik, bizonyíthatóan azonban csak I. Sanchónál 

(1185-1211) jelenik meg a kereszt alakban elhelyezkedő öt kispajzs.133 Aranypénzén 

csillagokkal díszítve található a fent leírt insignia.134 II. Alfonz (1211–1223) és II. Sancho 

(1223–1247) szintén ezt a jelvényt viselik,135 változás majd III. Alfonz (1248–1279) uralkodása 

idején történik. III. Alfonz az öt kispajzs mellé felveszi címerének bordűrjébe Kasztília 

várait.136 Ennek hátterében vélhetően a X. Alfonz (1252–1284) león-kasztíliai uralkodó 

törvénytelen lányával, Kasztíliai Beatrixszal kötött házassága valószínűsíthető. III. Alfonz 

                                                
133 Sousa, A. C.: Historia Genealogica IV. I.  
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uralkodása több szempontból is érdekes, trónra kerülésének körülményei sem szokványosak, 

majd a félsziget szaracén uralkodói ellen folytatott sikeres háborúi ellenére konfliktusba 

keveredett az egyházzal, kiközösítését csak halála után oldották fel.137 Algarve visszafoglalása 

után (1249) területi vitába keveredett X. Alfonzzal, amelyet csak 1267-ben, a badajozi 

egyezménnyel sikerült lezárni. Utóbbi események tükrében még érdekesebb, hogy III. Alfonz 

apósa és korábbi ellensége címerét emelte pajzsára. Ennek a területi vita során erős szimbolikus 

jelentősége lehetett, III. Alfonz esetében igénycímerről azonban nem beszélhetünk. Kasztília 

tornyait utódja, I. Dénes szintén pajzsán tartotta, jelezvén a szoros kasztíliai kötődést.138  

Mindezek fényében az angol címertekercsekből igen érdekes kép bontakozik ki. 

Láthattuk, hogy az esetek egyik felében többnyire a régió királyainak uralkodói címerelemei 

köszönnek vissza, elsősorban Kasztília alluzív vára, valamint az esetek másik felében a valós 

portugál kispajzsos címer jelenik meg. A Walford-tekercs esetében a portugál uralkodói címer 

fiktív, figyelemreméltó azonban, hogy – noha a címeren kizárólag Kasztília jelvénye tűnik fel 

– a tornagallér miatt nem légből kapott szerkesztményről van szó. A Walford-tekercs készítője 

nem biztos, hogy bármit id tudott a portugál uralkodói címerről, azzal azonban tisztában volt, 

hogy a portugál uralkodót valamilyen formában szoros viszony fűzte Kasztíliához. A 

tornagallér igen gyakori mesteralak mind az angol, mind a francia címeres gyakorlatban,139 

angol és francia kontextusban is többnyire az örökösök és a királyi család tagjainak címerét 

szokás így jelezni.140  Ez már a címerviselés legelején kialakulhatott, hiszen a tárgyalt 

címerkönyvekben már megjelenik a tornagallér ilyen típusú használatának gyakorlata, amely 

végig bevett maradt az élő heraldika korában. Noha a Walford-tekercs készítőjének pontatlanok 

voltak az információi, az általa szerepeltetett címer alapján elmondhatjuk, hogy némi ismerettel 

rendelkezett a régió aktuális politikai viszonyairól.  

A Herald-tekercsben szereplő portugál címer - ahogy fentebb említettem - szerkezetét 

és elemhasználatát tekintve közelebb áll a valóban használt uralkodói címerhez, azonban ez is 

pontatlan, az öt kispajzs helyett három kocka szerepel fekete lepényekkel. A Herald-tekercsben 

szereplő insignia még a III. Alfonz címere előtt használt portugál királyi jelvény jegyeit 

hordozza, a tekercs készítője nem ismerte a Portugália és Kasztília között kialakult politikai és 

dinasztikus helyzetet, abból a korábbi portugál címerhagyomány köszön vissza.  
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A Segar-tekercs a portugál királyi címer közlése esetében is elkülönül a többi forrásban 

szereplő egyéb variánstól, pontosan hozza az aktuális portugál uralkodói címert, a készítő 

ismerte az I. Dénes által viselt jelvényt. 

A Smallpece-tekercs esetében szintén nem beszélhetünk pontos címerközlésről, a 

készítő által a portugál uralkodónak tulajdonított címer igen távol áll a valóságtól. Ebben az 

esetben is Kasztília címerének nyomait fedezhetjük fel, azonban sem szerkezetileg, sem a 

színeket illetően nem egyezik a várakat/tornyokat felvonultató címerrel. A gyűjtemény 

készítője erősen hiányos ismeretekkel rendelkezett a régió politikai viszonyairól, azonban a 

gyűjtemény többi, az Ibériai-félsziget királyságaira vonatkozó címervariánsát figyelembe véve 

elmondhatjuk, hogy még ha felületesen is, de tisztában volt a kasztíliai-portugál 

összefonódással. A tekercs szerkesztője a többi ibériai címert megfelelően hozza.  

A Camden- és a Lord Marshal-tekercsekben a portugál uralkodói címer nem jelenik 

meg. A hiány mindkét esetben szembetűnő, hiszen mind a Camden, mind a Lord Marshal-

címerkönyvek esetében elmondható, hogy azokban a gyűjteményekben, amelyekről a két 

tekercset másolták, szerepel a portugál uralkodói címer. A Lord Marshal esetében még 

szembetűnőbb a hiány, a Wijnbergen-címerkönyv a Segar-tekercshez hasonlóan helyesen 

hozza a portugál királyi jelvényt, a francia készítő ismerte a III. Alfonz óta használatos 

címerváltozatot. Nem találhatunk megnyugtató magyarázatot a címerek hiányára.  

A korábbiakból láthattuk, hogy noha csak egy esetben egyezik a vizsgált angol 

címertani forrásokban szereplő portugál címer az aktuálisan használt uralkodói jelvénnyel, 

fiktív címerről azonban egy esetben sem beszélhetünk, a pontatlanul közölt vagy a valóságnak 

nem megfelelő variánsok esetében is sikerült kimutatni az elemzett változat mintáját, a 

szerkesztmény alapjaiul szolgáló címerképet.  

A fent ismertetett pontos, illetve kimutatható mintával rendelkező címerek 

keletkezésének közvetett körülményeit vizsgálom a következőkben. Az angol-portugál 

viszonyban - miként az a 11–13. század Európájára jellemző -, ha más kapcsolatról nincs is 

tudomásunk, a keresztes háborúk és a Reconquista jelentenek összeköttetést.141 Az angol-

portugál kapcsolatok azonban ennél kiterjedtebbek lettek, I. Dénes portugál uralkodó alatt 

élénkültek fel a két ország közti kereskedelmi kapcsolatok, amelyek majd az angol-portugál 

szövetséghez, valamint később, a 15. század második felében a két ország által kötött windsori 

egyezményhez vezettek. Dénes nevéhez az ország adminisztratív, gazdasági (távolsági és helyi 
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kereskedelem, bányászat, mezőgazdaság), jogi és kulturális reformjai köthetők, ezek közül is 

kiemelendő az Anglia, a Francia Királyság és Flandria felé áramló nyersanyag és élelmiszer 

mennyisége, amelyért cserébe nyers fémet, megmunkált fémtárgyakat és textilt importáltak a 

fenti területekről.142 1308-ban megszületett az első angol-portugál kereskedelmi egyezmény, 

amelyet 1317-ben megújítottak,143 majd 1386-ban katonai szövetséget kötött a két királyság.144 

A kereskedelmi egyezményhez köthető az első portugál királyi flotta létrejötte is, amely 

kiemelkedően érdekes az angol-portugál kapcsolatok szempontjából, mivel az újonnan életre 

hívott flotta privilégiumai közé tartozott az Itáliával és Angliával folytatott távolsági 

kereskedelem.145 A középkor végén és a kora újkor során is megmaradt a két terület közti szoros 

együttműködés, amelynek alapjait Dénes fektette le.146 

Ebben az időszakban dinasztikus szálak a két királyságot nem kötötték össze, a 

gazdasági kapcsolatok ellenben élénkek voltak, a tengeri távolsági kereskedelmi érdekek pedig 

szoros együttműködéssel jártak együtt Portugália és Anglia között.  Az élénk portugál-angol 

kapcsolatok a korai angol címertekercsek alapján is jól kirajzolódnak. Láthattuk, hogy a III. 

Alfonz uralkodása alatt bekövetkezett uralkodói jelvényváltozást a címergyűjtemények 

összeállítói egy kivételével megjelenítették, bizonyítván, hogy tisztában voltak a térség 

politikai helyzetének alakulásával, a 12. század folyamán létrejött portugál királyság 

helyzetével, dinasztikus politikájával és konfliktusaival. I. Edward udvarában tehát a kor 

információáramlását figyelembe véve viszonylag pontosan követték a portugál uralkodói 

címerreprezentációt és annak változásait. Továbbá az is elmondható, hogy önálló királyságnak 

tekintették Portugáliát az angol udvarban - ezt bizonyítja a portugál címer gyakori feltűnése az 

enciklopédikus tekercsekben.  

 

A león-kasztíliai uralkodói címer 

 

A león-kasztíliai uralkodói címer a korai angol címergyűjtemények egyik 

legegységesebben közölt tétele, szakadatlanul azok közé a címerek közé tartozik, amelyek majd 

minden gyűjteményben megjelennek, annak ellenére, hogy a kor többi uralkodói címeréhez 

képest szerkezete összetettebb. Két ibériai-félszigeti királyság címeréből áll össze, Kasztília 

                                                
142 Medieval Iberia 285. 
143 O'Callaghan, J. F.: A History of Medieval Spain 458. 
144  English Historical Documents 4. 145–146. 
145 Medieval Iberia 285. 
146 Attreed, L.: Friends in Need 143–156. 



 50 

arany vára, illetve León oroszlánja a két címerábra, amelyből a león-kasztíliai uralkodói jelvény 

építkezik.  

Két kivételtől eltekintve minden esetben vörös mezőben arany várral és ezüst mezőben 

bíbor oroszlánnal négyelt mezejű címer szerepel. A két kivétel a Herald- és a Camden-

címerkönyvek. Mindkét esetben a négyelést létrehozó címerek sorrendje más, míg a gyakoribb 

szerkesztményben az első és a negyedik mező vörös, arany várral, a második és harmadik mező 

ezüst, lila oroszlánnal, addig a Herald- és a Camden-tekercsek esetében ez fordítva van. Az első 

és a negyedik mezőkön szerepel León oroszlánja és a második-harmadik mező hordja Kasztília 

jelvényét. Mivel a Camden-tekercset a Herald-gyűjtemény alapján állította össze a készítő, így 

ez egyedi eset, a különbség azonban megmutatkozik. A Herald-tekercs készítője León 

oroszlánját fekete színűként jelöli, míg a Camden-tekercs készítője már a helyes színt hozza, 

ott lila oroszlánt olvashatunk. A Herald-gyűjtemény fekete színére egyik magyarázatunk az 

lehet (biztosat azonban nem állíthatunk), hogy a lila festék – az ezüsthöz hasonlóan – idővel 

feketévé változik, mivel az előállítás során nagymennyiségű fekete színt (legtöbbször szenet 

vagy szénszármazékot) használnak.147 Egy másik lehetséges magyarázat lehet a fekete 

oroszlánra a lila szín használatának hiánya az angol címeres hagyományban. Mivel az angol 

nemesi címereken ekkor még nem fordul elő a lila szín, így elképzelhető, hogy a tekercs 

készítője a lila címerábrát a saját ismeretei alapján feketére módosította.  A vizsgálat francia 

kontrollanyaga is helyesen, az angol blasonokhoz hasonlóan szerepelteti a spanyol címert.  

A korai angol címeres források közül azonban nem csak a vizsgált 

címergyűjteményekben tűnik fel Kasztília címere, hanem Matthew Paris történeti munkájában 

is megjelenik a vár szimbólum, pajzsba foglalva, a megfelelő színekkel megrajzolva.148  

Miként azt a korábban említettem, a hispániai címerként szereplő jelvény a régió két 

területének jelvényéből áll össze, amelyek több szempontból is érdekesek. Kasztília és León 

címere a politikai és dinasztikus összefonódáson kívül - amelyekre a későbbiekben kitérek - a 

szerkesztési módszerükben is hasonlóságot mutatnak. Mindkét címer alluzív, amely ritka az 

uralkodói címerek között. Kasztília beszélő címerének megjelenése VIII. Alfonzhoz (1158–

1214) köthető. Alfonz uralkodása során több pecsétet is használt párhuzamosan, az első 

hivatalos királyi nagypecsét 1165-ből maradt ránk, ezen kereszt látható, 1163-ból azonban már 

ismerünk kisebb függőpecséteket, amelyeken lovas alak szerepel. 1176-ból maradt ránk az első 

olyan pecsét, amelyen vár képe található.149 Egyes kutatói elméletek szerint a címer színei és a 
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vár tornyainak száma VIII. Alfonz házassága révén összefüggésbe hozhatók az angol címerrel. 

Kasztília jelvényének három tornya a három angol oroszlán mintáját követve születhetett, 

valamint a címer színei is az angol uralkodói jelvényre utalnak.150 Ezt az elképzelést 

véleményem szerint bizonyítani és cáfolni sem lehet, mindazonáltal figyelemre méltó, hogy a 

heraldikai vár vagy torony jellemzően egytornyú vagy egy toronyból áll, míg Kasztília 

felségjelvényében három torony szerepel.151 Továbbá elgondolkodtató, hogy a korábban 

használt keresztes jelvényt, illetve pecséteken szereplő lovas alakot VIII. Alfonz II. Henrik 

(1154-1189) angol uralkodó leányával kötött házassága után elhagyta, és helyette az új, 

háromtornyú váras címert kezdi használni. A címer alluzivitására magyarázatul az az elmélet 

látott napvilágot, hogy VIII. Alfonz a leóni trónigényét akarta kifejezni a beszélő címer 

választásával. Utóbbi teóriát források teljes hiányában ugyancsak nem lehet sem bizonyítani, 

sem cáfolni. Tény azonban, hogy VIII. Alfonz nagyapja Kasztíliára és Leónra kettéosztott 

királyságát igyekezett újra egyesíteni, lánya és IX. Alfonz leóni király házassága révén is. 

Utóbbitól a kasztíliai fennhatóság elismerését várta.152 Örököse, I. Henrik (1214–1217) sem 

változtatott elődje jelvényhasználatán, lovaspecsétjének hátlapján háromtornyú vár látható.153 

León oroszlánját az egyik legrégebbi európai uralkodói címerként tartják számon. VII. 

Alfonzhoz (1126-1157) kötik az első oroszlános alluzív szimbólum megjelenését, amely a ránk 

maradt források alapján az általa veretett több különböző típusú érmén uralkodása végén jelent 

meg és maradt használatban.154 Pecsétjén az oroszlán szimbólum nem jelenik meg, azokon 

trónon ülő uralkodó alakja tűnik fel. A pecsétek köriratán az ALFONSUS IMPERATOR 

HISPANIAE körirat olvasható.155 Az általa veretett pénzeken olykor egy lépő, máskor pedig 

ágaskodó testhelyzetben tűnik fel az oroszlán szimbólum. Örököse, II. Ferdinánd (1157-1188) 

szintén ezt az oroszlános címert viselte, majd később IX. Alfonz sem cseréltew le uralkodói 

jelvényét.  

Változás majd III. Ferdinánd (1217-1252) trónra kerülése után történt, aki négyelt 

címerpajzson egyesítette Kasztília címerét és León oroszlánját. III. Ferdinánd címerén már az 

angol címertekercsekből jól ismert jelvény látható. Kasztília címere az egyesítéskor nem 

változott, León címében azonban az oroszlán helyzete lépőről (passant) ágaskodóra módosult 

(rampant). Ennek vélhetően az az oka, hogy a két kisebb negyedben egy lépő oroszlán nem fért 
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volna el. Az címeregyesítés előtti lépő leóni címeroroszlán ikonográfiája eltér a megszokott 

nyugat-európai vagy angliai ábrázolástól, az oroszlán pozíciója a nyugaton bevett ágaskodó és 

lépő testhelyzet között helyezhető el, illetve profilból ábrázolták. III. Ferdinánd nem csak a 

négyelt címert használta, hogy a két királyság egységét reprezentálja; több formában is 

használta a két terület egyesített jelvényeit. Egy 1221-ből ránk maradt lovaspecsét előlapján 

lovas alak látható, míg hátlapján háromtornyú vár, amelyet két oldalról közrefog egy-egy 

ágaskodó oroszlán.156 1230-as évek elején az uralkodói pecsét képe megváltozik, egy 1232-ből 

ránk maradt pecsét tanúsága szerint III. Ferdinánd új pecsétjének egyik oldalán Kasztília vára, 

míg a pecsét másik oldalán León oroszlánja látható, itt azonban az eredeti leóni 

oroszlánábrázolást követte, lépő testhelyzetben szerepel.157 1237 környékén ismét 

pecsétváltásra került sor, ekkor III. Ferdinánd lovaspecsétjén a lovas alak pajzsán már a négyelt 

címerpajzs szerepel, az első és negyedik mezőben vár, a másodikban és harmadikban oroszlán 

található.158 Az 1240-es évekre szilárdul meg a két terület egyesített címerének négyelt 

ábrázolása. A későbbi uralkodók pecséthasználatáról elmondható, hogy többnyire a négyelt 

címert használták, X. Alfonz (1252–1284) összes nagypecsétjén ilyen formában jelenik meg az 

uralkodói címer, kisebb pecsétjeiken azonban a két szimbólum a pecsét két oldalán látható, nem 

pedig a négyelt formában. Ennek vélhetően a helyhiány az oka, a kisebb méretű pecséten nem 

lett volna látható a címer, zsúfolttá tette volna a sigillumot.159 A négyelt címert IV. Sancho 

(1284–1295)160 és IV. Ferdinánd (1295–1312) szintén a pajzsukon hordták, IV. Sancho 

uralkodása idején megszilárdult a használata.161  

A fent említett uralkodók által használt címer jelenik meg a korai angol 

címertekercsekben, pontos ismeretükre több okot is megjelölhetünk. Elsőként természetesen a 

már említett hispán-angol házassági kapcsolatot, VIII. Alfonz és Plantagenet Eleonóra frigyre 

lépését kell megemlíteni, amely időben igen közel esett a színeiben és szerkezetében az angol 

címerre emlékeztető kasztíliai felségjelvény megszületéséhez. A házasság - miként a kor főúri 

házasságai többnyire - érdekhez kötődött. Gascogne hercegségének162 biztosítása a francia 

fenyegetéstől a spanyol friggyel megoldódott.163 A fent említett terület igencsak fontos volt 

                                                
156 Olmos, J. F. – Novoa Portela, F.: Historia y evolución 74. 
157http://ccfib.mcu.es/archivos/CE/ExpoVisitVirtual/sellos_mediev_WAI/sell_014.html 
http://ccfib.mcu.es/archivos/CE/ExpoVisitVirtual/sellos_mediev_WAI/sell_015.html, (hozzáférés: 2018. 04.12.) 
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158 Olmos, J.F. – Novoa Portela, F.: Historia y evolución fig. 227. 
159 Posse, O.: Die Siegel Taf. 38–39. 
160 Archivo Histórico Nacional, OM, Car.1068, N. 7.  
161 Cascante, I. V.: Heraldica General fig. 228. 
162 A Loire-től délre a francia jelenlét ekkor még ritka volt, azonban a terjeszkedés igénye már kimutatható. 
163 A témáról bővebben ld.: Studd, R.: England and Gascony 1216–1337. 
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bevételei miatt, ugyanis a gazdag tartomány a távolsági kereskedelemből, kikötők 

használatából és vámokból származó bevételeiből igen busásan adózott az angol kincstárnak.164  

Másodsorban meg kell vizsgálnunk a 13. századi hispán-angol kapcsolatokat, X. 

Alfonz, IV. Sancho és IV. Ferdinánd viszonyát Angliával, III. Henrikkel és I. Edwarddal. X. 

Alfonz uralkodásának eseményei szorosan kapcsolódnak a fent említett korábbi frigyhez, 

valamint a házasság által létrejött szövetséghez. Alfonz trónra kerülése után rögtön 

egyértelművé tette igényét a Gascogne-i hercegségre, amelyben kapóra jött neki az 1253. évi 

gascogne-i lázadás, amelynek a vezetője magát és a területet X. Alfonz vazallusának 

nyilvánította. A Gascogne miatt kibontakozó hispán-angol konfliktus nem sokkal előzte meg 

III. Henrik keresztes fogadalomtételét - amelyet Szent Lajos szentföldi sikerein felbuzdulva 

tett -, így IV. Ince pápa az angol uralkodó emberi és anyagi forrásainak megosztottságától félve 

kiközösítette a franciaföldi terület lázadásának vezetőjét. A pápa abban is bízott, hogy III. 

Henrik segítségével sikerül megoldania a Szicíliai Királyság helyzetét.165 Mindez azonban nem 

volt elég ahhoz, hogy III. Henrik a keresztes hadjárat költségvetésének terhére ne 

csoportosítson át pénzt Gascogne védelmére.166 III. Henrik igencsak komolyan vette a kasztíliai 

fenyegetést, 1254 tavaszán megállapodást írt alá a két uralkodó, amelyben az alábbiakban 

egyeztek meg: Alfonz feladja a Gascogne-ra támasztott követelését, és a két uralkodó 

szövetséget köt ellenséges támadás esetére. A szerződés erősen érintette Henrik fiát, Edwardot 

leszármazottjait is. Henrik ugyanis megállapodott Alfonzzal, hogy fia és utódai segítik Alfonzt 

Navarra trónjának megszerzésében,167 Edward hispán lovagi címet kapott Alfonztól. Az 

egyesség szintén kikötötte, hogy Henrik visszaállítja uralmát Gascogne-ban és tisztességesen 

bánik a lázadókkal, valamint Edward frigyre lép Alfonz mostohanővérével (Kasztíliai 

Eleonóra), továbbá Henrik kérvényezi a pápától, hogy a Szentföldre tervezett hadjárat helyett 

csatlakozhasson Alfonz észak-afrikai keresztes ütközetekhez.168 A megállapodásból mindkét 

fél profitált, Alfonz a feladott gascogne-i törekvésekért cserébe támogatást kapott volna a 

marokkói hadjáratához, valamint a navarrai trón megszerzéséhez, Henrik pedig biztonsággal 

visszaállíthatta uralmát a kontinensen fekvő legfontosabb angol királyi birtok felett. 

Mindazonáltal Henrik – még ha akkor tervezte is, hogy részt vegyen Alfonz oldalán a marokkói 

keresztes hadjáratban –, nem sokkal később meggondolta magát, és szicíliai törekvései kerültek 

                                                
164 García, J. M. R.: Henry III 168. 
165 Erről lásd bővebben a Szicília uralkodói címerei című fejezetet. 
166 Tyerman, C.: England and the Crusades 110–112. 
167 Henriknek ebben a keresztes hadjáratára tett fogadalma miatt nem kell részt vennie, csak örököseit érintette a 
megállapodás.  
168 García, J. M. R.: Henry III 168. 
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előtérbe.169 Alfonznak tett ígéretét természetesen nem vonta vissza, csupán elnapolta annak 

teljesítését. Ezt követően is szoros maradt a hol jobb, hol kevésbé jó viszony a két uralkodó és 

országaik között. Henriknek úgy kellett lavíroznia a hadjáratra tett ígérete beváltásának 

ügyében, hogy közben a német trón körül kibontakozó események figyelembevételét sem 

mellőzhette.170 X. Alfonz eközben IV. Haakon norvég uralkodóval is megállapodást köt, akinek 

a helyzete igencsak hasonlít arra, amelybe III. Henrik a kereszteshadjáratokra tett ígéretei miatt 

került.171 1262-ben Alfonz többször kért segítséget Henriktől az észak-afrikai hadjárat kapcsán, 

amelyet Henrik a pápára hivatkozva - nem engedi, hogy a szentföldi hadjáratra tett fogadalmát 

Észak-Afrikában teljesítse - visszautasított.172 1264-re Alfonz belátta, hogy nem számíthat az 

angol uralkodó segítségére; az ebben az évben Alfonz számára meglepetésszerűen kitörő észak-

afrikai és dél-ibériai mór lázadással szembenézve nem kérte többé Henrik támogatását. Henrik 

1272-es halála után Alfonz és I. Edward szintén tárgyaltak egy esetleges észak-afrikai keresztes 

hadjáratról, amely azonban X. Alfonz 1284-ben bekövetkezett halálig nem valósult meg.173 I. 

Edward alatt is élénk maradt a kapcsolat a két terület között, Edward megkötötte az eltervezett 

házasságot Kasztíliai Eleonórával. Ezen kívül felmerült, hogy az 1280-ban Gascogne-ba 

tervezett kasztíliai-francia találkozón I. Edward is jelen legyen mint a két fél közötti közvetítő. 

A találkozón végül I. Edward nem vett részt.174 

A dinamikus politikai kapcsolaton kívül a két terület egymással folytatott távolsági 

kereskedelme is élénk volt, X. Alfonz rendelete azonban véget vetett ennek. X. Alfonz 

megtiltotta az arany, az ezüst, a ló, a szarvasmarha, a sertés, a selyem, a bőr, a nyers gyapjú, a 

gabona, a bor, valamint a héja és a sólyom kivitelét az országból. Ezzel gyakorlatilag 

megszüntette León-Kasztília távolsági kereskedelmét.175 Uralkodása végén enyhült az exportra 

vonatkozó rendelkezéseinek szigora, azonban ekkor is odafigyelt, hogy az ország importja és 

exportja egyensúlyban legyen. III. Ferdinánd uralma alatt a león-kasztíliai pénzek értéke 

stabilan tartotta magát, nem volt ez másképp X. Alfonz és IV. Sancho uralkodása idején sem,176 

X. Alfonz uralkodásának végétől eltekintve, amikor is az 1260-es években veretett alfonzi 

dénár került forgalomba, amely igen gyenge pénznek számított.177 X. Alfonz pénzein két 

királyság reprezentatív szimbólumhasználata elkülönülve figyelhető meg: a burgosi dénárjain 

                                                
169 A disszertáció Szicília címerével foglalkozó későbbi fejezete részletesen kitér a témára. 
170 Vones, L.: Geschichte der Iberischen Halbinsel 147. 
171 Erről lásd bővebben A norvég uralkodói címer című fejezetet. 
172 Vones, L.: Geschichte der Iberischen Halbinsel 174. 
173 Powicke, F. M.: King Henry III. 208–258. 
174 Prestwich, M.: Edward I. 319. 
175 O’Callaghan, J. F.: The Learned King 126. 
176 Uo. 124. 
177 Uo. 125. 



 55 

a háromtornyú vár, míg a leóni dénárjain a leóni oroszlán szerepelt.178 Külső megjelenésében 

ugyanezt a pénzverési gyakorlatot követte IV. Sancho is - később pedig IV. Ferdinánd és XI. 

Alfonz -, akinek az érmein mind a vár, mind az oroszlán jelkép feltűnik, hol az érme két 

oldalán, hol a négyelt címerkép látható rajtuk.179  

A fent ismertetett két hispán-angol kapcsolódási ponton kívül meg kell említeni még 

egy igen jelentős csatornát, amelyen keresztül a két ország érintkezett. Ez nem más, mint a 

Santiago de Compostelába vezető zarándokút, amely az egyik legjelentősebb ilyen útvonal volt 

a korabeli Európában, és hasonlóan népszerű volt az angol zarándokok körében.180 

Mindezeket a hadi-, diplomáciai-, dinasztikus-, területi, és gazdasági érdekeket és 

körülményeket figyelembe véve nem meglepő fordulat, hogy a korai angol címertekercsek 

közül majd mindben szerepel a león-kasztíliai uralkodói jelvény, valamint az sem, hogy ennyire 

pontosan hozzák a hispán címert a források. Vélhetően a címergyűjtemények összeállítói jól 

ismerték Kasztília és León egyesített címerét, köszönhetően a fent ismertetett élénk 

kapcsolatnak. Az pedig, hogy a Camden-tekercs készítője felülbírálván a Herald-tekercs León 

oroszlánjára vonatkozó színeit - noha majdnem minden más esetben belemásolta a hibát is - 

szintén azt bizonyítja, hogy a león-kasztíliai király címere közismert volt az angol kancellárián.  

Fontos továbbá megjegyezni, hogy két angol címergyűjtemény esetében a kasztíliai 

címer nem csupán hispán uralkodói kontextusban jelenik meg, hanem a Herald- és Sir William 

Neve-tekercsekben külön szerepelteti a készítő Kasztília királyának címerét. Mindkét esetben 

helyesen tüntetik fel a jelvényt: vörös mezőben arany háromtornyú vár. Továbbá kiemelendő, 

hogy noha a Camden-tekercset a Herald-gyűjteményről másolták, előbbiben külön nem 

szerepel Kasztília uralkodójának címere, a Camden elnevezésű forrás készítője nem 

automatikusan másolta a forrásaként szolgáló címergyűjteményt, hanem kritikával kezelte és 

javította azt.  

 

Aragónia címere 

 
Aragónia címere a león-kasztíliai uralkodói jelvényhez hasonlóan a legtöbb korai angol 

címergyűjteményben szerepel. Az arany és vörös cölöpökből álló címer azonban így is több 

                                                
178 X. Alfonz pénzeiről ld. bővebben: O’Callaghan, J. F.: The Cortes and Royal Taxation 380–387. 
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180 García, J. M. R.: Henry III 168. 



 56 

eltérő változatban jelenik meg a vizsgált forrásokban. Vagy a cölöpök száma különbözik, vagy 

a kezdő szín; a címer szerkezete és a címert alkotó két szín viszont mindig pontosan szerepel a 

forrásokban.  

A Walford-tekercs helyesen hozza az aragón címert arany és vörös cölöpökkel.181 A 

Herald-tekercsben a cölöpök száma és a színek sorrendje nem megfelelő, a Camden-

címereskönyv készítője a színek sorrendjét javította a forráshoz képest. A Segar-tekercsben a 

Heraldhoz hasonlóan három cölöp szerepel, a színek sorrendje megfelel a valóságnak. A 

Smallpece-gyűjteményben megjelenő jelvény helyes, ugyanez mondható el a francia 

Wijnbergen-címerkönyvben feltűnő címervariánsról. Láthatjuk tehát, hogy valóban egységes 

az aragón címer közlése. A színek sorrendjének tévesztéséhez kapcsolódóan annyit 

mindenképp meg kell jegyezni, hogy az élő heraldika korában a címerek színei szilárdultak 

meg utoljára, elsődlegesen a mesteralakok és az aktívan használt címerábrák kerültek be a 

címertani hagyományba.  

Az aragón uralkodói címerhasználat az Ibériai-félsziget eddig vizsgált területeinek 

királyi jelvényeihez hasonlóan a címer első megjelenése után stabilan tartotta magát. A címer 

első felbukkanása IV. Rajmond Berengárhoz (1131–1162), Barcelona grófjához köthető 1157-

ből.182 A fennmaradt pecséttöredéken egy lovas látható, kezében normann pajzzsal, amelyen a 

cölöpök pontosan kivehetők. További pecsétjeinek struktúrája ugyanezt a mintát követik, az 

1160-ból183, az 1160-as évek első feléből184 és a pontosan datálható 1166-os185 és 1170-es186 

évekből ismert sigillum lovas alakjának pajzsán a rongálódás mértékétől függően egyértelműen 

kivethetők a függőleges minták. Ugyanezt a pecsétet használta IV. Rajmund Berengár utódja, 

II. Alfonz (1162-1196) is. Mielőtt azonban részletesen bemutatnám az utóbb említett aragón 

király címerhasználati szokását, fontosnak tartom, hogy kitérjek Rajmund Berengár Aragónia 

irányításában betöltött szerepére. IV. Rajmund Berengár Barcelona grófjaként segítséget 

nyújtott II. Ramiro aragón uralkodónak (1134–1137) VII. Alfonz kasztíliai király aragón 

törekvéseivel szemben. Rajmund ezzel elnyerte Ramiro leánya, a csecsemő Petronilla kezét (a 

tényleges házasságkötésre 1150-ben került sor), majd felvette az Aragónia fejedelme címet, 

míg II. Ramiro aragón király visszavonult az ország irányításától.187 Az uralkodói címet 

                                                
181 Ahol a blason nem adta meg a cölöpök számát, ott az általam készített rekonstrukciókban négy szerepel a 
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182 Sigillografía Catalana. Lam V. 
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187 Key Figure 553–554. 
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felesége, Petronilla viselte, a tényleges hatalmat azonban IV. Rajmund Berengár gyakorolta. 

Éppen ezért a fent ismertetett pecsétek köriratain a PRINCEPS REGNI ARAGONENSIS és a 

COMES BARCHINONENSIS köriratok olvashatók.188 Mivel névlegesen más birtokolta az 

uralkodói jogköröket, ezért Rajmund Berengár címerpajzsos lovaspecsétjén is a fejedelmi és 

grófi rangja szerepel, valamint az általa használt pecsétek mindkét oldalán lovas alak látható, 

„majestas-kép” nem jelenik meg azokon.  Jelvényét - mint fentebb említésre került - örökösei 

vitték tovább, és II. Alfonz aragón uralkodó címerhasználati szokása által emelkedik az 

uralkodói felségjelvények sorába az arany-vörös cölöpös címer.  

II. Alfonz 1186-ból ránk maradt pecsétjén a fent említetteknek megfelelően a cölöpös 

címer látható,189 nincs ez másképp az 1189-ből,190 az 1190-ből,191 az 1193-ból192 és az 1195-

ből193 fennmaradt lovaspecsétek esetében sem. Utóbbi két sigillumról érdemes megjegyezni, 

hogy a ló takaróján is visszaköszön az uralkodói jelvény mesteralakja. A cölöpös címer 

használatának hagyománya folytatódik II. Péterrel, I. Jakabbal, III. Alfonzzal és II. Jakabbal is.  

A II. Péter (1196-1213) 1197-ből fennmaradt pecséttöredékén szereplő pajzson a 

cölöpök megkoptak, a ló takaróján azonban látszódnak,194 ugyanez mondható el az 1206-ból 

ránk maradt pecsétről is.195 Az 1207.,196 az 1210.197 és az 1211.198 évi különböző pecsétjein 

pajzson és lótakarón egyaránt jól kivehető a függőleges bordázat, valamint az utolsóként ránk 

maradt, 1213-as pecsétjén is egyértelműen látszik a cölöp mesteralak.199 I. Jakab  (1213-1276) 

címerhasználata nem sokban tér el elődeiétől, az igencsak nagy és nehézkesen mozdítható 

normann pajzsot a kisebb, háromszögű pajzs váltja fel, ezen jelenik meg az uralkodó jelvénye. 

Az 1218-ból200 ismert lovaspecsét pajzsának mintája megkopott, a lótakarón azonban így is 

kivehető a hosszanti minta. Az 1220-ban201 használt pecsét pajzsán szépen kirajzolódik az 

aragón felségjelvény, az 1223-ból fennmaradt pecséten pedig már a cölöpök száma is 

egyértelműen mefjelenik.202 A mesteralak jól kivehetően látszik, továbbá I. Jakab 1232., 1233., 
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1238., 1241., 1255., 1273. és 1276. évi pecsétjein.203 III. Péter (1276-1285) ránk maradt 

címeres pecsétjei közül az 1281.204 és 1285. évi205 darabokon figyelhető meg a cölöp minta. III. 

Péter 1279-ben használt pecsétjén pajzsba foglalva nem az Angliában is elterjedt aragón 

uralkodói szimbólum látható, 206 hanem egy kereszttel négy részre osztott pajzs, a negyedekben 

négy fej.207 A négyelt mezejű címer III. Péter örököseinél rendre feltűnik pajzsba foglalva. III. 

Alfonz (1285-1291) pecsétjein elődjéhez hasonló motívumok jelenik meg: az 1286–1287-

ben208 használt pecsétjén cölöpözött címerpajzs látható, míg 1291. évi209 pecsétjén négyelt 

mezőben szereplő fejeket figyelhetünk meg.210 Végül, II. Jakab (1291-1327) pecsétjéről 

elmondható, hogy az elődje gyakorlatától semmiben sem tért el. A cölöpöket szerepeltető 

jelvény éppúgy megjelenik az uralkodó pecsétjein, mint a négyelt mezőben szereplő szaracén 

fejek.211  

A fent ismertetettekből kibontakozik, hogy a cölöpöket tartalmazó címer az Urgell-

házból származó IV. Rajmund Berengár közvetítésével kerül be az aragón címeres gyakorlatba, 

majd utódainak köszönhetően az ottani uralkodók felségjelvényévé válik.  Az aragón királyok 

cölöpözött címere terjedt el Európa szerte, és vált ismeretessé Angliában is. Az aragón címer - 

a kasztíliai uralkodói jelvényhez hasonlóan - nemcsak a vizsgálat tárgyát képező 

címerkönyvekben jelenik meg, hanem már korábban feltűnt Angliában Matthew Paris történeti 

munkájában is.212 A tetejére állított aragón címer alatt IV. Rajmund Berengár neve olvasható.213 

Az aragón címernek az Angol Királyság területén dokumentálható egységes 

ismeretéhez elsősorban az járult hozzá, hogy az arany-vörös cölöpözött címert az olykor 

megjelenő szardíniai szaracénfejes variánstól eltérően állandó használták az aragón uralkodók, 

valamint, hogy a két régiót a dinasztikus politika, illetve Gascogne közelsége és eseményei is 

összekötötték. Házasságok szempontjából több szálon is kapcsolódott a két királyság. I. Jakab 

Kasztíliai Eleonórával kötött házasságot, aki Plantagenet Eleonóra gyermeke volt. Mindezeken 

túl érdekes adalék a II. Henrik korabeli aragón-angol kapcsolatokhoz, hogy IV. Rajmund 

                                                
203 Uo. XIV–XVIII. 
204 Uo. XIX. 
205 Uo. 
206 Uo. XVIII. 
207 Szaracén fejek szerepelnek a pecséten. Ld. Sig. Cat. 208., Sigillografía Catalana Lam. XXVI.   
208 Sigillografía Catalana Lam. XX. 
209 Uo. 
210 Ugyanaz a szaracén fej. A szaracén fej feltűnése uralkodói pecséteken nem egyedi eset, a későbbiekben is 
többször látható (pl. II. Jakab 1308-as, III. Alfonz 1328-as). A szaracén fej motívum az Ibériai-félsziget mórok 
elleni háborúihoz köthető, amelyekből az aragón korona is jelentősen kivette a részét. Szardínia uralkodójának 
jelvénye. bővebben ld.: The Medieval Crown of Aragon. 58–103. 
211 Sigillografía Catalana Lam. XX–XXVI. 
212 Aspilogia II 44.  
213 BL Royal MS 14 C VII, 139r. 
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Berengár halála után az akkor még Ramón néven ismert II. Alfonz II. Henrik protezsáltja volt 

a trónutódlási kérdésben. Mivel Rajmund halála után Petronillát az aragón nemesség nem 

ismerte volna el egyedüli uralkodónak, ezért lemondott fia javára a trónról; ekkoriban II. Henrik 

erősen támogatta, az aragón nemesség döntő befolyást tulajdonított II. Henriknek, így a 

hatalomátvétel problémamentesen zajlott.214 Továbbá meg kell említeni, hogy a zűrzavaros 

gascogne-i lázadás kapcsán nem pusztán Kasztília jelezte igényét a nem túl stabil angol királyi 

uralom alatt álló területre, hanem Aragónia is.215  

I. Edward szintén komoly politikai kapcsolatot ápolt Aragóniával, tervei szerint leányát, 

Eleonórát a majdani III. Alfonz aragón uralkodóhoz kívánta hozzáadni. 1280-ban az aragón 

király személyes tárgyalást tervezett I. Edwarddal a házasság ügyében az angol uralkodó 

gascogne-i látogatása alkalmával, III. Péternek ugyanis kiemelkedően fontos volt, hogy 

dinasztiáját erős szövetségesekkel támogassa meg a francia királlyal szemben.216 A személyes 

tárgyalásra végül nem került sor, ezért 1282 augusztusában követek útján kötötték meg Alfonz 

és Eleonóra házasságát. Az akkor 13 éves Eleonórát apja végül soha nem küldte el Aragóniába, 

hol a walesi lázadást, hol a szicíliai-aragón konfliktust és III. Péter pápai kiközösítését 

használva kifogásként. III. Alfonz 1291-ben bekövetkezett halála megoldotta a konfliktus.217  

A fentiekből kibontakozik tehát, hogy az aragón címer okkal szerepel ennyire pontosan 

szinte minden korai angol címertekercsben. Az aragón-angol kapcsolatok nem csupán I. 

Edward uralkodása idején voltak élénkek, hanem már II. Henrik és III. Henrik uralkodása 

folyamán is igen fontos szerepet játszott Aragónia az angol-francia konfliktusban mint Anglia 

szövetségese.218 Hasonló okból Aragóniának is szüksége volt az angol korona támogatására. Ez 

a kölcsönösen jövedelmező és azonos érdekek mentén szerveződő jó kapcsolat Aragónia és 

Anglia között a címerreprezentáció szintjén, a korai angol címertekercsekben is megjelenik, 

mégpedig az állandó és pontos (de nem teljes) aragón uralkodói insignia megjelenésének révén.  

 

Navarra uralkodói címere 

 

Navarra uralkodói címerének megjelenése a korai angol címerkönyvekben illeszkedik a 

régió többi királyságának ottani címerreprezentációjához. Ez a címer szerepel az összes vizsgált 

                                                
214 Bisson, T. N.: The Medieval Crown 35–36. 
215 Prestwich, M.: Edward I. 8. 
216 Uo. 314. 
217 Uo. 320–21. 
218 IX. (Szent) Lajos 1258-ban végül békét kötött I. Jakabbal (corbeili egyezmény), amelynek köszönhetően 
hosszabb békés periódus következett a két királyság között.  
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forrásban, két variánstól eltekintve ugyanolyan formában. A két kivételt sem nevezhetjük 

helytelennek, fiktívnek vagy előzmény nélkülinek, azokat inkább tekinthetjük egy tágabb 

jelentéstartalommal bíró navarrai uralkodói jelvénynek.  

A Herald-tekercs és a Camden-tekercs kivételével minden más, a vizsgálat tárgyát 

képező címerkönyvben Navarra uralkodói címereként vörös mezőben arany éremküllő – más 

néven Navarra-lánc – szerepel. Az érmeküllő a ritka mesteralakok közé tartozik, eredetét még 

az elő heraldika előtti időkből származtatják, a keresztekhez és pólyákhoz hasonlóan a fa pajzs 

megerősítésére szolgáló fémpántok utóda lehetett.219 A Herald- és a Camden-tekercsekből 

ismert címeren is megjelenik természetesen az éremküllő motívum, mellette azonban feltűnik 

Champagne címere is, a pajzs hasított mezején. A címer bal oldalán az utóbbi látható, míg jobb 

oldalán a közismert lánc szimbólum. Champagne grófjainak címere kék mezőben ezüst 

harántpólya két arany szalaggal.220 A francia Wijnbergen-könyvben szintén az éremküllő 

motívum szerepel, a valóságnak megfelelően. 

A Navarra-lánc címerábra először VI. (Bölcs) Sancho lovaspecsétjén tűnik fel 1189 

körül.221 A szimbólum következő megjelenése I. Theobald navarrai uralkodóhoz köthető, 

akinek szintén pecsétjén jelenik meg az éremküllő. Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy az 

utóbbi navarrai király IV. Theobald néven egyben Champagne grófja is volt, vele kezdte meg 

a Champagne-ház regnálását Navarrában. A pecsét 1232-ből maradt ránk, körirata szerint 

S[IGILLUM] THEOBALDI DEI GRA[TIA] REGIS NAVARRE, CAMPANIE ET BRIE 

COMITIS PALATINI.222 A pecséten lovas alak látható: kezében tartott pajzsán jól kivehetőn 

látszik a vizsgált Navarra-lánc. A Theobaldtól ránk maradt pecséteket több csoportba tudjuk 

osztani, a fent ismertetetten kívül még két másik típus is használatban volt, köriratuk a fentitől 

eltérően még nem tünteti fel a királyi címet SIGILL[UM] TEOBALDI, COMITIS CAMPANIE 

ET BRIE PALATINI, illetve S[IGILLUM] THEOBALDI, DEI GRATIA [COMITIS 

CAMAPNIE ET] BRIE PALATINI.223 Az utóbbi két pecsét egyikén sem szerepel az éremküllő 

motívum - ahogy a köriratban sem tűnik fel a Navarra királya titulus -, mindkét pecséttípus 

esetében a lovas kezében tartott pajzson Champagne harántpólyája és annak diminutívái 

szerepelnek.  

                                                
219 A heraldikai kézikönyve 56. 
220 A francia és az angol heraldika diminutívákat (másodlagos és harmadlagos címerelemek) különböztet meg, 
amelyek legtöbbször a fő mesteralak kisebb vagy keskenyebb változatait jelentik. 
221 Menéndez Pidal, F.: El Escudo de España 164. 
222 Essai sur les sceaux des comtes et comtesses de Champagne 27. 
223 Uo. 
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Láthatjuk tehát, hogy a Navarra-lánc címerábra egyértelműen a navarrai uralkodó 

felségjelvénye. IV. Theobald elődeinek pecsétjeit megvizsgálva Champagne grófjainak 

esetében is stabil címerhasználatot állapíthatunk meg, noha az I. Hugótól fennmaradt pecsét 

erősen rongálódott a címerpajzsnál, II. Theobald (1125–1152) pecsétjén azonban egyértelműen 

látszik a pajzsra emelt harántpólya, illetve ugyanez mondható el II. Henrik és III. Theobald 

címerhasználati gyakorlatáról is.224 I. Theobald navarrai uralkodót a trónon fia követte, 

királyként II. Theobald (1253–1270), Champagne grófjaként V. Theobald néven. II. Theobald 

jelvényhasználatáról elmondható, hogy követte elődje gyakorlatát. Lovaspecsétje pajzsának 

egyik felén lovának takaróján Navarra éremküllője jelenik meg a SIGILLUM THEOBALDI 

DEI GRATIA REGIS NAVARRE körirattal, míg pecsétjének másik oldalára champagne-i 

grófi jelvényét vésték a CAMPANIE ET BRIE COMITIS PALATINI körirattal.225 A navarrai 

éremküllő és Champagne harántpólyái először egyetlen osztott pajzsfelületen II. Theobald 

utódja, I. Henrik (1270–1274) navarrai uralkodó (III. Henrik Champagne grófja) pecsétjén 

tűnik fel. Henrik az 1273. évből fennmaradt titkos pecsétjének egyik oldalán egy kezében 

pajzsot tartó lovas alak szerepel, pajzsán Navarra láncát hordja - hasonlóan lova takarójához. 

A pecséten ezen az oldalán a S[IGILLUM] HERRICI DEI GRACIA REGIS NAVARRE 

CAMAPANIE ET BRIE COMITIS PALATINI körirat olvasható, míg a pecsét másik felén 

Navarra és Champagne címere egyszerre jelenik meg hasított mezőben a S[IGILLUM] 

SECRETUM HERRICI DEI GRACIA REG[I]S NAVARRE körirattal.226 Henriket leánya, I. 

Johanna (1274–1305) követte Navarra trónján, akinek uralkodói pecsétjén az álló királynő alak 

két oldalán pajzsba foglalva látható jobbján a francia liliomos címer, balján pedig Navarra 

éremküllői.227 A liliomos címer Johanna házasságára utal, férje IV. Fülöp (1285–1314) francia 

király volt. Johanna édesanyja egyébként Artois-i Blanka révén francia királyi felmenőkkel 

büszkélkedhetett; nagyapja VIII. Lajos király volt, nagybátyja pedig IX. Lajos. Johanna 

édesanyja I. Henrik navarrai uralkodó halála után 1276 körül ismét férjhez ment III. Henrik 

angol király másodszülött fiához, Edmundhoz. Edmund Lancester grófjaként, mint I. Johanna 

gyámja viselte a Champagne grófja címet, amely a Blankával kötött házasságuk ideje alatt a 

pecsétjein megjelenő jelvényen is tetten érhető. Edmund pecsétjén Anglia oroszlánja és 

Champagne harántpólyái jelennek meg hasított mezőben. A következő körirat kíséri a pecsétet: 

S[IGILLUM] EDM[UN]DI FIL[II] H[ENRICI] REG[IS] ANGL[IE] CAMP[ANIE] ET BRIE 

                                                
224 Uo. Pl. 1–2. 
225 Uo. 27. 
226 Uo. 27., Pl. 5 
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COM[ITIS] PAL[ATINI].228 I. Johannát a navarrai trónon fia, a későbbi X. Lajos (navarra 

királyaként 1305–1316, francia királyként 1314–1316) követte a trónon 1305-ben. Az általa 

Navarra uralkodójaként használt felségpecséten megjelenik mind a navarrai királyi szimólum, 

mind a franciák lilioma. Noha a pecsét pontos keltezését nem ismerjük, biztosak lehetünk 

abban, hogy 1314229 előtti, mivel a pecséten az érmeküllő pajzsra emelve szerepel, a francia 

liliomok azonban csak lova takaróján jelennek meg.230 A pecsét körirata szintén ezt támasztja 

alá: LUDOVICUS REGIS FRANCORUM PRIMOGENITUS DEI [GRATIA REX 

NAVARRE], valamint a CAMPANI[E] BRIQUE COMES PALATINUS.231 

Az angol-navarrai kapcsolatokat közelebbről megvizsgálva azt láthatjuk, hogy a két 

területet a királyságok dinasztikus politikája is összekötötte. I. Richárd (1189–1199) felesége 

Berengária királyné navarrai származású volt. A vizsgált korszakra vonatkozóan pedig –  

miként fent már említettem – III. Henrik második fia Artois-i Blankát vette nőül, aki I. Henrik 

navarrai király özvegye volt. Őt az utókor nem tartja kiemelkedő politikai és katonai 

ambíciókkal rendelkező szereplőnek, az esküvő után megnyíló champagne-i lehetőségeket nem 

használta ki.232 Fontosnak tartom azonban megemlíteni, hogy amikor I. Edward 1273–1274-

ben Gascogne-ban tartózkodott és leánya, Eleonóra kiházasításáról tárgyalt, egy másik 

esküvőről is megállapodni igyekeztek. I. Henrik és I. Edward Johanna navarrai trónörökös és 

Edward angol trónörökös jövőbeli házasságáról tárgyalt. I. Henrik 1274-ben bekövetkezett 

halála azonban közbeszólt, a kisgyermek Johannával anyja a francia udvarba menekült, ahol 

Artois-i Blanka megállapodást kötött III. Fülöp francia uralkodóval gyermekeik jövendőbeli 

frigyéről.233 Kiemelendő, hogy Navarra a térség királyságai közül mind területileg, mind 

katonailag a legkisebb és leggyengébb volt, uralkodójának, a champagne-i grófnak bevételei 

jelentős része sem innen származott.  Navarra mind a francia, mind a kasztíliai érdeklődés 

homlokterébe került, ezért különösen fontos volt, hogy dinasztikus politikájuknak 

köszönhetően szövetségeket kössenek. 

A fentieket jól példázza X. Alfonz élénk érdeklődése Navarra iránt, amelynek okán 

1275-ben arról puhatólódzott I. Edwardnál, hogy az angol uralkodó támogatná-e őt egy 

esetleges navarrai hódítás esetén a franciákkal szemben. I. Edward támogatásáról biztosította 

sógorát, azzal a kikötéssel, hogy a francia uralkodóval nem kíván háborúba bocsátkozni. 1277-

                                                
228 Essai sur les sceaux des comtes et comtesses de Champagne 28. 
229 1314-ben koronázták meg X. Lajost francia királlyá.  
230 Uo. Pl. 6. 
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ben I. Edward a Walesben kialakult helyzetre hivatkozva akart távol maradni az esetlegesen 

kialakuló háborútól, amelyre végül nem került sor.234 

A fent ismertetett dinasztikus kapcsolatokat, valamint az Ibériai-félsziget gazdasági és 

politikai kapcsolatrendszerét és külpolitikájának dinamikáját figyelembe véve nem meglepő, 

hogy az angol - és a francia - udvarban pontosan ismerték Navarra uralkodói címerét, tisztában 

voltak vele, hogy a vörös mezőben arany éremküllős, láncos címer Navarra uralkodóinak a 

jelvénye. A Herald- és Camden-tekercsekben Navarra (és Champagne) címerét hasított 

pajzsmezőn szerepeltető címerkönyv-készítő variánsa nem sorolható a fiktív, de még a hibásan 

közölt címerek közé sem, ugyanis az ott megjelenő címer akkor már használatban volt, 

hovatovább uralkodói pecséten jelent meg. Mindazonáltal kiemelendő, hogy a Champagne-ház 

uralkodói egy már létező címeres gyakorlatot vettek át, illetve folytatták a Jimeno-dinasztia 

által megkezdett uralkodói címerhagyományt, amely olykor vegyült az uralkodók másik címét 

jelölő champagne-i grófi jelvénnyel. 

 

 

Egyéb Ibériai-félszigethez köthető címerek 

Granada 

Granada címere egyetlen angol címergyűjteményben jelenik meg, méghozzá a Lord 

Marshal-tekercsben, amelyet a francia Wijnbergen alapján állított össze a készítője, igen 

pontatlanul. Az elnagyolt másolás itt is tetten érhető, míg a Wijnbergen-tekercsben ezüst 

mezőben fekete oroszlán szerepel, vörös rámával, amelyben 14 arany háromtornyú vár látható, 

addig az angol másolat szerint Granada uralkodójának címere ezüst mezőben lépő vörös 

oroszlánt ábrázol fekete bordűrrel és ezüst lepényekkel. Mindazonáltal fontosnak tartom 

megemlíteni a francia forrás két másik tételét. Az ezüst mezőben kék oroszlán, vörös rámával 

és arany lepényekkel leírású címer viselője a gyűjtemény szerint le de gaquart roi, míg Roy de 

danant címere ezüsttel és kékkel négyelt mezőben vörös sast és arany kastélyt ábrázol, fekete 

ablakokkal. Előbbi vélhetően az észak-afrikai Tripolihoz (Tripolli de Barbaria) köthető,235 

amely szerkezetét tekintve nagyon hasonlít Granada királyának korábban szereplő címerére. A 

Granada királya megjelölésű címer esetében érdekes, hogy feltűnik Kasztília vára. A 

gyűjtemény készítője valamiféle ismeretekkel rendelkezett az Ibériai-félsziget déli részén zajló 

                                                
234 Prestwich, M.: Edward I. 316. 
235 Marinus Sanutus: Liber secretorum fidelium crucis. Biblioteca Apostolica Vaticana, MS Vat. Lat 2972. 110r. 
https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.2972. (letöltés dátuma: 2018. 12. 06.). 
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eseményekről és az észak-afrikai keresztes háborúkról is. A granadai címeren ábrázolt kasztíliai 

vár motívum feltűnése kapcsolatba hozható azzal, hogy a Nászír-dinasztia III. Ferdinánd 

kasztíliai uralkodó vazallusa lett, így utóbbi részben kiterjesztette ellenőrzését a Granadai 

Királyságra, amelyet adófizetőjévé is tett.236A Roy de danant-ként megjelölt címerviselőt is a 

térséghez lehet kötni, az andalúz királyságok közül Jaénhez. Címerében szintén Kasztília várai 

szerepelnek, amely annyiban indokolt, amennyiben Jaén is Kasztília birtoka volt.   

A korai angol címergyűjteményekkel szemben a francia Wijnbergen-tekercsben mind 

Granada, mind a többi Észak-Afrikához és a térségben létrejövő emirátusokhoz és keresztes 

államokhoz köthető címer megjelenik. A két térség címerkönyveinek eltérő volta, illetve a 

francia jól informáltság IX. Lajos hadjárataihoz köthető, míg III. Henrik végül nem lépett 

riválisa nyomdokaiba. Az észak-afrikai és közel-keleti címerekkel egy későbbi fejezet 

részletesen foglalkozik.  

Galicia 

Utolsóként a térséghez köthető címerek közül mindenképp foglalkoznunk kell a Segar-

tekercsben megjelenő Rey de Galyce címerviselő jelvényével. A címer leírása szerint az 

insignia kék mezőben három arany serleg. Ez a címer egyetlen másik angol 

címergyűjteményben sem jelenik meg, miképpen a francia Wijnbergen sem hozza az uralkodói 

címerek között. Galicia címerét a Segar-gyűjtemény említi, így annak eredetéről nem tudunk. 

Annyi azonban szembeötlő, hogy alluzív címerről van szó, a chalices szó (jelentése kehely) 

egybecseng a Galyce területi megnevezéssel. Vélhetően ezen szerkesztési elv mentén 

készülhetett Galicia itt megjelenő címere. Figyelemreméltó, hogy noha Galicia önálló 

királyságként ekkor már nem létezett, és a címeresgyűjtemények keletkezésekor Portugália 

része volt, mégis szerepel a Segar-tekercsben, amely a többi, ott megjelenített címer esetében 

általában igen pontos ábrázolásokat hoz, függetlenül a többi közelkorú címerkönyv variánsától.  

 

Összegzés 

 

Összegzésképp elmondható, hogy az Ibériai-félsziget királyságainak uralkodói címerei 

a legtöbb korai angol címerkönyvben megjelennek. Teljesen fiktív, minta nélküli címer a 

régióra vonatkozóan nem tűnik fel, még a pontatlanul közölt címervariánsoknak is kimutatható 

                                                
236 Miranda, A. H.: The Iberian Peninsula 428. 
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az eredete, és az ilyenfajta megjelenésük az angol forrásokban legtöbbször megindokolható. A 

királyi címerek ábrázolásának pontosságát tekintve igen vegyes képet mutatnak. 

Portugália esetében azt láttuk, hogy noha csak négy angol címerkönyvben jelenik meg 

az uralkodói címerük - valamint a francia kontroll forrásban -, ezek mindegyike igen 

különböző variánst mutat be, bár a megjelenő címerek igen különbözőek, mégis közös 

tengelyen mozognak. A forrásokban szereplő címereket két hagyományra lehet osztani, az 

egyikben Kasztília várai, a másikban a korai portugál kispajzsos-bezantos címerábrák jelennek 

meg elsődlegesen a pajzson. Ennek okaként megjelölhetjük, hogy egyfelől az angol udvarban 

tisztában voltak a korai portugál uralkodói jelvényhasználattal (kispajzsos-bezanti), másfelől 

ismeretekkel rendelkeztek a Portugál Királyság helyzetéről és külpolitikájáról. A vár elem VIII. 

Alfonz uralkodása idején igénycímer lehetett, és ismertté vállhatott Angliában, úgy bekerült az 

ottani portugál királyra vonatkozó címeres hagyományba, majd végül Alfonz dinasztikus 

politikájának köszönhetően a vár állandó elemévé vált a portugál királyi címernek. Ez pedig 

pontosan megjelenik az angol Segar-tekercsben, valamint a francia Wijnbergen-tekercsben is. 

A két országot szoros dinasztikus kapcsolat ekkor nem kötötte össze, ellenben a gazdasági 

érdekek mentén élénk volt a kapcsolatuk. Kiemelendő, hogy sem a Camden-, sem pedig a Lord 

Marshal-tekercsekben nem tűnik fel a portugál címer, holott mindkét tekercs esetéről tudjuk, 

hogy melyikről másolták, és e forrásokban (mind a Herlad-, mind a Wijnbergen-tekercsekben) 

megjelenik a portugál király címere.  

A león-kasztíliai uralkodói jelvényről és annak korai angliai megjelenéséről 

összességében elmondhatjuk, hogy - a fent ismertetett portugál insigniával ellentétben - 

egységes a közlése, pusztán a Herald- és Camden-tekercsekben van eltérés a négyelt mezők 

sorrendjében és előbbi esetében León oroszlánjának színében. A hispán uralkodói címer két 

ibériai-félszigeti uralkodói jelvény egyesítéséből jött létre négyeléssel, ezzel a térség 

legösszetettebb korai címerévé vált: Kasztília vára és León oroszlánja alkotják. A két 

címerábrát külön-külön vizsgálva fontos kiemelni, hogy a vár először VIII. Alfonz Angliai 

Eleonórával kötött házassága után jelenik meg; néhány kutatói vélemény szerint az angol 

uralkodói címer mintájára szerkesztették, amelyre a címer színei és a vár három tornya szolgál 

bizonyítékul. VIII. Alfonz dinasztikus politikájával egyesíteni kívánta Kasztília és León 

királyságait, amelynek sikere később III. Ferdinánd címerén meg is jelenik az angol 

forrásokban is feltűnő négyelt címer formájában. A címeregyesítés után elterjedő leóni oroszlán 

azonban megváltozott. Míg korábban egy, a nyugati oroszlánábrázolások stílusától eltérő lépő 

oroszlán szerepelt León királyi címerében, addig a négyelés miatt az oroszlán ágaskodó 

testhelyzetben kerül a pecsétekre, illetve szerepel az angol címeres hagyományban. Vélhetően 
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ennek oka, hogy a nyújtott alakú lépő oroszlán nem fért volna el a pajzs mezejének negyedén. 

Az egyesített királyságok jelvényei nem csak az uralkodói címeren jelennek meg. A vizsgált 

időszakban regnáló uralkodók különböző típusú pénzein is rendre feltűntek, olykor négyelt 

címert mintázva az érméken, olykor pedig az érme két oldalán a két felségjelvény külön jelenik 

meg.  

A hispán uralkodó két címerből összeálló jelvénye több érdekes kérdést is felvet. A leóni 

címer első megjelenésekor a később két királysággá váló terület még egy kézben volt. A váras 

címer később tűnt csak fel a két terület egyesítésén munkálkodó VIII. Alfonz pecsétjein, a 

négyelt címer pedig majd utódja pajzsára került a két terület ismételt egyesítése után. Láthatjuk, 

hogy III. Ferdinánd alatt két külön, autonóm királyságot jelölő címer egyesítéséből állt össze a 

spanyol címer. Mindazonáltal nem szabad azt a következtetést levonni, hogy pusztán területet 

jelölő címerként használták volna ekkoriban az uralkodók az adott címereiket, és hogy az a 

dinasztához ne kötődött volna szorosan. Kasztília és León különállásakor az uralkodók szoros 

rokoni szálai természetesen nem váltak semmissé, majd a két királyság ismételt egyesítése után 

mind a két régió uralkodójának jelvénye az újraegyesített királyság és dinasztia címerének 

elemévé vált. Továbbá fontos megemlékezni a hispán címer egy sajátosságáról, mégpedig arról, 

hogy mindkét címerelem a beszélő címerek kategóriájába tartozik. Más, két alluzív címerelemet 

tartalmazó egyesített uralkodói címerről a korból nincs tudomásunk. 

A hispán-angol kapcsolatokat közelebbről megvizsgálva nem csupán azt találjuk, hogy 

VIII. Alfonz és Eleonóra házassága köti össze a két királyságot, hanem Gascogne megtartása 

és a III. Henrik uralkodása idején a Gascogne-ban kibontakozó lázadás miatt igen élénk 

külpolitikai aktivitás figyelhető meg mindkét félnél. III. Henrik Gascogne megtartása 

érdekében még I. Edwardra és utódaira is hatást gyakorló megállapodást kötött X. Alfonzzal, 

ennek keretében pedig fia, a majdani I. Edward Kasztíliai Eleonórát vette feleségül.  

Az aragón címer a león-kasztíliaihoz hasonlóan egységesen került be a korai angol 

címeres hagyományba, a legtöbb uralkodói címereket is tartalmazó gyűjteményben szerepel az 

arany és vörös cölöpökből építkező jelvény. A címer első megjelenése IV. Rajmund 

Berengárhoz köthető, aki Barcelona grófjaként viselte pajzsán a cölöpöket, majd a dinasztikus 

politikája nyomán került be az aragón címeres hagyományba és vált az aragón uralkodók 

állandó jelképévé. IV. Rajmund Berengár után leszármazottai egységesen a fent ismertetett 

címert viselték pajzsukon, míg III. Alfonznál megjelent az arany-vörös címerrel párhuzamosan 

a négyelt mezejű szaracén fejeket mutató szardíniai címer, amelyet a későbbi uralkodók 

címerhasználati praxisában is láthatunk.  
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Az angol hagyományba ilyen egységesen bekerült aragón címert, továbbá azt, hogy 

ilyen megbízhatóan hozzák a korai források, az állandó és következetes aragón uralkodói 

címerhasználaton túl az angol-aragón külpolitikai kapcsolatok és dinasztikus politika is 

magyarázzák. A Gascogne körül kialakuló bizonytalan helyzetben nem csak a león-kasztíliai 

uralkodóval kellett egyezkednie Henriknek, de az aragón korona is veszélyeztette az utolsó 

kontinentális birtokát. II. Henrik továbbá belefolyt az aragón belügyekbe is, protezsáltja, II. 

Alfonz trónra kerülésekor. I. Edward folytatta nagyapja politikáját, ezért leánya kezéről 

megállapodást kötött III. Péter aragón uralkodóval. A két királyi sarj frigyére végül nem került 

sor. I. Edward és III. Péter gyermekeik házasságáról kötött megállapodása mindkét fél számára 

hasznos lett volna, I. Edward így biztosítani tudta volna birtokai körül a békét, III. Péter pedig 

erős szövetségesre talált volna a franciákkal és ibériai-félszigeti törekvéseikkel szemben. 

Továbbá meg kell említeni I. Jakab és II. Henrik unokájának házasságát is.  

Navarra uralkodói jelvénye a Navarra-lánc a 12. század végén tűnt fel, majd használata 

I. Theobald navarrai uralkodónak és Champagne grófjának köszönhetően szilárdult meg és 

került be a navarrai címeres gyakorlatba. Az éremküllő korai megjelenése és stabil, állandó 

használata uralkodói jelvényeken - hasonlóan az aragón címerhez - azt eredményezte, hogy az 

Angol Királyság területén a címer ismerete széles körben elterjedt. A legtöbb enciklopédikus 

címerkönyvben szerepel, a Herald- és Camden-tekercsek hasított mezejű éremküllős és pólyás 

variánsán kívül minden esetben helyes formában. A fent említett összetettebb címer sem fiktív, 

Navarra uralkodói ekkoriban egyben Champagne grófjai is voltak, utóbbiak címere pedig az 

ezüst harántpólyás insignia. Látható tehát, hogy az angol udvarban nem pusztán az uralkodói 

címerpraxist ismerték, hanem a navarrai uralkodók más címeivel és birtokaival is tisztában 

voltak, amelyek a két említett tekercsben meg is mutatkoznak. A Champagne-ház tagjai 

Navarra trónján a 13. század első felében csak az éremküllő motívumot viselték a pajzsukon, 

míg Champagne grófjaként a harántpólyás címerüket használták; a kettő használata élesen 

elkülönült egymástól. A 13. század második felében azonban alkalomszerűen megjelenik az 

angol címertekercsekben is előforduló hasított mezejű címer, amelyen mindkét rang jelvénye 

szerepelt, így a párhuzamos címerhasználatot felváltotta egy uralkodói és egy nem uralkodói 

címer egyesített használata. Ezt később a két uralkodói címert pajzsán egyesítő X. Lajos francia 

király változtatta meg, aki a liliomokat és az éremküllőt hasított mezőben hordta. 

Az angol udvarban a címergyűjtemények tanúsága szerint pontosan ismerték Navarra 

királyának címerét, amely - a térség többi királyságához hasonlóan - egyfelől III. Henrik és I. 

Edward dinasztikus politikájával magyarázható, másfelől pedig a Gascogne körül kialakuló 

politikai helyzettel. I. Edward és I. Henrik gyermekeik jövendőbeli házasságáról tárgyaltak, 
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amely azonban nem jött létre. I. Edward továbbá nehéz helyzetbe került III. Henrik X. 

Alfonzzal kötött megállapodása miatt, amelynek egyik pontja szerint Anglia királya és utódai 

segítenek a hispán uralkodónak megszerezni Navarra trónját. Mivel Navarra a térség legkisebb 

és leggyengébb királysága volt, létfontosságú volt, hogy a spanyol és francia törekvésekkel 

szemben erős szövetségese legyen. I. Henrik hirtelen halála megakadályozta a két királyság 

szövetségessé válását, így Navarra később házasság útján a francia uralkodók kezébe kerül.  

Meg kell említeni az egyéb, a vizsgált régióhoz köthető uralkodói címereket is, amelyek 

közül csak egyről mondható el, hogy az Angliában ismert, a félszigetre vonatkozó uralkodói 

címerhagyomány részét képezné. A Segar-tekercsben szereplő serleges galiciai uralkodói 

alluzív címernek korábbi megjelenéséről nincs tudomásunk, így vélhetően az összecsengő 

névalak hívhatta életre a beszélő címerszerkesztményt. Az összes többi, a régióra vonatkozó 

uralkodói címer sem minta nélküli, azok azonban mind csak a francia Wijnbergen-tekercsben, 

illetve egy esetben az arról másolt Lord Marshal-tekercsben maradtak ránk; itt az észak-afrikai 

Tripoli, valamint az andalúziai Jaén címere is helyet kapott. A francia forrás ebből a 

szempontból bővebb, a készítője igen jól tájékozott a térség keresztes államairól és 

emirátusairól. 

Az Ibériai-félszigetről a fentiek alapján tehát elmondhatjuk, hogy noha több egymással 

is hol versengő, hol háborúzó, szétszakadó, újra egyesülő királyság van jelen, az angol király 

külpolitikai érdekei alapvetően a térségbeli királyságokéval egyeznek. Az angol koronát 

komoly külpolitikai érdekek fűzték a félsziget mindegyik regnumához, amelyek hol a 

dinasztikus politikán, hol a kereskedelmi megállapodásokban, hol pedig az egyéb katonai és 

szövetségesi egyezményekben érhetők tetten. Anglia elsődleges érdeke a legkelentősebb 

kontinentális birtokainak megtartása volt, amelyre a nyugat- és dél-európai királyságok közül 

majdnem mindegyik igényt tartott. Az egyik legfenyegetőbb erőt a francia király jelentette, vele 

szemben ápolt mind III. Henrik, mind I. Edward igen jó kapcsolatot az Ibériai-félsziget 

országaival. A francia törekvésekkel szemben a félsziget királyságainak is hasznos volt az angol 

szövetség. Nem csupán a francia érdekekkel szemben képviselt azonban erőt Anglia, a régió 

egymással rivalizáló és egymás területeire igényt tartó uralkodói is rendre keresték Anglia 

szövetségét és támogatását. Továbbá nem szabad elfeledkezni a félsziget déli részén és az 

Észak-Afrikában ekkor zajló keresztes háborúkról sem, amelyben Anglia mindig potenciális 

hadi szövetséget jelentett, annak ellenére, hogy végül ez sem III. Henrik, sem I. Edward részéről 

nem valósult meg.  

Ezeket figyelembe véve teljes képet és magyarázatot kaphatunk arra, miként lehetséges 

az, hogy az Ibériai-félsziget királyságaira vonatkozó uralkodói címerek igen nagyfokú 
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pontossággal kerültek be a korai angol címereshagyományba, majd ezek az ismeretek tartották 

magukat stabilan III. Henrik és I. Edward uralkodása idején is. Vélhetően ugyanezen 

magyarázat vonatkozik a kortárs francia forrásra is, ahol szintén azt figyelhetjük meg, hogy a 

vizsgált térség címerei pontosan kerültek be a 13. század végi, 14. század eleji francia címeres 

hagyományba. Mindezek továbbá magyarázatul szolgálnak arra is, hogy miért nem találkozunk 

a régióra vonatkozó teljesen fiktív címerekkel sem az angol, sem a francia forrásokban. 

 

4. A portugál uralkodói címerek 

 

Walford-tekercs    

Le roy de Portugall Gules, semy of 
castles or, azure label 

Vörös mezőben 
arany tornyok kék 
tornagellér 

 

Herald-tekercs    

Le Roy de Portingale 
Gules, three dice 
argent each with the 
pointse of five sable 

Vörös mezőben 
három ezüst kocka öt 
fekete koroggal 

 

Segar-tekercs    

Rey de Portingal 

Argent, five shields 
in saltaire azure each 
charged with five 
roundels argent in 
saltire, all within a 
bordure of Castile 

Ezüst mezőben öt 
kék kispajzs kereszt 
alakban, öt ezüst 
bezanttal kereszt 
alakban, vörös 
rámában arany várak  

Smallpece-tekercs    

De Portigale Or, a tower azure Arany mezőben kék 
torony 
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Wijnbergen-tekercs    

le Rey.de portigal- 

D’argent á 5 écus 
d’azur en sautoir 
appointés en abîme, 
chargés de besants 
d’argent, á la 
bordure de gueules 
chargeé de 14 
chateaux á 3 tours 
d’or 

Ezüst mezőben öt 
kék kispajzs kereszt 
alakban, öt ezüst 
bezanttal kereszt 
alakban, vörös 
rámában 14 
háromtornyú arany 
vár 

 

 
 
 
 
 
5. A león-kasztíliai uralkodói címerek 

 
 
 

Walford-tekercs    

Le roy d’Espaigne 

Quarterly, 1 and 4 
gules a castle or, 2 
and 3 argent, a lion 
rampant purpure 

Vörös mezőben 
arany várral és ezüst 
mezőben bíbor 
oroszlánnal négyelt 

 

Herald-tekercs    

Le Roy de Spayne 

Quarterly, 1 and 4 
argent, a lion 
rampant sable, 2 and 
3 gules, a castle or 

Ezüst mezőben bíbor 
oroszlánnal és vörös 
mezőben arany 
várral négyelt 

 

Camden-tekercs    

Le Rey de Espayne 

Quarterly, 1 and 4 
argent, a lion 
rampant purpure, 2 
and 3 gules, a castel 
or 

Ezüst és vörös mező, 
két bíbor oroszlán az 
ezüstben és két arany 
torony a vörösben 
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Segar-tekercs    

Rey de Espaygne 

Quarterly, 1 and 4 
gules a castle or, 2 
and 3 argent, a lion 
rampant purpure 

Vörös mezőben 
arany várral és ezüst 
mezőben bíbor 
oroszlánnal négyelt 

 

Smallpece-tekercs    

D’Espaigne 

Quarterly 1 and 4 
gules, a castle or, 2 
and 3 argent, a lion 
rampant purpure 

Vörös mezőben 
arany várral és ezüst 
mezőben bíbor 
oroszlánnal négyelt 

 

Wijnbergen-tekercs    

le Roy despaigne 

Escartelé de gueeles 
au château d’or 
jermé et ajouré de 
sable et d’argent au 
lion de pourpr 

Vörös mezőben 
arany várral, fekete 
ablakkal és ezüst 
mezőben bíbor 
oroszlánnal négyelt 

 
 
 
 
6. Az aragón uralkodói címerek 

 

Walford-tekercs    

Le roy de Aragon Paly or and gules Arannyal és vörössel 
cölöpözött 

 

Herald-tekercs    

Le Roy d’Eragune Gules, three pales or Vörös mezőben 
három arany cölöp 
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Camden-tekercs    

Le Rey de Aragon Or, four pales gules Arannyal és vörössel 
cölöpözött 

 

Segar-tekercs    

Rey de Aragonne Or, three pales gules Arany mezőben 
három vörös cölöp 

 

Smallpece-tekercs    

D’Arragoun Paly or and gules Arannyal és vörössel 
cölöpözött 

 

Wijnbergen-tekercs    

Le Roy darragon D’or á 4 pals de gue Arany mezőben 
négy vörös cölöp 
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7. A navarrai uralkodói címerek 

 
 

Walford-tekercs    

Le roy de Navarre Gules, a carbuncle or Vörös mezőben 
arany Navarra-lánc 

 

Herald-tekercs    

Le Roy de Navare 

Gules, a carbuncle 
pometty and 
conjoined or, 
impaling azure, a 
bend argent cotised 
or, both dimidiated 

Vörös mezőben 
arany liliomvégű 
Navarra-lánc, kékkel 
hasított, ezüst 
harántpólya arany 
szalaggal  

Camden-tekercs    

Le rey de Navare 

Gules, a demi-
carbuncle or, 
impaling azure, a 
bend argent cotised 
or, both dimidiated 

Kékkel és vörössel 
hasított mező, fél 
arany Navarra-lánc, 
ezüst harántpólya két 
arany szalaggal  

Segar-tekercs    

Rey de Nauvare 
Gules, a carbuncle 
pommetty and 
conjoined or 

Vörös mezőben 
arany Navarra-lánc 

 

Smallpece-tekercs    

Le Roy de Navare Gules, a carbuncle or Vörös mezőben 
arany Navarra-lánc 

 
Lord Marshal-
tekercs 
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De Navarre Gules, a carbuncle or Vörös mezőben 
arany Navarra-lánc 

 

Wijnbergen-tekercs    

le.Roy de nauarre 

De gueules á 
l’escarbouncle 
fermée et pommeteé 
d’or 

Vörös mezőben zárt 
liliomvégű Navarra-
lánc 

 
 

 
8. A kasztíliai uralkodói címerek 

Herald-tekercs    

Le Roy de Chastell Gules, three castles 
or 

Vörös mezőben 
három arany vár 

 
Sir William Neve-
tekercs 

   

Le Rei de Castel Gules, three castles 
or 

Vörös mezőben 
három arany vár 

 
 
9. A granadai uralkodói címerek 

Lord Marshal-
tekercs    

Le Rey de Grenade 

Argent, a lion passant 
gules, a bordure sable 
semy of roundels 
argent 

Ezüst mezőben lépő 
vörös oroszlán, 
fekete keret behintve 
ezüst bezantokkal 
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Wijnbergen-tekercs    

le.Roy de granade 

D’argent au lion de 
sable, á la bordure 
de gueules chargée 
de 14 châteaux á 3 
tours d’or 

Ezüst mezőben 
fekete oroszlán, a 
vörös keretben 14 
háromtornyú arany 
vár 

 
 
 

10. Egyéb hispán vonatkozású címerek 

Segar-tekercs    

Rey de Galyce Azure, three chalices 
or 

Kék mezőben három 
arany serleg 

 

Wijnbergen-tekercs    

le de gaquart roi- 

D’argent au lion 
d’azur, á la bordure 
de gueules besantée 
d’or 

Ezüst mezőben kék 
oroszlán, a vörös 
keretben arany 
bezantok 

 

le.Roy de danant 

Ecartelé d’argent á 
l’aigle de gueules et 
d’azur au chateau á 
3 tours d’or, fermé 
de sable 

 

Ezüst mezőben 
vörös sassal és kék 
mezőben 
háromtornyú arany 
várral négyelt  
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A német és a cseh uralkodói, valamint a német hercegi címerek 
 

A korai angol címerkönyvekben a Német-római Birodalomhoz köthetően két különböző 

uralkodói címer jelenik meg. Az egy-, illetve kétfejű sast237 ábrázoló királyi címer, valamint a 

cseh uralkodói jelvény tartozik ide, továbbá több, a régióhoz kötődő hercegi címer is helyet 

kapott az összeállításokban. 

Amíg a német királyi, egyfejű sasos címer az összes enciklopédikus 

címergyűjteményben megjelenik, addig a császári jelvényként aposztrofált kétfejű sasos csupán 

néhány esetben tűnik fel. A német vonatkozású címereknél nem a címerkép – a kétfejű sast 

mutató jelvény – veti fel a legtöbb kérdést, hanem a két titulus ilyen éles elkülönítése, illetve 

annak címerszintű megjelenése az angol forrásokban. A cseh uralkodói jelvény elsősorban a 

Cseh Királyság Német-római Birodalmon belül betöltött szerepén és jogállásán keresztül 

kapcsolódik a területhez. Ezért noha földrajzilag indokolt lenne egy későbbi, a kelet-közép-

európai uralkodói címerekkel foglalkozó fejezetben tárgyalni azt, érdemesebb itt foglalkozni a 

vizsgált forrásokban megjelenő címervariánsokkal. Ezt indokolja továbbá a két régió 

címereinek forrástani összefüggése is: a cseh címer akkor jelenik meg a viszgált forrásokban 

helyesen, amikor a német hercegi címerek eltűnnek a címerkönyvekből. A terület jogi 

státuszával függ össze a cseh uralkodói címerpraxisban többször megjelenő Szent Vencel 

alakja, amelynek elemzése által közelebb kerülhetünk a kor uralkodói jelvényhasználatának 

megértéséhez. A francia Wijnbergen-címerkönyvben szintén megjelennek a vizsgált címerek. 

A hercegi jelvények kapcsán azonban ki kell emelni, hogy mivel a források régiónként tekinti 

át a francia és a német korona egyes területeit, így azok az adott hercegségre vonatkozó lajstrom 

élén szerepelnek, nem pedig külön összegyűjtve. 

 

A német uralkodói címer 

 

A sas szimbólum az oroszlánnal egyetemben az egyik leggyakoribb, legrégebbi és 

legnagyobb karriert befutó állati jelkép.238 Ez nem pusztán általánosan az élő heraldika korát 

tekintve, de a német uralkodói címerhasználatra is igaz. Mindkét szimbólum használata az 

ókorba nyúlik vissza,239 azonban itt is ki kell emelni, hogy a középkori címerekkel ez nem 

állítható párhuzamba, az ókori sas jelkép és a német uralkodói jelvény nem folyamatos. Ezeket 

                                                
237 Scheibelreiter, G.: Tiernamen 87. – Scheibelreiter, G.: Adler und Löwe 51–68. 
238 Bertényi I.: Magyar 36 
239 Weyss, N.: Der Doppeladler 78–81. 
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nem szabad az élő heraldika korában használatos uralkodói címereken megjelenő sas 

címerábrával egyenes összefüggésbe hozni, mivel ekkor ha használtak is személyes 

jelvényeket, azok nem voltak pajzsra emelve, a címerviselés még nem született meg, illetve a 

korban használt jelvények még nem feleltek meg a később használatos címerszerkesztmények 

szabályainak.240 

A német uralkodói címert szerepeltető angol címeres gyűjtemények közül a Walford-, 

a Herald-, a Camden-, valamint a Sir Willam Neve-tekercsekben tűnik fel külön a német királyi 

és császári címer, míg a Segar-, a Lord Marshal- és a Smallpece-gyűjteményekben vagy a 

német, vagy a német király megjelölésekkel jelennek meg a vizsgált jelvények; utóbbi 

címerkönyvek szerzői nem különböztetik meg a két titulust és nem szerepel két különböző 

címer sem. 

A korai angol címerkönyvek közül már a legkorábban keletkezettekben is megjelenik 

mind a német királyi, mind a császári címer. Ebből szerfelett valószínűen következik, hogy már 

a Walford-tekercs keletkezésekor élt Angliában egy német címerre vonatkozó hagyomány. 

Mivel a császári és királyi rang elkülönülését a későbbiekben is megfigyelhetjük az angol 

forrásokban, úgy feltételezhetjük, hogy egy igen stabil angliai hagyományról beszélhetünk 

akkor, amikor a német uralkodói címerhasználatban ennek – mint ezt rövidesen látni fogjuk – 

még nincs nyoma. Ez kétféleképp magyarázható. Az egyik lehetőség, hogy létezett egy 

kézzelfogható, elterjedt, mára elveszett forrás, amelyet a későbbi címerkönyv-készítők 

felhasználtak munkájuk során, és az ott leírtakat emelték át saját műveikbe. A másik lehetőség 

szerint létezett egy, a német királyi címerviselésre vonatkozó, korábban rögzült címeres 

hagyomány, a gyűjtemények összeállítói pedig ezt követték munkáikban.  

Mielőtt részletesen tárgyalnám az angol címergyűjtemények német uralkodói címerre 

vonatkozó információit, és magyarázatot keresnék a kialakult gyakorlatra, a következőkben át 

kell tekinteni a német uralkodók címerhasználati gyakorlatát. A sas szimbólum pajzsba foglalva 

I. Frigyesnél (1155–1190) jelent meg először. Több, Frigyes által veretett pénzen is feltűnik, 

eltérő formában. Első brakteátáján koronás alak látható lóháton, kezében pajzs, azon egy sas,241 

második 1152. évre keltezett érméjén pedig egy álló sas szerepel, nem pajzsba foglalva.242 Ezen 

a vereten nem a jól ismert formában - szemből, nyitott szárnyakkal, oldalra fordított fejjel - 

ábrázolják a sast, hanem az egész címerábra profilból látható, a sas teste is jobbra fordul. Az 

1180-ból ránk maradt pénzérmén pedig a mai napig használt és széleskörben elterjedt formában 

                                                
240 Bleisteiner, C. D.: Der Doppeladler 5. 
241 Schramm, P. E.: Die deutschen Kaiser I. 138. II. Abb. 104.  8 10, 12. 
242 Die Zeit der Staufer. Band I. 183. Band II. Abb. 124. 10   
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ábrázolták a címermadarat. Az érme különlegessége, hogy pajzsba foglalva jelenik meg a sas 

szimbólum, kitárt szárnyakkal, jobbra fordított fejjel, valamint az érme köriratán a SCUTUM 

IMPERATORIS felirat olvasható.243 A sast ábrázoló címeres forrásokon túl meg kell említeni, 

hogy I. Frigyes a tárgyalt címerábrától függetlenül olykor egy keresztet is viselt a pajzsán. Az 

első ránk maradt brakteátájához hasonlóan ismerünk olyan érmet, ahol koronás lovas alak 

kezében pajzzsal látható, utóbbin egy kereszttel.244 Pecsétjein ugyanakkor nem jelent meg a sas 

szimbólum. Frigyes utódjának, VI. Henriknek (1191–1197) sem a pecsétjein, sem az uralma 

alatt vert érméken nem tűnik fel a tárgyalt címerábra, ehelyett pajzsba foglalva keresztet 

viselt.245 A (Sváb) Fülöptől (1198–1208) ránk maradt felségpecsét lovas alakjának pajzsa 

erősen kopott, a pajzson szereplő motívum kivehetetlen.246 A sas motívum legközelebb IV. Ottó 

(1198–1215) korában tűnik fel uralkodói kontextusban, pénzeken.247 Ezeken lovon ülő, pajzsot 

tartó koronás alak látható, a pajzsán sassal.  

IV. Ottó esetében ki kell térnünk a házastársi pecsétekre is, mivel azok vizsgálatakor 

igen érdekes megfigyeléseket tehetünk. Ottó feleségének, Brabanti Máriának mindkét pecsétjén 

megjelenik a sas szimbólum, valamint egyszer az angol uralkodói címeroroszlánokat is 

felfedezhetjük. Korábban használt pecsétjén lovas alak látható, karján egy sassal. A női címeren 

nem az általam vizsgált heraldikai sas képe jelenik meg, az természetes testhelyzetben, oldalról 

ábrázolják, említésre azonban mindenképp érdemes.248 Ezzel szemben második pecsétjének 

képén mind a vizsgálat tárgyát képező heraldikai sas, mind a fentebb említett angol 

címeroroszlánok megfigyelhetők. Pecsétjén hasított pajzs szerepel, melynek jobb oldalán az 

angol címerből ismert három lépő oroszlán található, a pajzs bal oldalán pedig a német 

uralkodói sas. A címer érdekessége, hogy nem teljes alakban jelennek meg a címerábrák, a két 

külön címer egy címeren szerepeltetése nem a bevett teljes alakos kicsinyített ábrázolást követi, 

hanem mindkét címerállatnak csupán a fele látható. A pajzs német címerfeléhez fontos 

megjegyezni, hogy a sas teljes feje megjelenik rajta. Amennyiben az angol címert szeretnénk 

megkapni, el kell vennünk a sast és kipótolnunk az oroszlánok hiányzó részét; látjuk, hogy félbe 

vágták őket a hasított pajzs létrehozásakor. Ha ugyanígy az angol oroszlánokat vesszük ki a 

címerből és egészítjük ki a német jelvényt teljesre, akkor szimmetrikus címerábrát úgy kapunk, 

ha a sas fejét megkettőzzük. Ugyanez a címer jelenik meg a IV. Ottónak tulajdonított 

                                                
243 Suhle, A.: Deutsche Münz- und Geldgeschichte.  p. 119. Abb. 187. 
244 Die Zeit der Staufer. Band I. 138. Band II. Abb. 104. 5. 
245 Uo.  Abb. 104. 3. 
246 Posse, O.: Die Siegel Taf. 24. 
247 Die Zeit der Staufer. Band I. 138. Band II. Abb. 104. 8. 
248 Posse, O.: Die Siegel taf. 26. 
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úgynevezett Reichsschwert markolatgombján is: hasított pajzson egy félbevágott sas, illetve 

három félbevágott lépő oroszlán.249 

II. Frigyes (1212–1250) címerhasználatáról elmondható, hogy a sas igen kevés esetben 

jelenik meg. Pajzsba foglalva egyszer sem láthatjuk pecsétjein és pénzein,250 egy sigillumot 

azonban mégis ki kell emelni. Az 1215-ben használt vörös viaszban megőrződött pecsétjén egy 

koronás uralkodó alak látható trónon ülve, kezében jogarral és országalmával. A pecsét körirata 

FRIDERICVS D[E]I GR[ATI]A ROMANOR[UM] REX ET SE[M]P[ER] AVGVST[VS] ET 

REX SICIL[IE]. Különlegessége, hogy az ábrázolt koronás alak által viselt dalmatikán, - 

amelyet a palást nem takar - kör alakban foglalva egyfejű sasok láthatók. Ez természetesen 

nem felel meg a klasszikus címertani elvárásoknak, figyelmen kívül hagyni azonban nem lehet, 

ugyanis császári felségjelvényen szerepelnek: az uralkodót megszemélyesítő pecsétképen.251 A 

pecséten látható uralkodói ruhadarabból ránk maradt közelkorú, ma Adlerdalmatika-nak 

nevezik. A sötétvörös alapszínű kínaiselyem dalmatikán mindenhol látható az arany alapon 

fekete egyfejű sast mutató díszítés, a ruha teljes hosszában, a nyakrésztől bokáig, illetve az 

ujjain.252 A sas jelvény feltűnik továbbá az úgynevezett Zeremonienschwert hüvelyén. A kardot 

későbbre datálják, hüvelye azonban gyöngyös díszítése és megmunkáltsága alapján bizonyára 

13.századi. A tárgyalt darab felső részén egy sárga, zománcozott elemben fekete egyfejű sas 

látható.253 Frigyes fia, (VII.) Henrik német király ránk maradt pecsétjei közül egyen tűnik fel 

címerábrázolás, felségpecsétjének lovas oldalán pajzsba foglalva három lépő oroszlán látható, 

ezt azonban még nem királyként használta, a köriratban a HENRICVS DEI GRACIA DVX 

SWEVIE felirat olvasható.254 Nem keverendő össze az angol oroszlánokkal a sváb oroszlánokat 

ábrázoló címer. IV. Konrádnál nem jelenik meg a sas szimbólum pajzsba foglalva. Raspe 

Henrik (1246–1247) ránk maradt felségpecsétjein az uralkodó alakját vagy város – alkalmasint 

városkapu – ábrázolás, vagy lovas alak kíséri, kezében pajzzsal. Hollandiai Vilmos (1247–

1256) királyalakot mutató pecsétjének hátlapján lovas alak látható, kezén vélhetően sólyommal, 

pajzs nem jelenik meg a pecséten.255 A sas szimbólum Cornwalli Richárd alatt tűnik fel ismét, 

akinek lovaspecsétjén az angol uralkodói címer és a német uralkodói sas ábrái négyelt 

pajzsmezőn jelennek meg.256 Az őt követő Habsburg Rudolf uralkodói pecsétjein szintén 

                                                
249 Denkmale I 188. Kat.:194. 
250 Ez alól kivételt képeznek augustalis érméi, amelyeket a Szicília uralkodói címerei című fejezetben tárgyalok. 
251 Posse, O.: Die Siegel. taf. 28. - Die Zeit der Staufer. Band I. 32–33. Band III. Abb. 19.  
252 Denkmale II  55–56. Kat.: 19. 
253 Denkmale I 189. Kat.: 197. 
254 Staatsarchiv Sigmaringen FAS DS 39 T 1-3 U 6 
255 Uo. taf 35. 
256 Posse, O.: Die Siegel taf. 36. 
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egyfejű sas látható.257 VII. Henrik német-római császár pecsétjén elszórtan folytatódik az 

egyfejű sas címerábra megjelenése.258 A pajzsokon egyértelműen ágaskodó oroszlánt 

láthatunk.259 

 A fentiekből kibontakozik, hogy a kétfejű sas sem uralkodói jelvényen, sem pénzen, 

sem a ránk maradt pecséteken nem jelenik meg ebben a korszakban a német uralkodói 

címerhasználatban. A német uralkodói pecséteket megvizsgálva azt láthatjuk, hogy 

leggyakrabban olyan felségpecsétek voltak használatban, ahol a sigillum egyik felén koronás 

alak ül trónon, míg a másik oldalára városfalat és kaput vésetett az uralkodó. Amennyiben 

uralkodói szimbólumként, pénzen vagy pecséten mégis sas szerepel, az mindig egyfejű. 

Noha Európa szerte igen népszerű motívum a sas, a német uralkodók esetében azonban 

ennél többről van szó. A sas német uralkodói szimbólumként egy kiforrott politikai programot 

és annak reprezentációs eszköztárát jelöli, amely egészen I. Frigyesig nyúlik vissza. Frigyes és 

leszármazottai politikájának és jelvényhasználatának megértéséhez a 12. század közepéig kell 

visszatekintenünk, amikor a római kommunamozgalom az 1149-es radikalizációját követően a 

III. Konrádnak felajánlott császári koronát I. Frigyesnek kínálta fel.260 A városi mozgalom a 

Stauf szövetségre igen erősen rá volt kényszerítve, hiszen ellenfele egy olyan hatalmi bázis 

volt, amely magába foglalta a pápaságot, Szicíliát, valamint a teljes római nemességet. A 

mozgalomnak két célja volt: az antik hagyományokban gyökerező római szenátus visszaállítása 

(renovatio), valamint a Római Birodalom restaurációja (restauratio).261 A lex regia alapján úgy 

gondolták, hogy mivel a birodalom, annak szenátusa és minden intézménye a rómaiaké, nem 

pedig a császáré, úgy a római népnek és a szenátusnak áll jogában megválasztani a jövendőbeli 

császárt. Ezzel a korábban szakrális aktust világi eseménnyé kívánták tenni, amelyből az 

ellenfelük, a pápa így kihagyható volt.262  

A római kommunamozgalom azt várta tehát Frigyestől, hogy igényelje a császári 

koronát, amelyet a római szenátus antik hagyományokra hivatkozva 5000 márka és 

engedelmességi eskü ellenében Frigyes fejére helyezte volna, amelyet acclamatioval erősítenek 

volna meg. Ezekkel a feltételekkel 1155-ben követet küldtek Frigyeshez, aki az ajánlatot 

elutasította.263  Frigyes ugyanis nem megvásárolni akarta a császári címet – szerinte az járt neki 

                                                
257 Uo. taf. 42. 
258 Uo. taf. 47. 
259 Uo. taf. 34 
260 Uo. 342.  
261 Uo. 345.  
262 Ennek visszamenőleges hatályát is igyekeztek hangsúlyozni, miszerint a pápa korábbi császárkoronázásai ezek 
alapján érvénytelenek. Úgy gondolták továbbá, hogy a császár Róma gyermeke, míg az örök város az anya, akinek 
jóváhagyása nélkül gyermeke nem cselekszik.  
263 Uo. 350.  



 81 

–, valamint azzal is tisztában volt, hogy ha csak világi úton, pénzért kerül fejére a császári 

korona, úgy a többi európai uralkodó nem fogja elismerni hatalmát.264  

Frigyes ráadásul a renovatót is másképpen gondolta, mint a kommunamozgalom. Ki 

kell emelni, hogy a renovatio imperii gondolata nem a római mozgalomtól ered, annak 

előzményei már Nagy Károllyal kezdődően megjelentek.265 Frigyesnek – hasonlóan a többi III. 

Lothárhoz és III. Konrádhoz – az alábbi öt igen súlyos problémával kellett szembenéznie: a 

német választófejedelmek erősödése, az észak-itáliai városi mozgalmak fellendülése, a pápaság 

diplomáciai befolyása és eszmei jogalapjai, a szicíliai normann fenyegetés, valamint a rivális 

bizánci császár törekvései. Így, vagy úgy, a renovatio imperii mindegyik kihívásra megoldást 

tudott kínálni Frigyesnek.266 Ehhez a jogot hívta segítségül, amelynek köszönhetően igyekezett 

kikerülni a pápa és az egyház fennhatósága alól, valamint megszerezni a császári koronát. A 

Justiniánustól vett sacrae constitutiones és a sancta leges kifejezések használatával, valamint 

azzal, hogy a frank és római törvényeket együttesen sacra legesnek nevezte, továbbá az, hogy 

a német birodalmat sacrum imperiumként emlegette, illetve az általa kiadott oklevelekben a 

„szentséges” epithetont használta magára világossá tette fentebb ismertetett szándékait. A 

sacra szó ugyanis a „császári” jelentést hordozta, amely a fent említett justiniánusi törvényekre 

vezethető vissza. A szentség forrása Frigyes szerint tehát nem a pápa, hanem maga az Úr, így 

Frigyes összeütközésbe keveredett előbb IV. Adorján, majd III. Sándor pápákkal. Mivel pedig 

a sacrum imperium – aminek a Német Birodalmat nevezte – jogforrása Isten, így az 

függetlenedni tud a pápától és az egyháztól.267  

A császári koronával és a renovatio imperii programmal Frigyes képes volt kivonni 

magát a pápai fennhatóság alól, irányítani tudta a lombard városokat, megerősítette hatalmát a 

német területeken is, mindezeknek köszönhetően pedig a szicíliai normann fenyegetés is 

elhárult. Meg kell jegyezni továbbá, hogy a frigyesi programban hivatkozott antik császárok 

nem az első századi pogány római uralkodókat jelentették, hanem a 4–6. század keresztény 

                                                
264 A kommunamozgalom ráadásul rosszul mérte fel erejét és rossz stratégiát is választott céljai eléréséhez. Míg 
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Political Renovatio 357–359. 
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császáraira vonatkoznak. Mindezek fényében a sas motívum használata egyértelműen a 

renovatio imperii programba illeszkedően értelmezendő, amelynek köszönhetően Frigyes az 

antik császári mintát volt hivatott jelképhasználatával is hirdetni. Tudatosságának és terveinek 

másik árulkodó jele, hogy uralma kezdetétől, már királyként is a császárokra jellemző bullát 

használt.268 

Nagyapja programját folytatta II. Frigyes is. Jóllehet a német területeken használt 

pecsétein és érméin nem tűnik fel a sas motívum, a Szicíliában veretetteken azonban annál 

inkább. Mivel – amint a következő fejezetben látható – a Szicíliai Királyságnak ekkor még nem 

volt saját címere, azt az uralkodók személyes jelvénye helyettesítette. II. Frigyes korai és kései 

(1231 előtti, illetve utáni) dénárjain és tarijain (arab típusú szicíliai aranypénz), valamint 

augustalis-típusú269 érméjén tűnik fel a sas jelkép. Míg Amalfi-típusú tari pénzein csillag és 

pálmafa látható,270 addig az azt felváltó szicíliai típusú tariján már sok esetben szerepet kap a 

sas jelvény.271 A II. Frigyes által veretett pénzeken minden esetben egyfejű sast ábrázolnak. 

Augustalis-típusú érméi kitűnnek a többi általa veretett pénz közül. A ránk maradt érmékről 

több esetben elmondható, hogy valódi kereskedelmi értékkel nem bírtak, azok ékszerként viselt, 

függővel ellátott, reprezentatív funkciójú érme alakú díszek voltak.272 Kiemelendő továbbá, 

hogy a vereten szereplő sas motívum nem hordja magán a heraldikai sas stílusjegyeit, az antik 

római típusú sasábrázolást követi. Az érme egyik felén római típusú császárábrázolás látható, 

míg a másik felén a szintén római stílusú sas, amely az antik császárok és Frigyes közötti 

párhuzamot hivatott jelezni,273 amely egyértelművé teszi, hogy elődje, I. Frigyes politikai 

programjának folytatására törekszik. Az római ábrázolás követését értelmezhetjük úgy, hogy 

Szicília Stauf uralkodója még autentikusabban igyekezett jelezni az antik hagyományt. Frigyes 

1231 után veretett pénzein – mind a Brindisi,274 mind a Messina típusú érméken – szintén 

többször szerepel sas, illetve gyakran tűnnek fel különböző osztóvonalak, keresztek, égitestek, 

valamint koronák a sasok fején.275 Az érmek körirata többnyire F[REDERICUS] 

I[M]P[E]RATO[R] ROM[ANORUM] SE[M]P[ER] AUG[USTUS], valamint 

F[REDERICUS] ROMANOR[UM] IMP[ERATOR], az érmék másik oldalán pedig 

legtöbbször R[EX] IERUS[A]L[EM] ET SICILE olvasható. A dénárokon szereplő sas megfelel 
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a heraldikában és az élő heraldika korában elvárt ábrázolásnak. Frigyes leszármazottai Szicília 

trónján tovább folytatták a Stauf-reprezentációhoz köthető sas motívum használatát 

pénzeiken,276 a Német-római Birodalomban azonban tényleges hatalmat nem gyakoroltak.  

Felmerül a kérdés, hogy az angol forrásokban miként lehetett mégis német kontextusban 

ilyen nagy hagyománya a kétfejű sasnak. További érdekes, hogy a kétfejű sas több 

címertekercsben a német császári rang jelölőjeként tűnik fel, ami által a német uralkodói 

hatalom két szintje elkülönül a vizsgált címerkönyvekben a képek szintjén és titulusként is. 

A címergyűjtemények keletkezése előtti leggazdagabb heraldikai forrásunk Angliából 

a már többször idézett Matthew Paris történeti munkái,277 akinek ránk maradt leírásaiban 

sokszor helyet kaptak címeres kitekintők, marginális ábrázolások. A német uralkodói címer 

többször is előfordul a térségről szóló elbeszélések kiegészítőjeként.278 Miként azt már 

Madden279 sejtette és Vaughannak köszönhetően mára már bizonyosan tudjuk, a történeti 

munkák margóján szereplő címerek a szerző rajzai.280 

A következőkben ezeket a német vonatkozású korai angliai címeres emlékeket tekintem 

át, különös tekintettel a kétfejű sas megjelenésére. Matthew Paris páratlanul gazdag és jól 

megőrződött munkái közül az alábbiakat kell bevonni a vizsgálatba: Chronica Maiora I–III., 

Historia Anglorum, Liber Additamentorum, valamint az Abbreviatio Chronicorum, más néven 

Chronica Minora. A felsorolt művekben IV. Ottót, II. Frigyest, annak törvényes fiait, (VII.) 

Henrik és IV. Konrád német királyokat, valamint két törvénytelen gyermekét, Manfrédot, 

Szicília későbbi királyát és Enzót, Szardínia címzetes királyát említi a szerző.281 

IV. Ottó az első német uralkodó, aki megjelenik Matthew Paris munkáiban,282 őt négy 

alkalommal említi.283 A Chronica Maiorában két hozzá kötődő címer is szerepel, valamint 

szintén kétszer jelenik meg a Historia Anglorumban. Előbbiben német császárként arany 

mezőben fekete kétfejű sast tulajdonít neki a szerző, majd megjelenik a valóban létezett és IV. 

Ottóhoz kapcsolódó, fent is említett vörössel és arannyal hasított pajzs, amelynek jobb oldalán 

a három lépő angol címeroroszlán fele szerepel, bal felén egy fél sas.284  A Historia 

Anglorumban szintén az utóbb leírt címert találhatjuk meg, a miniatúrát azonban itt a szerző 

                                                
276 Lásd a következő fejezet. 
277 Vaughan R.: Matthew Paris, passim. 
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nem színezte, a címert csupán fekete tintával rajzolta meg.285 Ugyanez a címer jelenik meg 

immár színesen ábrázolva azonban IV. Ottó koronázásának leírásakor.286 II. Frigyes287 a 

Chronica Majorában arany mezőben fekete kétfejű sasos címerrel szerepel, valamint halálakor 

ugyanez a címer jelenik meg fejjel lefelé fordítva.288 A Historia Anglorumban szintén az arany 

mezőben fekete sasos jelvény tűnik fel, itt azonban csak egyszer, halála leírásakor,289 a 

Chronica Majorában szereplő pajzshoz hasonlóan pajzstalppal felfele ábrázolva. Továbbá 

ugyanez a címer szerepel a Liber Additamentorumban is Róma császárának címereként, fejjel 

lefelé fordítva.290  

A továbbiakban II. Frigyes négy fiának címerei jelennek meg a vizsgált történeti 

munkákban, elsőként (VII.) Henrik német király címere.291 A Historia Anglorumban292 

arannyal és vörössel hasított mezejű pajzsot tulajdonít „a császár fiának” Matthew Paris, mely 

első felében egy fél fekete sas, második felében egy fél fehér kereszt látható. A Liber 

Additamentorumban felfordított pajzson ábrázolja Henrik címerét, ami itt arannyal és zölddel 

hasított mezőben fekete kétfejű sas. A Chronica Minorában a IV. Ottónál is megjelenő arany–

vörös hasított mezejű pajzson szereplő félbevágott angol oroszlánok és sas tűnik fel,293 valamint 

ugyanezt a címert ábrázolja Paris a Chronica Majorában is, annyi kiegészítéssel, hogy ez 

esetben megindokolja a szerző az oroszlánok megjelenését: Orbiit Henricus filius Fretherici 

imperatoris, nepos regis Angliae.294 IV. Konrád címere két szöveg mellett tűnik fel,295 az 

Abbreviatio Chronicorumban296 és a Chronica Majorában.297 A címerkép mindkét forrásban 

megegyezik, arany mezőben egy fekete kétfejű sas, alatta egy vörös félhold és egy ezüst korong 

(bezant), azon egy vörös pont. Míg előbbiben a talpán áll a pajzs, utóbbi esetében – halált 

jelölve – felfordítva szerepel. II. Frigyes törvénytelen fiának, Manfrédnak a címere is két 

szöveghelyen tűnik fel, a Chronica Maioraban298 és Minorban,299 mindkét esetben ugyanaz a 
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címer szerepel: arany mezőben egy fekete kétfejű sas és egy fehér pólya.300 Az utolsó, Matthew 

Parisnál a Historia Anglorumban megjelenő kétfejű sas II. Frigyes szintén törvénytelen 

gyermekéhez, Enzóhoz köthető.301 Enzio címereként zölddel és arannyal hasított mezejű 

pajzson ábrázolt fekete kétfejű sast jelöl meg.302 Ezeken túl megtalálható még Raspe Henrik 

címere a Historia Anglorumban, amely kék mezőben egyfejű arany sas fejjel lefelé fordított 

pajzson.303 

Láthattuk tehát, hogy Matthew Paris munkája bővelkedik a német uralkodói címerek 

ismertetésében, illetve, hogy az általa megrajzolt címerkonstrukciók köszönnek vissza a 

későbbi angliai címerkönyvekben is. Miként azt fentebb kirajzolódott, a valóságban a német 

uralkodó a kétfejű sast nem viselte pajzsán, a motívum uralkodói címeres kontextusban 

kizárólag ebben a forráscsoportban érhető tetten. Így elmondhatjuk, hogy Matthew Paris a 

munkáival egy, a 13. század második felére megszilárdult hagyományt teremtett a német 

uralkodói címerek angliai ábrázolására vonatkozóan, amelyet a korai enciklopédikus 

címergyűjtemények többnyire átvettek, illetve tovább hagyományoztak. Továbbá fontosnak 

tartom kiemelni, hogy a német uralkodó saját címerhasználatában a királyi és császári rang 

jelölése Luxemburgi Zsigmond uralkodásáig nem különült el egymástól.304 Mindezek fényében 

kijelenthető, hogy az angol címerkönyvekben szereplő német uralkodói jelvényeket – noha a 

valóságnak nem feleltek meg –, teljesen fiktívnek nem nevezhetjük, mivel mintajuk 

kimutatható. A francia Wijnbergen-gyűjtemény készítője egyébként nem tett különbséget 

német császári és királyi rang között, utóbbi megjelöléssel arany mezőben fekete sas szerepel. 

A Paris munkáiban megjelenő eltérő sasos koncepciók arra utalnak, hogy a Stauf uralkodók 

úgynevezett renovatio imperii programjával a szerző valamennyire tisztában volt, azt a két 

különböző címerkonstrukcióval igyekezett szemléltetni is.  

Indokoltnak tartom továbbá a kutatás ezen pontján megvizsgálni az olyan közel egykorú 

és később, a 14. század során keletkezett egyéb címerkönyveket, amelyek hozzák a korabeli 

német uralkodói jelvényt. Elsőként a 13. század végéről származó Codex Manessét kell 

megemlíteni, amelyben megjelenik VI. Henrik alakja.305 A kódexben a német uralkodó trónon 

ülve tűnik föl, alakja fölött két oldalt két, egyfejű sast ábrázolnak. A bal oldali kép esetében 

pajzsra emelve láthatjuk a fekete sast arany mezőben, a jobb oldalon egy keresztet ábrázoló 
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címerpajzs koronája felett tűnik fel az egyfejű heraldikai sas. Hasonló címer szerepel a Zürcher 

Wappenrolléban (Zürich Armorial), amely a 14. század első felében keletkezett. A forrásban 

német uralkodói címerként arany mezőben fekete egyfejű sast ábrázol a készítő. A címerpajzs 

szélét a többi címertől eltérően vörös tintával rajzolták meg.306 A század második feléből a 

Gelre Armorialt kell megemlítenünk, amelyben a német uralkodói címer a korábban leírtakhoz 

hasonlóan arany mezőben egyfejű fekete sas.307 Ebből világosan kibontakozik, hogy a 13. 

század végén és a 14. század során a kontinensen egy, a német uralkodók címerhasználatához 

közelebb álló hagyomány terjedt el, míg Angliában a Matthew Paris által készített valós alapú, 

de hibásan szerkesztett címerek kerültek be a köztudatba. Arra, hogy utóbbi hogyan lehetséges, 

egyfelől értő észrevételeket tesz C. D. Bleinsteiner, aki a diminutívák rendszerében kereste a 

magyarázatot a kétfejű sas megjelenésére.308 Főleg azonban az általam fentebb említett, 

Brabanti Máriához köthető pecsétkép segíthet a kérdés megválaszolásában. Miként korábban 

megjegyeztem, a tárgyalt pecsét hasított képe eltér a szokványos, bevett címerszerkesztési 

elveket követő egyesített pajzsmező képétől, azon mindkét egyesítendő címert félbevágta a 

készítő, és ezeket illesztette össze. Ha azonban az egyfejű sast ábrázoló címert középen 

egyszerűen kettévágta volna, és úgy illeszti össze, úgy a sasból pusztán egy szárny maradt 

volna. Elképzelhetőnek tartom, hogy ezt elkerülendő került rá a címerre a német uralkodói 

szimbólum fele (az egyik szárny), valamint a címerkép teljes fej része. Később, amikor az 

egyesített címert feloldották, a címertanban kiemelkedően fontos szimmetria megtartása 

érdekében a sast kétfejűként kellett ábrázolniuk. Szerfelett valószínű, hogy a Matthew Paris 

által szerkesztett és elterjesztett címerábra mögött a fent ismertetett félreértés áll. Ebből a 

szempontból különösen érdekes, hogy maga Matthew Paris  az egyik német uralkodónak, Raspe 

Henriknek egyfejű sasos címert tulajdonított. 

A címereken szereplő sas fejének száma mellett – azzal összefüggésben – ugyancsak 

lényeges tanulsága a források némelyikének, hogy a német uralkodói címerekre vonatkozó 

korai angol hagyomány élesen megkülönböztette a német királyi és császári hatalmat. Fontos 

kiemelni azonban, hogy nem az összes címertekercs esetében mondhatjuk ezt el, a gyakorlatban 

csak a legkorábban keletkezett vizsgált forrásokra jellemző. A Walford-, a Herald- és a Camden 

tekercsekben különül el hatalom két szintje, valamint megemlítendő még a Sir William Neve-

gyűjteményben szereplő német uralkodói címer, melyet császáriként jelöl a forrás. A többi 

esetben a német király címerét szerepeltetik a készítők. Az 1285 körül keletkezett Segar-tekercs 
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az első olyan címeres forrás, amely a korábban bevett hagyománytól eltérően, csak a német 

királyi címert jelöli meg. Ezt követi a Lord Marshal-gyűjtemény, melynek a készítője francia 

forrás alapján dolgozott, így nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy forrásának köszönhetően 

vagy saját tájékozottsága nyomán nem szerepeltet külön királyi és császári címert. A tekercs 

többi elemének hibáit figyelembe véve inkább az előbbi mondható el. A Smallpece-gyűjtemény 

esetében pedig a készítő pusztán a D’Almayne megjelölést szerepelteti. A császári cím 

kiemelésének eltűnésével azonban a kétfejű sas konstrukciója nem veszít népszerűségéből, az 

összes vizsgált forrás ezt a címerszerkesztményt tulajdonítja a német uralkodónak, az egyfejű 

sas 1285 után nem jelenik meg az enciklopédikus gyűjteményekben.  

 

Az angol-német kapcsolatok 12. század végi és 13. századi áttekintése 

 

A 12. század végi és 13. századi angol-német kapcsolatok vizsgálata némi válasszal 

szolgálhat a fent ismertetett gyakorlatra. A két, európai nagyhatalomnak számító uralkodók 

diplomáciai kapcsolatainak története igen gazdag. Mivel a kétfejű sasos német címer 

ábrázolásának angliai hagyománya – mint láttuk – valószínűleg a 13. század első felére, 

Matthew Paris műveire vezethető vissza, így a felvetett kérdések megválaszolásához érdemes 

visszatekinteni a munkáiban szereplő legkorábbi német uralkodó, IV. Ottó korára, illetve az 

Angol Királysággal fennálló kapcsolataira. A kutatás szempontjából ugyancsak ezt a 

korszakhatárt indokolja IV. Ottó feleségének már többször említett egyesített sasos-oroszlános 

címerének megjelenése is. 

 A későbbi IV. Ottó Oroszlán Henrik Welf származású szász herceg fia volt.309 Ottó 

testvérével, Vilmossal egyetemben apjuk angliai száműzetése során született Angliában, ahol a 

királyi udvarban nevelkedtek.310 Édesanyjuk, Plantagenet Matild, II. Henrik angol király és 

Aquitániai Eleonóra leánya volt, így Ottó és Vilmos I. Richárd unokatestvéreiként látták meg a 

napvilágot.311 Amikor édesapjuk, Oroszlán Henrik visszatért a német területekre, a Stauf házból 

származó VI. Henrikkel nem ápolt jó viszonyt – miként korábban I. Frigyessel sem –, a 

kölcsönös bizalmatlanság jegyében a német uralkodó túszként kívánta fogva tartani a szász 

herceg két fiát, hogy magával vigye őket Szicíliába – ezzel szerette volna rövidre zárni a 

konfliktust Oroszlán Henrikkel.312 Végül a két Henriknek sikerült kiegyeznie, és ennek nyomán 
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a szász herceg második házasságából származó legidősebb fia, Henrik rajnai palotagróf 

csatlakozott VI. Henrik szicíliai hadjáratához. 1194 végén Ottó és Vilmos szabadon távozhattak 

VI. Henriktől. Míg Vilmos Szászországba ment, Ottó Chinonban tűnik fel Richárd angol király 

oldalán. Utóbbi még a Szentföldre távozása előtt unokaöccsének adományozta Yorkshire-t, 

mely döntését azonban később a helyi nemesség ellenállása nyomán megváltoztatta, és 

Yorkshire helyett végül 1196-ban Poitou-t juttatta Ottónak. Ezt megelőzően azonban Richárd 

igyekezett Ottót a skót trón felé terelni. Ennek érdekében tárgyalásokba kezdett Vilmos skót 

királlyal annak leánya, Margit és Ottó házasságáról. Vilmos lánya hozományaként Lothian 

tartományt is Ottónak adományozta, ezzel egy időben Richárd Ottónak juttatta az angol-skót 

határon fekvő területek jelentős részét. Ezzel az angol uralkodó az egyik leghatalmasabb északi 

tartományúrrá emelte Ottót, akinek köszönhetően Richárd biztosította északról királyságának 

határait. Vilmos skót király feleségének friss terhessége azonban keresztbe húzta Richárd 

számításait. Előbbi a születendő fiúörökös reményében felbontotta leánya eljegyzését.313   

Az így meghiúsult skóciai törekvések után Ottó Normandiába távozott Richárdhoz, 

majd frissen adományozott birtokain tűnt fel. Miként azt Huffman is többször hangsúlyozza, 

Ottó inkább tartozott a francia nyelvet beszélő nyugati (angol-francia) Anjou-kultúrkörhöz, 

mintsem a Welf- és Stauf-ház hatalmi harcától terhelt német területekhez.314 Noha Richárd és 

II. Fülöp 1196-ban megkötötték a louviers-i békét, amellyel megoldódni látszott Normandia 

problémája (a vitatott Andely a roueni érsekséghez birtoka lett),315 Richárd megragadta a 

kínálkozó lehetőséget, hogy a francia uralkodót dél kivételével minden irányból katonai 

nyomás alatt tartsa Ottó német trónra segítésével. VI. Henrik hirtelen bekövetkezett halálakor 

sem Fülöp sváb gróf, sem Konrád, a mainzi érsek nem tartózkodott az országban, így Adolf 

kölni érsek rendelkezett a legnagyobb hatalommal a királyválasztásra jogosultak közül.316 Köln 

érseksége mint egyházfejedelemség a 12. század végére az egyik legnagyobb kiterjedésű 

politikai egységnek számított a térségben, megnövekedett katonai erején kívül gazdaságilag is 

jelentős volt, Rajna-menti kereskedelmi kapcsolatai pedig elsősorban Angliához kötötték.317 

Mielőtt a Stauf-ház tagjai ellen tette le voksát, Adolfnak a szoros gazdasági viszonyon és közös 

érdekeken kívül figyelembe kellett vennie azt a tényt is, hogy VI. Henrik uralkodásának utolsó 

szakaszában elsősorban Szicília trónjának megszerzésével volt elfoglalva, miközben a 
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Capetingek jelenléte egyre erősödött Lotharingában.318 Ennek visszaszorításában az érsek az 

addigi német uralkodóra nem számíthatott. Ottó támogatásával Adolf azon választófejedelmek 

élére is állt, akik szerint a Staufok gyakorlatilag generációról generációra öröklődő uralkodói 

hatalma sértette a választófejedelmek jogait.319 Ekkor szembekerült a fejedelmek részéről az 

uralkodójuk megválasztásának öröklött joga, illetve a Staufok részéről a királyi hatalom 

örökítésének joga.320 I. Richárd Adolf meghívására jelentős követséget küldött a Német-római 

Birodalomba, ahol Henrik rajnai palotagróf – Oroszlán Henrik idősebb fia – érdekében kezdtek 

tárgyalásokat.321 Egy erős Welf-jelenlét azonban sem Adolf, sem a többi nem Staufokhoz húzó 

fejedelem érdekét sem szolgálta, ezért Henrik hatalomra jutását elkerülendő, Fülöp sváb 

herceget választották meg német királynak. Fülöp azonban alacsony támogatottsággal bírt, így 

helyette 1198 elején Ottót hívták meg német uralkodónak, akit végül 1198 nyarán 

megválasztottak és királlyá is koronáztak Aachenben.322 Ottót a pápa ugyan 1201-ben elismerte 

legitim német uralkodónak, ezt megelőzően azonban a trón körül kialakuló háborúval kellett 

számolnia. Fülöpöt semmi nem tartotta vissza attól, hogy megtámadja Ottót, mivel magát 

törvényes uralkodónak tekintette.323 Mindeközben Richárd unokaöccse császárrá koronázása 

érdekében igyekezett közbenjárni a pápánál,324 illetve anyagi támogatást nyújtott Ottónak és 

szövetségeseinek.325 1299-ben, I. Richárd halálával azonban Ottó helyzete is megváltozott, 

János királytól már nem érkezett valódi támogatás. Richárd rendelkezése ellenére az Ottónak 

szánt kincsek sem jutottak el soha hozzá. 

A fentiekből egyértelműen kibontakozik, hogy Ottó inkább tartozott az angol elithez, 

mintsem a némethez, továbbá a Plantagenet-rokonság is erősebb szerepet játszott élete első 

felében és hatalomra kerülésében, mint Welf származása. Ottó trónra kerülésekor már jegyben 

járt Brabanti Máriával, akinek a címere kiindulópontként szolgál a kétfejű sas problémájának 

megoldásához.326  

János és Ottó kapcsolatának elemzésétől eltekintek, néhány dolgot azonban fontosnak 

tartok megjegyezni. Egyfelől, hogy mindkettejük körül olyan belpolitikai helyzet alakult ki, 

amelyben érdemi támogatást nem tudtak nyújtani egymásnak, illetve János 1201-ig az anyagi 

támogatást is megvonta Ottótól. Ezt követően a pápai elismeréssel Ottó több levegőhöz jutott, 
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uralma megszilárdításán kezdett el dolgozni. A következő évben, 1202-ben János és Ottó 

szövetséget kötöttek II. Fülöp francia király ellen, valamint János fellépett – bátyja politikáját 

folytatandó – Ottó császárrá koronázásáért. A trónért végül Ottó megölte Sváb Fülöpöt, aki így 

magánháború áldozata lett. Mindazonáltal elengedhetetlen kiemelni, hogy Richárd és János 

motivációja igencsak eltérő volt. Míg Richárdot és Ottót a rokoni szálon kívül a barátság, illetve 

a lojalitás is összekötötte, addig Jánosnak Ottót addig állt érdekében támogatni, amíg a II. 

Fülöppel fennálló konfliktus indokolta azt, így kontinentális politikájának érdekeit szolgálta a 

szövetség.  

Fülöp halála után Ottót III. Ince császárrá koronázta, amellyel beteljesíteni látszott János 

Ottó császári rangra lépéséhez fűzött reményeit. Az 1214-es bouvines-i csata megnyeréséhez 

azonban az egyesített angol és Welf katonai erők sem bizonyultak elégségesnek, II. Fülöp 

kerültek ki győztesen az ütközetből, és ebből Stauf szövetségesei – akkor már II. Frigyes – is 

hasznot húztak.  Véleményem szerint a német császári és a királyi titulus címerek szintjén is 

megjelenő éles elválasztása a 13. század eleji végbemenő német politikai helyzettel 

magyarázható. 

Figyelembe véve Ottó szoros kapcsolatát I. Richárddal és I. Jánossal erős a gyanú, hogy 

Ottó feleségének címerhasználati gyakorlata valamilyen formában ismertté vált Angliába, majd 

az szolgálhatott a kétfejű sasos címer elterjesztésében szerepet játszó Matthew Paris 

munkájában megjelenő címerek egyik pilléréül. A korai címerkönyveknek a császári és királyi 

hatalmat élesen megkülönböztető hagyománya és a kétfejű sasos császári címer 

megszerkesztése tehát minden bizonnyal Matthew Paris munkáira vezethető vissza, ahol 

azonban a két titulus és a címerkonstrukciók nem különülnek el következetesen egymástól. A 

címerkönyv készítőinek ismerete és a Matthew Parisnél szereplő jelvények 

ellentmondásosságának feloldására tett kísérlet lehetett a gyűjtemények egy- és kétfejű sast 

ábrázoló címerkonstrukciója.  A három korai címerkönyvben megjelenő hagyományt el tudjuk 

különíteni a később keletkezett hasonló forrásoktól.  Az 1280-as évek második felétől kezdve 

eltűnik a kétféle német címer ábrázolása, az egyetlen német uralkodói jelvényt pedig többnyire 

a német királyi titulussal szerepeltetik, a császári cím egyetlen esetben, a Sir William Neve-

tekercsben bukkan fel. Figyelemre méltó továbbá, hogy éppen a német uralkodók 

címerpraxisának aktív használatban lévő eleme, az egyfejű sas kopik ki az angol 

hagyományból. 

A 13. századi első felének angol-német kapcsolatai azt mutatják, hogy a helyes címer 

mellőzése, a két udvar közötti diplomácia hiányával nem magyarázható, a két udvar érintkezése 

rendszeres volt. János angol és Ottó német királyok utódainak, III. Henriknek és II. Frigyesnek 
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a kapcsolata elődjeikhez hasonlóan hullámzó volt. III. Henriknek érdekében állt a 

Capetingekkel szemben kötött erős szövetség a német uralkodóval, II. Frigyes azonban nem 

akarta felrúgni a hosszú idő óta békés viszonyt a francia királlyal, így jó ideig kudarcba 

fulladtak az angol uralkodó próbálkozásai arra, hogy a két dinasztia házasság útján szövetségre 

lépjen. III. Henriket és II. Frigyest összekötötték továbbá a kereszteshadjáratra külön-külön tett 

ígéreteik is, amelyek betartásában III. Henrik nem járt az élen,327 Frigyes azonban eleget tett 

fogadalmának.328 II. Frigyes szentföldi hadjárata során is aktív angol kapcsolatokat ápolt.329 Az 

1230-as évek közepén, pápai beavatkozás nyomán III. Henrik dinasztikus politikája célba ért, 

és Frigyes házasságra lépett az angol uralkodó húgával, Plantagenet Izabellával, Frigyes tehát 

nyitottá vált a felkínált angol szövetség elfogadására.330 IX. Lajos úgy érezhette, hogy ez a 

házasság fenyegeti a mindig kiegyensúlyozott Capeting-Stauf viszonyt, mindazonáltal Frigyes 

így IX. Gergely kedvében is járt azzal, hogy egy, pápai vazallus uralkodócsaládból választott 

feleséget.  

II. Frigyes és III. Henrik továbbra is jó viszonyt ápoltak. Frigyes burkoltan arra is 

megkérte Henriket, hogy fivérét, Cornwalli Richárdot a német területekre küldje, segédkezzen 

egy Capetingek ellen irányuló hadjáratban. Henrik ezt azonban kénytelen volt visszautasítani, 

mivel épp 1236-ban írtak alá egy öt évre szóló fegyverszüneti megállapodást.331 Késett továbbá 

Izabella hozományának részletekben fizetett összegeivel is, amely miatt Frigyes anyagi 

nehézségekkel küzdött a lombard városok ellen folytatott hadjáratának finanszírozásában.332 

Az anyagi hasznon túl azonban Frigyes katonai támogatásra nem számíthatott III. Henriktől. II. 

Frigyes és Szentszék kapcsolatának megromlása az 1240-es évek körül befolyásolta a császár 

III. Henrikkel szembeni viszonyát is, III. Henrik ekkori külpolitikájával inkább pápapárti volt 

ekkoriban, mintsem császárpárti. Noha a Szentföldről hazatérő Cornwalli Richárd igyekezett 

közbenjárni IX. Gergelynél II. Frigyes érdekében, a két ellenfél viszonya csak tovább romlott. 

A konfliktust végül a pápa halála függesztette fel, ezzel azonban szertefoszlott III. Henrik terve, 

hogy jövedelmező kapcsolatot építsen ki a II. Frigyessel.333 A két uralkodó között az 1230-as 
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évekre jellemző prosperáló viszony többé nem alakult ki újra, kapcsolatuk az 1240-es évekre 

az élénk levélváltások ellenére is távolságtartó maradt.  

Az diplomáciai viszony romlásával párhuzamosan az 1240-es évekre Anglia gazdasági 

érdekei is sérültek. Az angol–német kapcsolatokban korábban kulcsszerepet játszó Köln új 

érseke, Konrad von Hochstaden igyekezett függetleníteni magát mind a császártól, mind az 

angol királytól.334 Többek között Konrad politikájának is köszönhető II. Frigyes 

kiközösítésének megerősítése 1245-ben, valamint az új királyválasztás összehívása is részben 

az ő tevékenységének eredménye volt.335 Raspe Henrik, a IV. Ince által támogatott ellenkirály 

halála után Köln érsekének köszönhetően 1248-ban megválasztották Hollandi Vilmost 

uralkodónak II. Frigyes és IV. Konrád német király ellenében. II. Frigyes Szicíliába távozott,336 

hogy ott erőt gyűjtve szerezze meg az egyeduralkodói hatalmat a német területek felett.337 

Váratlan halála azonban – majd csak Habsburg Rudolf megkoronázásával véget érő 

belháborúkat okozott.338  

Hollandi Vilmos szintén jó kapcsolatot ápolt III. Henrikkel. Mivel német királyi 

titulusának köszönhetően felszabadultak újabb anyagi források, így a Zeeland miatt régóta 

húzódó holland-flamand konfliktus is kiéleződött. Vilmos számított Henrik támogatására 

Flandriával szemben.339 Vilmos halála után a német választófejedelmeknek kevéssé állt 

érdekükben egy olyan uralkodót megválasztani, aki a széthulló Birodalmat egyesítette volna, 

valamint nem voltak kielégítő anyagi forrásaik, hogy a területeiken túl hatalmat 

gyakoroljanak.340 

Frigyes halála után a pápa felajánlotta Szicília trónját Cornwalli Richárdnak, aki ezt 

visszautasította, majd, amikor kiderült, hogy Anjou Károly jelöltségét bátyja, IX. Lajos (akkor 

még) nem támogatta, IV. Ince még halála előtt ismét az angol uralkodónak ajánlotta fel a 

koronát. III. Henrik elfogadta fia, Edmund nevében.341 Később a IV. Incével kötött alku 

pénzügyi következményei miatt kerül szembe Henrik a Szentszékkel, ez esetben IV. Sándor 

pápával. III. Henrik szicíliai törekvéseit az angol udvar ugyanis nem támogatta, a bárók 1255. 

évi ellenállásában Richárd is részt vett a testvére ellenében. Ennek részeként a bárók 
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megtagadták a királytól azt a 40.000 márka különadót, amelyet III. Henrik kért, és amely összeg 

Edmund szicíliai trónra kerülését tette volna lehetővé.342 Richárd a német trónhoz közel kerülve 

azonban már III. Henrik érdekeit szolgálta, jelentős mértékben megnövelve esélyeit a szicíliai 

korona elnyerésére Edmund számára. Richárd német királlyá választásával el lehetett volna 

kerülni, hogy olyan uralkodó üljön a német trónra, aki nem támogatja a Plantagenetek szicíliai 

törekvéseit, valamint ezzel a lépéssel sikerült volna Richárdot eltávolítani az erősödő bárói 

ellenállástól.343 Továbbá megakadályozta volna, hogy – a legrosszabb esetben – a francia jelölt 

kerüljön ki győztesen a német trónért folytatott harcokból.344 

Richárd 1256. év végi megválasztásával és 1257-es koronázásával III. Henrik közel 

került álma megvalósításához, hogy három Plantegenet üljön Anglia, a Német-római 

Birodalom és Szicília trónján.345 Richárdot azonban nem ismerte el az egész ország, csupán a 

birodalom észak-nyugati sarkában tartották királynak. Ő maga sem volt sokat az országban, 

királlyá választása után csupán néhányszor tett látogatást „birodalmában”. Richárdhoz 

hasonlóan I. Frigyes, VI. Henrik és II. Frigyes sem tartózkodott sokat az országában, így 

létrejött egy olyan berendezkedés a császárság területén, ami nem igényelt erős központi 

uralkodói hatalmat és felügyeletet.  

Az 1270-es évek jelentős változásokat hoztak az angol-német diplomáciában. I. Rudolf 

szakított elődei itáliai politikájával, és inkább az ország területén igyekezett kiépíteni és 

megszilárdítani uralmát.346 Ezzel együtt a német külpolitika is jelentősen átalakult. Noha I. 

Rudolf és I. Edward szerettek volna szövetségre lépni gyermekeik házassága révén, Rudolf 

másodszülött fia, Hartmann halála azonban meghiúsította azt. Hartmann hirtelen halála pont 

akkor következett be, amikor két évnyi tárgyalás után hajóra szállt Angliába jegyeséért.347 

Rudolf nem értesítette azonnal Edwardot fia haláláról, amiből arra következtethetünk, hogy a 

házasság nem érintette közvetlenül rosszul az angol-német kapcsolatokat, súlya nem volt olyan 

jelentős.348 Mindeközben Köln új érseke, Siegfried von Westerburg eredményesen igyekezett 

visszaállítani az érsekség jövedelmező kereskedelmi kapcsolatát Angliával, noha a Rudolf és 

Edward közt zajló tárgyalásoktól távol maradt, közvetítő szerepét elveszítette. Siegfried érsek 

szintén szerepet vállalt Edward 1294–1298 közötti francia hadjáratában, jelentősége azonban 
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elenyésző volt, hiszen az angol uralkodó lányai kiházasításával jelentős alsó-rajna-menti 

szövetséget épített ki. Margit János brabanti herceg felesége lett, Eleonóra III. Henrikhez, Bar 

grófjához ment nőül, Erzsébet pedig I. Jánossal, Holland grófjával lépett frigyre.349 Anglia és 

Köln kapcsolatát a következőkben a gazdasági és kereskedelmi érdekek határozták meg, az 

érsek elveszítette az angol-német kapcsolatok ápolásában betöltött diplomáciai fontosságát. 

Meg kell említeni továbbá I. Edward és Nassaui Adolf szövetségét, amelyet 1294-ben kötött a 

két fél, annak érdekében, hogy Adolf biztosítsa magát háború esetén IV. Fülöp (1285–1314) 

francia uralkodóval szemben.350 Noha Adolf még a szövetség évében hadüzenetet küldött IV. 

Fülöpnek, nyílt háborúra azonban nem került sor; ez részben I. Edward közbenjárásának 

köszönhető. I Edward erői ugyanis ekkor a walesi lázadás, majd következő évben a skót 

ellenállás miatt le voltak kötve.351  

A fentiek fényében különösen érdekes, hogy a korai angol címerkönyvek a forrástípus 

megjelenésétől kezdve a kétfejű sast ábrázoló uralkodói címert hozzák, holott az élénk 

diplomáciai kapcsolat ezt indokolatlanná teszi. A kialakult helyzetre véleményem szerint az 

egyetlen magyarázat, hogy a 13. század második felében a német uralkodók címeres praxisában 

a sas még nem kapott jelentős szerepet, és noha megjelenik pajzsra emelve uralkodói 

kontextusban (pénzeken, valamint dalmatikán), német uralkodói címerként azonosíthatjuk 

azokat, túlnyomó részt azonban a már említett város, városkapu motívum figyelhető meg. 

 

 

A cseh uralkodói címer 

 

A cseh uralkodói címerek352 megjelenése a korai angol címertekercsekben igen 

változatos kérdéseket vet fel. Nem pusztán azért, mert két jelentősen különböző címerváltozat 

is megjelenik, hanem mivel többnyire a korai forrásokban szerepel. A cseh király címere 

megjelenik a Walford-, a Herald-, illetve a Camden-tekercsekben, majd a francia ihletésű Lord 

Marshal-gyűjteményben, illetve a szintén francia Wijnbergen Armorialban. A Walford-

tekercsben ágaskodó kétfarkú oroszlánt találunk, a Herald- és Camden-gyűjteményekben bárka 

motívum szerepel, illetve a Lord Marshal- és Wijnbergen címerkönyvek szintén az oroszlán 

szimbólumot említik. Herald- és a Camden-gyűjteményekben ismertetett címer különbözik a 
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többi variánstól, ráadásul valós cseh uralkodói szimbólumhoz sincs köze. Szembetűnő továbbá, 

hogy a Segar-tekercsben – amely gyűjtemény címervariánsai sokszor eltérnek a korai angol 

címerkönyvekben megjelenő uralkodói jelvényektől – nem jelenik meg a cseh uralkodói címer, 

holott a tárgyalt gyűjtemény az egyik legpontosabb és leghitelesebb a korszakban keletkezett 

enciklopédikus gyűjtemények közül. Mielőtt azonban közelebbről megvizsgálnánk a cseh 

királyi címer megjelenését Angliában, elengedhetetlen, hogy áttekintsük a cseh uralkodói 

címerpraxist.  

A cseh uralkodói pecséthasználat vegyes képet mutat. Az egyik legkorábbi ránk maradt 

uralkodói pecsét a 13. század első feléből származik, ez I. Ottokár 1224-ből ismert, Szent 

Vencelt ábrázoló pecsétje.353 A kettőspecsét egyik oldalán trónon ülő uralkodó látható, míg a 

nyomat másik oldalán a Szent Vencel képe jelenik meg, attribútumával, a szalagos, zászlós 

lándzsával. Szent Vencel és jelképeinek megjelenése a pecséten beleillik a kor uralkodói 

pecséthasználatába.354 I. Ottokár öröksége igen jelentős, többek között neki köszönhetik a 

Přemysl-dinasztia uralkodói, hogy a cseh uralkodó véglegesen királyi rangra emelkedett, 

vagyis, hogy a címet örökíthetővé tette II. Frigyes. A frissen királyi rangot élvező I. Ottokár 

címerpraxisában is igyekezett hangsúlyozni dinasztiaalapító törekvéseit, valamint Csehország 

és a cseh uralkodó autonómiáját azáltal, hogy egy uralkodószent alakját használta pecsétjein. 

Itt azonban címerről nem, csak uralkodói jelképhasználatról beszélhetünk. Ezzel párhuzamosan 

a későbbi I. Vencel pecsétjén megjelenik pajzsra emelve a sas szimbólum, a pecsét köriratának 

tanúsága szerint ezt azonban még hercegként viselte Vencel.355 A trónon őt II. Ottokár követte, 

akinek az uralkodási ideje és ezzel együtt a címerhasználata is egybeesik a korai angol 

enciklopédikus gyűjtemények megjelenésével. II. Ottokártól több címert ábrázoló pecsét is ránk 

maradt. Az 1262-ben használt felségpecsétjének egyik oldalán trónon ülő uralkodót ábrázol, 

míg másikon lovas alak látható, címerén egy pólyával, lova nyakán pajzson oroszlánnal, 

valamint a lótakarón szintén pajzsba foglalva sas képe látható.356 Az 1264-től 1270-ig 

forgalomban levő kettőspecsét trónon ülő uralkodói alakot mutató képe változatlan, a pecsét 

lovas oldala három címerpajzsot vonultat fel. A lovas kezében pólya mesteralakos címer 

látható, míg a lóalak nyakán és takaróján megjelenő pajzsokon ágaskodó kétfarkú oroszlán, 

valamint egy sas látható, amely Ottokár morva őrgrófi címére utal (1247–1278).357 Az 1270-

től 1277-ig használt pecsétje eltér az előbb ismertetettől, azon az uralkodó trónon ülő alakját 
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két oldalról egy-egy címerpajzs is díszíti: bal oldalin kétfarkú oroszlán, a jobb oldalin sas 

látható. A pecsét lovast mutató oldala megegyezik az 1262-ben használt pecsét képével.358 Az 

1277-ből ránk maradt pecsét képe kissé szintén eltér a fent bemutatottakétól. Az uralkodói 

alakot mutató oldal megegyezik az 1270-ből ismert pecsét képével, a felség két oldalán pajzsra 

emelve látható egy oroszlán és egy sas képe, a lovaspecsét oldalán a korábbiakkal ellentétben 

a lovasalak karján tartott pajzson már nem pólya jelenik meg, hanem oroszlán, illetve a lovas 

alak kezében tartott zászlón is ugyanez a címerábra köszön vissza, a sas azonban egyáltalán 

nem jelenik meg.359  

II. Vencel folytatja elődje címeres gyakorlatát, az 1283-tól 1297-ig használt 

felségpecséten királyi alakot láthatunk trónon ülve, amely jobbján címerpajzs jelenik meg, azon 

kétfarkú oroszlánnal.360 Az 1301–1305 közöttről ránk maradt pecsétjén a felségpecsét jobb 

oldali része változott, II. Ottokár gyakorlatához hasonlóan a trónon ülő alak két oldalán egy-

egy címerpajzs jelenik meg, egyiken a korábbi címerről is ismert kétfarkú oroszlán, a másik 

pajzson az elődök által már többször használt sas szimbólum tűnik fel. 361 A pecsét lovas felén 

– hasonlóan II. Ottokár 1277-ben használtban levő pecsétjéhez – címerpajzsot is láthatunk, 

valamint feltűnik egy uralkodói jelkép a lovas zászlaján is, a pajzson sas látható, a zászlón 

viszont – II. Ottokár gyakorlatától eltérően –, a kétfarkú oroszlán motívum köszön vissza.362  

 III. Vencel sem változtatott elődei jelképhasználatán, pecsétje szerkezetében és 

koncepciójában sem tért el az őt megelőző uralkodók pecsétjeitől, a különbség csupán annyi, 

hogy a lovaspecséten a lovon ülő alak kezében jelenik meg egy pajzs, valamint a lova nyakán, 

a lótakarón, illetve a lova hátulsó részén is szerepel egy-egy. Ezeken túl a lovas kezében tartott 

zászló felületét is uralkodói reprezentáció tölti ki. A pecséten megjelenő négy pajzsból három 

esetben jelenik meg a sas jelkép, egy esetben a kétfarkú oroszlán, valamint az utóbbi szimbólum 

köszön vissza a zászlón is.363 

A II. Ottokár korából ránk maradt brakteátákon oroszlán, illetve sas jelenik meg.364 Az 

oroszlánábrázolás különlegessége, hogy noha ezek a képek természetesen nem felelnek meg 

egy az egyben a pecséteken szereplő bevett heraldikai ábrázolásoknak, mégis a kétfarkú 

oroszlánszimbólumot és az uralkodói jelvényhasználat reprezentációját fedezhetjük fel a 

pénzeken. II. Vencel garasain szintén megjelenik az oroszlán motívum, melyet ugyancsak 
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kétfarkúan ábrázoltak. Érméiről elmondható, hogy az azokon látható oroszlán közel áll a 

klasszikus, szabályos heraldikai ábrázoláshoz.365 A cseh uralkodói oroszlánjelkép állandó 

diminutívája a korona. A címereken és a pénzek veretein egyaránt megfigyelhető a korona 

állandó feltűnése. A jelkép következetes és állandó szerepeltetése uralkodói reprezentációs 

kontextusban minden bizonnyal a cseh királyság és cseh uralkodó immáron királyi rangját 

hivatott hangsúlyozni.366 

A két uralkodói pecséten feltűnő és reprezentációs kontextusban megjelenő 

címerábráról fontosnak tartom megjegyezni, hogy mind a sas, mind az oroszlán uralkodói 

szimbólum háttere igen eltérő. A sas jelkép elsősorban a morva őrgrófi titulushoz 

kapcsolódik,367 mintája azonban a fent említett Szent Vencelhez köthető, akinek az alakja 

többször is megjelenik királyi pecséteken, illetve több attribútuma is feltűnik uralkodói címeres 

kontextusban. Ennek hátterét a cseh uralkodóknak a német királyoktól való függőségi 

viszonyában kell keresni. Szent Vencel alakja nem csupán felségpecséteken köszön vissza, 

hanem II. Vencel koronázási dénárján is megjelenik. Az itt ábrázolt alak kezében – noha 

stílusában eltér a fent említett pecsét vésetének mintájától – a szent attribútumának számító 

zászlós lándzsarúd fedezhető fel. A Szent Vencel-i kép a 12–13. század során jelentősen 

átalakult. A 10. századi megjelenésekor még az uralkodót támogató és a fejedelmi vagy királyi 

hatalmat legitimáló harcos szent szerepében jelenik meg, aki a harcmezőn segíti az aktuális 

uralkodót, valamint az épülő katolikus egyház elsőrendű védelmezője is.368 Ez a harcos szent 

kép alakult át a 11. század első felében először a cseh területeket (elsősorban Morvaországot) 

védő protektor szentté, majd később a 12. század folyamán Csehország területének és lakóinak 

védőszentjévé. Ezt követően, majd 13. század első felében a rex perpetuus megtestesítőjévé 

vált. Ekkortól fontos jelkép a Přemysl-dinasztia uralkodói számára. A dinasztia tagjainak 

pecsétjein is éppen a Přemysl auktoritást hivatott kifejezni, amelynek forrása maga a szent 

volt.369 Szent Vencel kiemelkedő és a cseh uralkodói hatalmat jelképező szerepe a pecséteken 

a köriratokon is rendre megjelenik már a 12. század közepétől. 1146–1148 között II. Vladiszláv 

– királlyá koronázása előtt – fejedelemként is a szent képét használta pecsétjén, amely körirata 

a PAX SCI WAZESLAI IN MANUS DUCIS VADIZLAUS olvasható.370 A koronázása után 

1158-ból ránk maradt pecsét körirata természetesen II. Vladiszláv titulusával változott, azon a 
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WLADIZLAUS DEI GRA(TIA) BOEMORUM REX olvasható.371 Láthattuk tehát, hogy Szent 

Vencel uralkodói reprezentációban betöltött előkelő szerepe a 10. századig nyúlik vissza, alakja 

és attribútumai (elsősorban a lándzsa és zászló) a legkorábbi fejedelmi és királyi pecséteken is 

feltűnnek. A szenthez köthető jelvény továbbá – amely szintén rendre helyet kap az uralkodó 

hatalmi szimbolikában – a már fent említett sas, amely lángoló alakjával a morva címer mintája. 

A címer ilyen minőségében tűnik fel pajzsra emelve, a klasszikus címertan szabályainak 

megfelelően. 

Az oroszlán szimbólum pajzsra kerüléséről, annak hátteréről, szimbolikájáról biztosat 

nem tudunk, pusztán címerlegendák maradtak ránk. A legenda szerint a hadba vonuló cseh 

király zászlaján olyan rövid volt az oroszlán farka, hogy azt majomnak nézték, ezért az uralkodó 

két látható farkat rajzolt az oroszlánnak. Ezek a történetek azonban a kutatás szempontjából 

nem relevánsak.372 

Indokoltnak tartom áttekinteni a vizsgált angol forrásokkal közel egykorú, egyéb ránk 

maradt cseh uralkodói heraldikai emlékeket is. A 14. század első felében, 1313–1321 között 

keletkezett Textus de Christi passione (Passionale quod dicitur Cunegundis abbatissae) közli 

a cseh király címerét, az angol gyűjteményeken kívüli első színes ábrázolást láthatjuk. A kézirat 

elején megjelenő Kunigunda alakja körül három címerpajzs szerepel, a bal oldalon vörös 

mezőben ezüst ágaskodó kétfarkú oroszlán tűnik fel koronával, felette a Boemie felirat 

olvasható, a nőalak felett Szent György látható lovon, pajzsra emelve Sancti Georgy felirattal 

ellátva, illetve a központi figura jobb oldalán ezüst mezőben lángoló fekete sas jelenik meg, 

amely felett a Sancti Wenceslay felirat olvasható.373  

A másik közel egykorú forrásunk a már említett, az 1340-es évekkel bezáróan 

keletkezett Codex Manesse vagy másnéven a Große heidelberger Liederhandschrift, amelyben 

II. Vencel trónon ülő alakja mellett kétoldalt egy-egy címerpajzs szerepel. A bal oldali pajzson 

az angol címergyűjteményekből és cseh pecsétekről is ismert kétfarkú ágaskodó ezüst oroszlán 

látható vörös mezőben, a jobb oldalin pedig a szintén uralkodói pecsétekről ismert sas, feketével 

és vörössel sakkozott mintával, kék mezőben.374  

Láthattuk tehát, hogy a korai angol címerkönyvekben megjelenő cseh uralkodói címer 

oroszlános variánsában a valós cseh királyi jelvény tűnik fel. A cseh uralkodói címer színeit 

azonban az angol címertekercsek nem a valóságnak megfelelően hozzák, ellenben a francia és 
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a francia mintáról másolt Lord Marshal-gyűjtemény színében és szerkezetében is a valóságnak 

megfelelő címert szerepeltetik. Az angol Walford-tekercs esetében elmondhatjuk, hogy a 

kétfarkú oroszlán motívum megfelel a valóságnak, a színek azonban nem. Az ott szereplő fekete 

színű oroszlánra magyarázatul szolgálhat az eredeti oroszlán ezüst színe, illetve az, hogy az 

oxidációnak köszönhetően az ezüst festék idővel fekete színűre változik. Jó okunk lenne 

feltételezni, hogy ez történhetett a készítő elsődleges forrásával is, ezt azonban cáfolja a mező 

ezüst színe, hiszen a mező máza és a mesteralak színe nem lehet azonos. Mindazonáltal nem 

elképzelhetetlen, hogy a többi angol gyűjtemény készítőjével szemben a tárgyalt tekercs 

összeállítójának pontosabb forrása és ismerete lehetett a cseh uralkodói címerről.  

Ami különös, az a Herald- és Camden-tekercsekben megjelenő bárka motívum, ahol 

kék mezőben három arany, illetve ezüst bárkát ír le a szerző, illetve a másoló. A bárka 

motívumot megjelentető címervariánsról az elmúlt században élénk vita folyt. Nem csupán az 

minta nélküli szimbólum miatt merültek fel kérdések, hanem a terület megnevezésével 

kapcsolatban sem volt egyetértés a témával foglalkozók között. A Bealme területjelölés a 16. 

századi gyűjtő és másoló Richard Kimbey szerint nem a cseh területeket, hanem Betlehem 

városát takarja.375 Érdekes adalék, hogy a fent említett műgyűjtő saját kezű másolatot készített 

a Camden-tekercsről, amelyet – saját családjának a korai nemesi eredetét bizonyítandó – 

meghamisított.376 Denholm-Young osztotta a Betlehemmel kapcsolatos nézetet.377 Ezek a 

feltételezések azonban alaptalanok. Egyfelől városhoz is köthető címer kizárólag Jeruzsálem 

esetében tűnik fel – itt azonban tudjuk, hogy nem városi kontextusba illeszkedik a címer –, 

másfelől a Bealme névalak inkább hasonlít a csehek korabeli megnevezésére, mintsem a közel-

keleti település nevére.  

A címeren megjelenített csónak-motívumról és helynévről Felix Hauptman elméletét 

érdemes megemlíteni, aki arra hívja fel a figyelmet, hogy Matthew Paris Historia Minorjában 

szintén feltűnik a bárka szimbólum, norvég kontextusban.378 Véleménye szerint a bárka 

szimbólum VI. Haakon norvég királyhoz köthető, a megnevezést pedig Bergennel azonosította, 

ahol Haakont királlyá koronázták. Ezt az azonosítást a betlehemi párhuzamhoz hasonlóan 

elvetendőnek tartom, mivel egyfelől városi címerek nem szerepelnek az enciklopédikus 

gyűjtemények egyikében sem, másfelől a Matthew Parisnél megjelenő hajót ábrázoló jelvény 

inkább köthető Orkney-szigetének korábban tárgyalt címeréhez vagy Harald Óláfssonhoz, VI. 

                                                
375 Greenstreet, J.: The Original Camden 311. 
376 Az említett kézirat ma a British Libraryben található: BL MS. Harl. 6137, ff. 66b–72b. 
377 Denholm-Young, N.: History and Heraldry 46. 
378 Hauptmann, F.: Die Wappen in der Historia Minor 20–55. 
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Haakon hűbéreséhez, illetve Man szigetéhez, mintsem a Hauptman által javasolt Bergenhez.379 

A hajó motívumhoz kapcsolódóan meg kell említeni a dolgozat egy későbbi fejezetében 

részletesen tárgyalandó ciprusi címerrel felfedezhető párhuzamot, ahol a hajó motívum helyett 

három pajzs kap helyet. Ott a ciprusi uralkodó címerének leírásban a targe szó szerepel, ami 

egyértelműen összecseng a Herald- és Camden-tekercsekben használt barge szóval, illetve a 

címerek színe és szerkezete is megegyezik. A két fiktív címer keletkezése között párhuzamot 

fedezhetünk fel. 

Szembeötlő továbbá, hogy a Segar-tekercsben nem jelenik meg a cseh uralkodói címer. 

A címerközlés hiánya különösen érdekes, mivel a Segar-gyűjteményről egyértelműen 

kijelenthetjük, hogy nem egy korábbi címerkönyvről másolta a készítő, a gyűjtemény 

összeállítója saját, a többinél sokszor naprakészebb információval rendelkezett. Természetesen 

források hiányában nem állíthatjuk, hogy a gyűjtemény összeállítója ne ismerte volna a cseh 

uralkodói jelképet, véleményem szerint sokkal inkább a cseh területek jogi helyzete és a Német-

római Birodalmon belüli szerepe állhatott a címer hiánya mögött. A később keletkezett 

címerkönyvekben szintén nem jelenik meg a cseh király címere, míg a német uralkodó jelvénye 

szerepel több szöveghelyen is, így okkal feltételezhetjük, hogy a cseh címer a fent említett 

okokból hiányzik a 13–14. század fordulójának környékén szerkesztett gyűjteményekből is. 

Az angol-cseh kapcsolatok vizsgálatakor vissza kell mennünk a 13. század – angol 

szempontból – egyik legjelentősebb külföldi politikai és diplomáciai eseményéhez, Cornwalli 

Richárd német királlyá választásához. A fejezet korábbi része részletesen tárgyalta az eseményt, 

azt azonban érdemes a cseh címer vizsgálatakor kiemelni, hogy II. Ottokár először Richárdra 

adta le szavazatát, azt csak később módosította X. Alfonzra így eredményezve azt, hogy négy-

négy szavazattal mindkettejüket megválasszák német királynak.380 A cseh külpolitikát 

elsősorban a Német-római Birodalom és a német király politikája határozta meg, a cseh 

diplomácia másik érdeklődése pedig a Magyar Királyságra irányult.381 A cseh dinasztia 

házassági politikája is elsősorban ezen irányokba mutatott.382 Élénk angol-cseh diplomáciai és 

kereskedelmi kapcsolatokról nem tudunk; a régióból Anglia a korábban ismertetettek szerint a 

Rajna-menti területekkel állt szoros gazdasági viszonyban. Ez természetesen nem azt jelenti, 

hogy Angliában ne tudtak volna a Cseh Királyság létéről, sőt inkább azt tartom 

                                                
379 Aspilogia II. 171. 
380 Žemlička, J.: Přemysl Otakar II. 102., 122–126. 
381 Žemlička, J.: The Czech State 109–111. 
382 Antonín, R.: The Ideal Ruler 199–201. 
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elképzelhetőnek, hogy azért nem jelent meg a Camden-tekercs után összeállított 

gyűjteményekben, mert a Német-római Birodalom részeként kezelték. 

 

Német hercegi címerek 

 

A német területek kapcsán mindenképp foglalkozni kell a vizsgált korai angol címeres 

forrásokban megjelenő hercegi címerekkel, mivel esetükben nem alárendelt hatalmasságokról 

beszélhetünk, hanem önálló politikai tényezőkről. Erre a következőkben részletesen kitérek. A 

kutatott gyűjtemények közül három tekercs tartalmaz több efféle címert is, míg egy közülük 

csupán a brabanti hercegi jelvényt említi. Utóbbi a Smallpece-gyűjtemény, míg a több hercegi 

címert felvonultató címerkönyvek a legkorábbi ilyen típusú forrásaink: a Walford-, a Herald-, 

és a Camden-tekercsek. Mindegyik említett tekercs valamelyest eltér egymástól, a hercegi 

címerek vizsgálata előtt fontosnak tartom kiemelni ezeket az eltéréseket, illetve a lehetséges 

összefüggéseket. A Walford-gyűjtemény a legbővebb a hercegi címerek szempontjából. 

Szerepel benne a brabanti, az osztrák, a bajor, a lotharingiai, illetve a limburgi hercegi címer. 

A Herald-tekercsből megismerhetjük szintén a brabanti, a burgund, a limburgi, továbbá a 

braunschweigi hercegi címereket,383 valamint a fent említett tekercshez igen közeli Camden-

gyűjteményben szintén szerepelnek a brabanti, a lotharingiai, a braunschweigi a limburgi, 

illetve a bajor hercegi jelvények. A címerekről általánosságban elmondhatók, hogy többnyire 

megfelelnek a valóságnak384, illetve következetesen szerepelnek az angol forrásokban is.  

A Walford-gyűjteményt a hercegi címerek szempontjából különösen értékessé és 

érdekessé teszi a többi enciklopédikus gyűjteményben is megjelenő címereken túl az osztrák 

címer megjelenése, ugyanis ez az általam vizsgált angol forrásokban egyébként nem szerepel. 

A Herald-tekercs címerkatalógusa kiváló alapként szolgálhatott a hercegi címerek 

összeállításakor is a Camden-tekercs készítőjének: a brabanti, a limburgi, illetve a 

braunschweigi hercegi szimbólumok megegyeznek, a két tekercsben megfelelnek a valóságnak. 

Az utóbb említett gyűjtemény készítője nem vette át a mintául szolgáló gyűjteményből a 

burgund címert, helyette viszont megjelenik a bajor címer, szintén a valóságnak megfelelő 

formában.  

A hercegi címerek pontosságát illetően megjegyzendő, hogy a brabanti hercegi jelvény 

mindig ugyanolyan formában, a valóságnak megfelelően szerepel a forrásokban, ugyanez 

mondható el a lotharingiai hercegi címerről is, Limburg hercegi jelképéről, valamint 
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Braunschweig hercegének jelvényéről is. A Walford-tekercsben szereplő osztrák pólyás címer 

szintén megfelel a valós címernek,385 a bajor hercegi címer esetében azonban kétféle 

címervariánst találunk. Míg a Walford-tekercsben kékkel és ezüsttel harántsakkozott, vagy 

harántrutázott címerről esik szó, a Camden-gyűjtemény készítője a színeket helyesen közölve 

sávozott mezejű címert hoz. 

A Camden-gyűjtemény után keletkezett összeállításokban a már említett egy 

szöveghelyen találkozunk német hercegi címerrel, az angol gyűjteményekben többször nem 

szerepelnek. A francia Wijnbergen Armorialban megtaláljuk a tárgyalt jelvényeket, a 

gyűjtemény azonban szerkezetét tekintve eltér az angol enciklopédikus tekercsek felépítésétől, 

a francia munka ugyanis régiónként tárgyalja mind a francia, mind a német nemesség 

jelvényeit, így az adott régiók listájának élén a vizsgált hercegi címerek tűnnek fel elsőként, a 

valóságnak megfelelő formában. 

Mindezekből láthatóvá válik, hogy az angol címeres gyűjtemények összeállítói pontos 

ismeretekkel rendelkeztek a német területek hatalmi viszonyairól, illetve a birodalom 

előkelőinek jelvényeit a hercegek szintjéig lemenően jellemzően a valóságnak megfelelően 

adták vissza. Elmondható továbbá, hogy csak a német területek esetében jelennek meg ilyen 

mértékben hercegi címerek. Ez szintén azt támasztja alá, hogy az angol udvarban pontosan 

tudták, hogy milyenek a hatalmi viszonyok a német régióban, illetve, hogy a német hercegségek 

a többi királyság hercegeinél sokkal nagyobb jelentőségűek.  

Érdekes párhuzam továbbá, hogy a német császári és királyi titulus a címerek 

reprezentációjának szintjén is éppen ebben a három korai címertekercsben válik el egymástól, 

azokban a gyűjteményekben pedig, ahol nem jelenik már meg a császári jelkép, a hercegek sem 

kapnak helyet. Ezt azt bizonyítja, hogy éppúgy, ahogy a két-, illetve egyfejű sas része volt a 

német uralkodói jelvényre vonatkozó kánonnak Angliában, úgy a német hercegi címerek is egy 

már korábban is létező hagyomány részei voltak, vélhetően közös gyökere lehetett a korai 

címerkönyvekben szereplő német uralkodói és hercegi címerekre vonatkozó hagyománynak. 

Továbbá fontos kiemelni, hogy noha kézenfekvőnek tűnik a német császári címerek fent 

említett módon való megjelenésének magyarázatául Matthew Paris munkáját segítségül hívni, 

azokban a német hercegi címerek egyszer sem jelennek meg. Téves lenne tehát, ha arra 

kizárólagos forrásként tekintenénk, noha a tekercs készítői felhasználták Matthew Paris 

történeti munkáját, illetve ismereteik egy része onnan származhatott. Hipotetikusan felvethető 

továbbá, hogy létezett egy olyan ősforrás, amelyre épülve keletkezett a két legkorábbi tekercs, 
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valamint a Camden-gyűjtemény. Erősíti a fenti hipotézist az a megfigyelés, hogy a német 

hercegi címerek szintén azokban a korai címerkönyvekben jelennek meg, amelyek vagy valós 

(Walford-tekercs), vagy fiktív formában (Herald- és Camden-tekercsek) de említést tesznek a 

cseh uralkodói címerről is. 

 

Összegzés 

 

A korai angol címerkönyvekben megjelenő német uralkodói címerről elmondhatjuk, 

hogy mindig a sas szimbólum tűnik fel. A legkorábbi három gyűjtemény esetében a császári és 

királyi rang elválik egymástól, előbbit a kétfejű, utóbbit az egyfejű sas szimbólum jelzi. A 

későbbiekben a két titulus megkülönböztetése megszűnik, azonban a kétfejű sas mint német 

királyi jelvény továbbra is tartja magát a korai angol címeres hagyományban. 

Ha a német uralkodók tényleges, saját címerhasználata felé fordulunk, akkor azt 

láthatjuk, hogy a sas jelvény először I. Frigyes pénzein jelenik meg, pajzsba foglalva, pecsétjein 

viszont nem kap helyet a szimbólum. Ennek az az oka, hogy Frigyes uralkodói programjának 

elengedhetetlen kelléke az antik császári hagyományokat kidomborító sas motívum 

megjelenése. Így a Staufok jelvényhasználata mögött egyértelműen kimutatható egy, a 

keresztény császárok jogfolytonosságának és a pápától való függetlenedési törekvéseknek 

szimbólum szintű megjelenése. VI. Henrik uralkodása alatt nem találkozunk a vizsgált 

motívummal sem érméken, sem pecséten, ez majd IV. Ottó címerhasználati praxisával változik 

meg, ahol heraldikai kontextusban szerepel a sas ábra. Továbbá kiemelendő, hogy nem csak ő, 

hanem felesége, Brabanti Mária is pajzsára emelte a sast a címeregyesítés után. II. Frigyes 

pecsétjein a bevett formában pajzsra emelve nem jelenik meg a német uralkodóknak 

tulajdonított címerábra, azonban meg kell említeni a később tárgyalandó Szicília trónjához 

kötődő sast ábrázoló augustalis érméit, valamint az 1215. évi felségpecsétjének uralkodót 

ábrázoló oldalának ülő, koronás alakját. A király dalmatikáján körmintába foglalva láthatunk 

sas ábrázolásokat. Erről fontos megjegyezni, hogy noha uralkodói jelvényen szerepel, 

uralkodói reprezentációs kontextusban, körbe foglalva, mégsem gondolhatunk a ruházaton 

megjelenő szimbólumra címerként. (VII.) Henrik reprezentációjában a kereszt mesteralak 

jelenik meg legtöbbször zászlókon és pajzsokon, sváb hercegként az oroszlán motívumot hordja 

pajzsán. IV. Konrád uralkodása alatti időszakból szintén nem ismerünk sasos jelvényt, az majd 

Cornwalli Richárd címerén tűnik fel újra. Mindazonáltal a legfontosabb azt kiemelni, hogy az 

angol címertekercsek tanúságával ellentétben a 13. században egyszer sem szerepel kétfejű sas 

a német uralkodóknál sem címerábraként, sem semmiféle uralkodói reprezentációs felületen. 
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 Mivel a vizsgált angol források közül mindegyikben megjelenik a német vonatkozású 

kétfejű sas, erősen élhetünk a gyanúval, hogy a 13. század második felére egy már bevett 

címeres hagyományt figyelhetünk meg. A kétfejű sas a valóságban majd csak Zsigmond 

uralkodása alatt nyerte el későbbi jelentéstartalmát, mint császári jelkép, 386  a disszertáció által 

tárgyalt időszakban ez a szimbólum nem volt használatban a német uralkodók körében. A 

kétfejű sas ennek ellenére igen következetesen jelenik meg az angol forrásokban, és amikor a 

császári és királyi címek megkülönböztetés kikopik a gyűjtemények címerlajstromaiból, az 

egyfejű variáns tűnik el. 

Ám a címerkönyvekben szereplő német uralkodói kétfejű sasnak volt mintája. Matthew 

Paris munkájában megjelenik a szerző által IV. Ottónak tulajdonított és a valós 

címerhasználattal kapcsolatot mutató sasos-oroszlános, illetve a fiktív kétfejű sasos címer; a II. 

Frigyesnek tulajdonított arany és fekete kétfejű sasos jelvény; a (VII.) Henrik címereként 

bemutatott keresztes-sasos címer; IV. Konrád szintén kétfejű sasos pajzsa, alatta 

diminutívákkal; valamint Frigyes két további fia, Manfréd és Enzio kétfejű sasos, illetve egy 

pólyával ellátott címervariánsa tűnik fel. A kétfejű sas hagyománya vélhetően innen eredt és 

terjedt el, majd vált bevetté a német uralkodókra vonatkozó angol címeres hagyományban.  

Amennyiben a vizsgált címerszerkesztmény mintáját igyekszünk feltárni, nem szabad 

megfeledkezni Brabanti Mária már említett egyesített címeréről, amelyen oroszlán és sas 

látható. A hasított pajzsmező esetében a két címert olyanformán egyesítették, mintha 

mindkettőnek a jobb, illetve bal felét emelték volna pajzsra, miközben ott a címerben a sas 

jelvény teljes feje szerepel, noha az az egyesített címer tengelyén helyezkedik el. Így, ha a 

készítő az eképp megrajzolt címer alapján kívánt volna következtetni a német uralkodók 

egyesítés előtti címerére, úgy könnyen azt hihette, hogy neki a kétfejű sasos címer dukál.  

Ahhoz, hogy a német címer angliai ismeretét és hagyományát vizsgálhassuk az angol-

német kapcsolatok kutatásában egészen IV. Ottóig kell visszamennünk. Az inkább az angol-

francia kultúrkörhöz tartozó Ottó az angol udvarban nevelkedett, szoros barátságot alakítva ki 

a későbbi I. Richárddal. Ez a viszony Richárd halálig kitartott, aki igyekezett Ottót 

hozzásegíteni nagyobb javakhoz (Yorkshire) és megkísérelte a skót trónt is neki juttatni. Ezen 

törekvései kudarca után a német trónt igyekezett megszerezni Ottónak, aki a kölni érsek 

támogatását élvezte törekvései megvalósításakor. Az angol támogatásnak is köszönhetően Ottó 

német király, majd császár is lett. Később, 1257-ben III. Henrik angol király fivére, Cornwalli 

Richárd is megszerezte a német trónt, ő azonban csak névleg lett király, valódi hatalmat 
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legfeljebb a birodalom észak-nyugati felében gyakorolt. A vizsgált korszak utolsó német 

uralkodója, I. Rudolf és I. Edward angol király kapcsolata a kiegyensúlyozott volt. A két 

uralkodónak sikerült megegyeznie gyermekeik házasságáról, ezt azonban Rudolf fiának 

váratlan halála meghiúsította.  

Láthattuk tehát, hogy ilyen szoros angol-német kapcsolatokkal átszőtt időszakban a 

német uralkodói jelvény hibás szerepeltetése a korai angol címerkönyvekben példanélkülinek 

tűnik. Ha azonban megvizsgáljuk a német uralkodók pecsétjeinek képeit, azt látjuk, hogy 

címeres reprezentáció igen kevés helyen fordul elő (II. Frigyes, Cornwalli Richárd), 

legtöbbször a korban gyakran használt városfal, őrtornyok és városkapuk szerepelnek.  

A cseh uralkodói címer vizsgálata során szintén érdekes kérdések merültek fel. A 

címerről elmondhatjuk, hogy a legkorábban keletkezett Walford-, Herald- és Camden-

tekercsekben szerepel, az 1285 után keletkezett források közül csupán egy esetben, a francia 

mintáról másolt Lord Marshal-gyűjteményben tűnik fel. II. Ottokár uralkodásának időszakából 

több pecsét is fennmaradt, amelyeken változatos formában jelenik meg vegyesen a Szent 

Vencelre visszavezethető sas, valamint az angol gyűjtemények által is hozott kétfarkú oroszlán 

jelképe. II. Vencel címerhasználatára szintén mindkét szimbólum megjelenése jellemző, 

valamint III. Vencel szintén ezt a gyakorlatot vitte tovább.  Mindezeken a korai pecsétes 

emlékeken túl az oroszlán szimbólum feltűnik II. Ottokár brakteátáin, valamint II. Vencel 

garasain is, utóbbin már erősen kidomborodnak a heraldikai oroszlán stílusjegyei. Amennyiben 

a vizsgált angol forrásokkal közel egykorú egyéb címeres emlékeket megvizsgáljuk (Christi 

passione, Codex Manesse), kibontakozik, hogy míg az oroszlán szimbólum egységesen jelenik 

meg azokban, addig a sas megjelenése eltérő – noha szerepel az uralkodói reprezentációban.  

Az angol forrásokban több variánst is megfigyelhetünk. A Walford-tekercs a valós cseh 

címert hozza, ahogy a francia Wijnbergen-tekercs, illetve az arról másolt Lord Marshal-

gyűjtemény is. A Herald- és a Camden-gyűjtemények azonban olyan fiktív variánst említenek, 

amelyen három bárka szerepel. A bárka motívum igen sok kérdést vetett fel az elmúlt évszázad 

során, a legfigyelemreméltóbb mind közül a Matthew Parisnél szereplő három bárkát ábrázoló 

norvég címerrel vont párhuzam. Utóbbit – ismervén Orkney címerét – elvetendőnek tartom.  

Az 1285 után keletkezett források jelentős részében nem szerepel külön a cseh uralkodói 

címer. Ennek oka a Cseh Királyság Német-római Birodalomban betöltött szerepében 

keresendő, hasonlóan az ugyancsak a korai tekercsekben megjelenő német hercegi pecsétek 

későbbi hiányához. Emellett a cseh külpolitikát elsősorban a német viszonyok határozták meg, 

valamint az országra jellemző volt a kelet felé nyitott diplomácia. Angliában ismerték a Cseh 
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Királyságot, hiszen a német területekkel ápolt szoros viszonyon túl Cornwalli Richárd 

megválasztásakor II. Ottokár döntése befolyásolta a végeredményt.  

A vizsgálat horizontját kitágítva – már csak a cseh címerrel való párhuzamos 

felbukkanás okán is – a kutatásba indokoltnak tartottam bevonni a vizsgált gyűjteményekben 

szereplő német hercegi címereket, mivel azok egyedülálló módon jelennek meg a forrásokban. 

Ezek a három legkorábbi angol címerkönyvben jelennek meg, előfordulások igen vegyes, 

többnyire azonban a valóságnak megfelelő címerpraxist mutatják a források. Rendszeresen 

megjelenik Brabant, Limburg, Lotharingia, Braunschweig, illetve a bajor hercegi címerek, 

valamint egy-egy esetben helyet kapott a burgundi és az osztrák jelvény is. Az 1285 után 

született forrásokból kikoptak ezek a címerek, csupán egyetlen enciklopédikus tekercs akad, 

amely egy esetben tesz említést Brabant hercegének címeréről. 

A vizsgált címerek valós használatának és hátterének feltérképezése, illetve azok a korai 

angol címertekercsekben megjelenő formáinak az összevetése után egy, a korai 

szöveghagyományokra vonatkozó megfigyelést tehetünk. A német császári és királyi rang 

elkülönülése, a cseh címer, illetve a német hercegi címerek egyaránt a három legkorábbi három 

címerkönyvre jellemzők. Ez azt bizonyítja, hogy vélhetően létezett egy már a 13. század 

második felében bevettnek számító címertani hagyomány, amely mind a Walford-, mind a 

Herald- és Camden gyűjteményekben megjelenik. A kétfejű sas motívum mintája ugyan 

kimutatható Matthew Parisnél a többi esetben azonban nem találtam párhuzamot az említett mű 

címeres anyagával.  Így miután tudjuk, hogy a Walford-, illetve Herald-Camden tekercsek 

szövegei közt nem fedezhetünk fel kapcsolatot, hipotetikusan felvethető egy ősforrás, amely 

megalapozta az európai uralkodók címerpraxisára vonatkozó korai angliai címeres 

hagyományt. Ez a német területekre vonatkozó hagyomány azonban 1285, vagyis a Segar-

tekercset követően keletkezett gyűjteményekben már nem érhető tetten, leszámítva a nagy 

karriert befutó kétfejű sas szimbólumot.  

 

11. A német uralkodói címerek 

Walford-tekercs    

L’empereur de 
Almaine 

 

Or, a double-
headed eagle 
displayed sable 

Arany mezőben 
kétfejű fekete sas 
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Le roy de Almaine 
 

D’or an eagle 
displayed sable 

 

Arany mezőben egy 
fekete sas 

 

 

Herald-tekercs    

Emperor de Rome 
Or, a double-
headed eagle 
displayed sable 

Arany mezőben egy 
kétfejű fekete sas 

 

Roy de Almayne Or, an eagle 
displayed sable 

Arany mezőben egy 
fekete sas 

 

Camden-tekercs    

Emperur de Rome 
Or, a double-
headed eagle 
displayed sable 

Arany mezőben egy 
kétfejű fekete sas 

 

Emperur de 
Alamayne 

Or, an eagle 
displayed sable 

Arany mezőben egy 
fekete sas 

 

Segar-tekercs    

Rey de Almayne Or, a double-
headed eagle sable 

Arany mezőben fekete 
kétfejű sas 

 
Lord Marshal-
tekercs    
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Le Rey de Aleman Argent, an eagle 
display sable 

Ezüst mezőben egy 
fekete sas 

 

Smallpece-tekercs    

D’ Almayne 
Or, a double-
headed eagle 
display sable 

Arany mezőben 
kétfejű fekete sas 

 
Sir William Neve-
tekercs    

Le Emperur de 
Alemaine 

Or, a double-
headed eagle 
display sable 
beaked and 
membered gules 

Arany mezőben fekete 
kétfejű sas, csőre és 
lába vörös 

 

Le Rei de Alemaine Or, an eagle 
displayed sable 

Arany mezőben fekete 
sas 

 

Wijnbergen-tekercs    

le.Roy dalemaingne  D’or á l’aigle de 
sable 

Arany mezőben fekete 
sas 
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12. A cseh uralkodói címerek 

Walford-tekercs    

Le roy de Boeme 

Argent, a lion 
rampant with a 
forked tail 
crossed in saltire 
sable, crown or 

Ezüst mezőben fekete 
oroszlán arany 
koronával vállánál 
kereszt 

 

Herald-tekercs    

Le Roy de Bealme 
Azure, three 
barges or 

Kék mezőben három 
arany bárka 

 

Camden-tekercs    

Le Rey de Bealme Azure, three 
barges argent 

Kék mezőben három 
ezüst hajó 

 
Lord Marshal-
tekercs 

   

Le Roy de Behaigne 

Gules, a lion 
rampant with a 
forked tail 
crossed in saltire 
argent 

Vörös mezőben egy 
ezüst kettős, 
keresztezett farkú 
oroszlán 

 

Wijnbergen-tekercs    

le.Roy de boeme  

De gueules au 
lion d’argent á la 
queue fourcheé, 
passeé en sautoir 
et nouée, 
couronné d’or 

Vörös mezőben ezüst 
oroszlán keresztezett 
farkakkal, arany 
koronával 
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13. A német hercegi címerek 

Walford-tekercs    

Le Duk de 
Burgoine 

Bendy or and 
azure, a bordure 
gules 

Arannyal és kékkel 
sávozott mező vörös 
kerettel 

 

Le Duk de Breban Sable, a lion 
rampant or 

Fekete mezőben arany 
oroszlán 

 

Le Duk de Austrich Gules a fesse 
argent 

Vörös mezőben ezüst 
pólya 

 

Le Duk de Baverie Lozengy argent and 
azure 

Ezüsttel és kékkel 
harántrutázott 

 

Le Duk de Loraine 
Or, on a bend gules 
three eagles 
displayed argent 

Arany mezőben vörös 
harántpólya azon három 
ezüst sas 

 

Le Duk de 
Luneburg 

Argent, a lion 
rampant with 
forked tail gules 
crown or 

Ezüst mezőben vörös 
oroszlán kettős farokkal 
arany koronával 

 

Herald-tekercs    
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Le Duc de Loreyne 
Or, on a bend gules 
three eagles 
displayed argent 

Arany mezőben vörös 
harántpólya azon három 
ezüst sas 

 

Le Duc de Braban Sable, a lion 
rampant or 

Fekete mezőben arany 
oroszlán 

 

Le Duc de 
Burgoine 

Bendy or and 
azure, a bordure 
gules 

Arannyal és kékkel 
sávozott mező vörös 
kerettel 

 

Le Duc de 
Lambergh 

Argent, a lion 
rampant with 
forked tail gules 

Ezüst mezőben vörös 
oroszlán kettős farokkal  

 

Le Duc de 
Brusewike 

Or, two lions 
passant gules 

Arany mezőben két lépő 
vörös oroszlán 

 

Camden-tekercs    

Duc de Braban Sable, a lion 
rampnat or 

Fekete mezőben arany 
oroszlán 

 

Duc de Loreyne 
Or, on a bend gules 
three eagles 
displayed argent 

Arany mezőben vörös 
harántpólya azon három 
ezüst sas 
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Duc de Brusewic Or, two lions 
passant gules 

Arany mezőben két lépő 
vörös oroszlán 

 

Duc de Lamburg 
Argent, a lion 
rampant with 
forked tail gules 

Ezüst mezőben vörös 
oroszlán kettős farokkal  

 

Duc de Beyvere 
Barruly azure and 
argent, a bend 
gules 

Kékkel és ezüsttel 
sávozott mező vörös 
harántpólyával 

 

Smallpece-tekercs    

Le Duk de Brabant 
Quarterly, a lion 
rampant each 
quarter 

Négyelt mező, azokban 
oroszlánok 
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A Szicíliai Királyság uralkodói címerei és egyéb itáliai vonatkozású 

címerek 
 

Szicília uralkodói címereinek vizsgálatával együtt a földrajzi és politikai közelség miatt 

indokoltnak tartom a korai angol címertekercsekben csupán egy-egy alkalommal megjelenő 

Salerno és Velence hercegi címereit is ebben a fejezetben tárgyalni, ugyanis a térségre 

vonatkozó szűk forrásbázis nem indokol egy Itália címereivel foglalkozó önálló főfejezetet.  

 

A Szicíliai Királyság uralkodói címerei 

 

Szicília uralkodói címerei a vizsgált korai angol címerkönyvekben – egy variánstól 

eltekintve–, egységes képet mutatnak. Mindazon forrásokban, amelyekben megjelennek – a 

Walford-, a Herald-, a Camden- és a Smallpece-tekercsekben – általában a kék mező behintve 

arany liliomokkal és vörös tornagallér címerkép látható, illetve címerleírás olvasható. Az 

egyetlen ettől eltérő címert a Sir William Neve-címerkönyvben találjuk, ahol a liliomos címer 

vörös rámát kapott, amelyben arany várak találhatók, tornagallér nélkül. Mindkét címervariáns 

esetében elmondhatjuk, hogy nem minta nélküli jelvénykonstrukciókról, tehát nem fiktív 

címerekről van szó. A következőkben ezt a két, Szicíliára vonatkozó angol címerváltozatot 

elemzem, illetve áttekintem a szigethez és a térséghez kapcsolódó egyéb címervariánsokat. Az 

angol címerkönyvek adatait érdemes összehasonlítani a vizsgált francia forrás címereivel, 

amellyel közelebb juthatunk Szicília és térsége helyzetének 13. századi megértéséhez.  

Ahhoz, hogy az áttekintett anyagban szereplő variánsokat és kialakulásuk okát 

megértsük, közelebbről meg kell vizsgálnunk a források keletkezésekor uralkodó I. (Anjou) 

Károly (1266–1285) címperpraxisát. Szintén bevonhatjuk az elemzésbe Szicília trónján 

elődeitől, a Stauf-dinasztiából származó II. Frigyes (1189–1250) német-római császártól és 

leszármazottaitól ránk maradt címeres emlékeket. Továbbá vizsgálni kell I. Károly utódai 

címeres gyakorlatát: fiáét és unokájáét, az Anjou-dinasztiából származó II. Károlyét (1285–

1309) és I. Róbertét (1309–1343). II. Frigyes jelképhasználatát azért tartom fontosnak 

megvizsgálni, mert a német uralkodói címerhasználat kapcsán elemzett sas motívum szicíliai 

kontextusban is megjelenik. A jelvény feltűnik II. Frigyesnél, valamint az őt Szicília trónján 

követő utódainál is.387 A diplomáciai kapcsolatokat és érdekeket áttekintve képet kapunk egy 

fiktív, Angliában kialakult, a német királyi és császári szimbólum megkülönböztetésére 

                                                
387 Erről lásd bővebben A német uralkodói címerek című fejezetet. 
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vonatkozó hagyományról. Az egy-, illetve kétfejű sas elkülönülésének egyik sarokkövét 

jelentheti a Staufok szicíliai jelvényhasználata. A sas motívum használata az Anjou 

hatalomátvételig igen elterjedt volt. Mindezek behatóbb vizsgálatát kiemelkedő fontosságúnak 

tartom, mivel Szicília uralkodójának sem a Stauf-, sem az Anjou uralom alatt nem volt saját 

címere, így II. Frigyes és I. Károly címerpraxisának vizsgálata választ adhat a szicíliai király 

angol forrásban megjelenő jelvényének kérdéseire. 

Természetesen nem hagyhatjuk figyelmen kívül a „szicíliai vecsernye” után a 

királyságért vívott harcokban feltűnő aragón uralkodói jelenlétet sem.  A vizsgálat által – az 

angliai címerhagyományban szereplő itáliai vonatkozású királyi és hercegi címereken keresztül 

– közelebb kerülhetünk a Szicília területéért vívott 13. századi háborúk és nemzetközi 

konfliktusok megértéséhez, valamint Anglia szerepvállalásának értelmezéséhez a pápa és a 

császár viszályában.  

Mivel az előző fejezetben részletesen áttekintettem II. Frigyes német uralkodói és utódai 

címerpraxisát, így annak ismételt bemutatásától eltekintek. Szicíliai uralkodói pecsétjét nem 

ismerjük – vélhetően nem is létezett ilyen –, ellenben nagy mennyiségű pénzleletet maradt ránk 

a vizsgált időszakból. II. Frigyes itáliai címerhasználatáról azonban mindenképpen meg kell 

jegyezni, hogy noha Szicília királyaként a német uralkodói reprezentációtól eltérő eszközöket 

használt, azok pontosan illeszkednek politikai programjába.388 II. Frigyes leszármazottai 

jelvényhasználatát azonban érdemes itt tárgyalni. Noha Frigyes fia, Konrád német és szicíliai 

király is volt egyben, valódi hatalmat nem gyakorolt a német területeken, testvérei pedig még 

névleg sem voltak a birodalom királyai. I. Konrád szicíliai uralkodó (1250–1254) – német 

királyként IV. Konrád (1237–1254) –, a ránk maradt források alapján nem használta gyakran a 

sas jelképet. Különböző típusú dénárjai, tarijai, valamint obulusai közül csupán néhány érmén 

látható egy korona nélküli sas képe. A szicíliai trónon legitim uralkodóként elvileg őt követő 

Konradin nevében vert tari egy típusán feltűnik a II. Frigyes augustalisa kapcsán ismert és 

ismertetett sas jelvény, valamint két különböző típusú aranypénzén a heraldikai szabályoknak 

megfelelően ábrázolt sas. Ezen arany veretek körirata legtöbbször CO[N]R[ADUS] 

SECUNDUS. Konradin dénárjai közül a Brindisi- és Messina- típusúakon ugyancsak feltűnik 

a sas motívum, CO[N]R[ADUS] SECUNDUS, valamint a R[EX] IERUS[A]L[EM] ET SICILE 

köriratokkal.389 Megjegyzendő, hogy ezek a dénárok stílusukban jelentős hasonlóságot 

mutatnak az ulmi pénzverdében készült pénzekkel.390 A Konradin mellett régensként, majd 
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389 Grierson, P. – Travaini, L.: Medieval European Coinage 189. 
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önálló jogon uralkodó Manfréd (1258–1266) követte elődei pénzverési szokásait, tarijain és 

dénárjain többször feltűnik az egyfejű sas szimbólum, keresztekkel együtt. Körirata csak az 

uralkodó nevében különbözik, a MANFRYDUS név kerül az általa veretett pénzekre.  

A Stauf-dinasztia szicíliai uralma után az Anjou-házból származó I. Károly (1266–

1285) került trónra. A dinasztiaváltás a pénzverésre is hatással volt, I. Károly uralkodása alatt 

eltűntek az Ulm városának pénzverdéjéből kikerült pénzekhez hasonló veretek, valamint a 

királyság pénzverdéinek hálózatát is átalakította. Előbb a Manfrédhoz köthető manfredoniai 

verdét záratta be, ehelyett Barlettában nyitott újat. A barlettai pénzverde sem működött azonban 

sokáig, Károly ugyanis bezárta, majd Nápolyban nyitott új verdét, amelyet központi 

pénzverdének szánt. Ez a lépés a Nápolyt központtá alakító politikájának része volt. Ennek 

következtében Brindisi és Messina verdéi jelentősen veszítettek fontosságukból és 

forgalmukból, így az itt vert érmék száma is csökkent. Károly 1278. évi pénzügyi reformja 

nemcsak a verdék rendszerére, valamint az új pénzek nemesfém tartalmára volt hatással, hanem 

az ott készült érmék stílusa is jelentősen megváltozott. Ez utóbbi változás a heraldikai kutatások 

szempontjából érdekes adalékul szolgálhat mind a Staufok, mind pedig az Anjouk 

reprezentációs eszközeinek és azok szimbolikájának megértéséhez.391 A királyságban korábban 

forgalomban levő pénzek a dinasztikus kötődésből fakadóan inkább a német verdék 

stílusjegyeit hordták magukon, gyakran kaptak helyet pénzeken keresztek, égitestek, uralkodói 

mellképek, míg I. Károlynak köszönhetően a francia pénzverés és reprezentáció sajátosságai 

kezdtek megjelenni az itáliai királyságban vert pénzeken. Reáljain és több tariján lovag alakja 

jelenik meg lóháton. Néhány tariján pedig a lovas motívum kiegészül pajzzsal, olykor lovas 

alak nélkül, csak a pajzs szerepel rajtuk.392 

Uralkodása alatt a Staufok sasos érméi helyett a saját családi címerével ellátott vereteket 

készíttetett. Néhány esetben a behintett címermezővel megegyező módon tűnnek fel a francia 

uralkodói liliomok, míg több esetben a behintés motívuma nélkül, csak egy-egy liliom jelenik 

meg. Ezek főleg a Messinában készült veretekre jellemzők.393 Jelen kutatás szempontjából 

azonban a legfontosabb ránk maradt érme a Brindisiben veretett pénz, amelyet az angol 

címertekercsekben is szereplő címerrel láttak el. Ezeken a vereteken címerpajzs tűnik fel, 

behintve liliomokkal, azon egy tornagallér látható.394 I. Károly pénzeinek köriratán legtöbbször 

K[AROLUS] DEI GRA[TIA] REX SICILI[E], illetve DUC[ATUS] AP[U]L[IE] ET 
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PRINC[IPATUS] CAP[UE] olvasható. Az 1278. évi pénzügyi reform után veretett arany és 

ezüst caroliniken osztott mezejű címerpajzs tűnik fel, első felében Jeruzsálem címerével, 

második felében az Anjou liliomos tornagallérral ellátott jelvény látható.395  

I. Károlytól nem csak érmék, hanem címeres pecsétek is fennmaradtak. Ezeken a címer 

pontosan egyezik a szicíliai király az angol tekercsekben szereplő címerének leírásával. 

Továbbá ismerünk tőle olyan pecsétet, ahol a carolini típusú pénzzel megegyezően, a 

megjelenő címer osztott pajzsmezejének első felén Jeruzsálem címere, a mező második felén 

pedig a liliomokkal beszórt tornagalléros jelvény jelenik meg.396 A pecséten a KAROL[US] 

DEI GRA[TIA] IER[USA]L[E]M SICILIE REX, valamint az AVE GRACIA PLENA 

DOMINUS TECUM köriratok olvashatók. Olyan erősen töredékes pecsétek is maradtak ránk, 

ahol a pénzek stílusánál megjelenő francia típusú lovas ábrázolás tűnik fel. Az ehhez a típushoz 

sorolható felségpecsétek egyik oldalán trónon ülő király alakja látható, másik oldalán lovas alak 

kezében címerpajzzsal, amelyen „Anjou”-liliomok és tornagallér szerepel. A ló takaróján 

szintén visszaköszön a liliom motívum.397 

II. Károly (1285–1309) pénzein apja gyakorlatát követve Jeruzsálem címere és az Anjou 

családi címer szerepelnek hasított pajzsmezőn. Érméi többségén a K[A]ROL[US] 

S[E]C[UN]D[US] körirat olvasható.398 Fennmaradt pecsétjei tanúsága szerint 

pecséthasználatában is követte elődje mintáját, felségpecsétjének lovas oldalán a lovas alak 

kezében pajzsot tart, amelyen az Anjouk liliomos címere látható, hercegi címerén pedig a 

tornagalléron kívül feltűnik egy másodlagos címerelem, egy harántpólya.399 Az utóbb említett 

elem megkoronázása után kikerült Károly címeréből.  

Mivel a vizsgált címertekercsek közül a legkésőbbre datált gyűjtemény keletkezési 

időpontja bizonytalan – a terminus ante quem 1310 –, így indokoltnak tartom, hogy még 

kitérjek II. Károly utódjának korai címeres praxisára. I. Róbert (1309–1343) úgynevezett fekete 

dénárjain szintén megjelenik az „Anjou”-liliomos címer tornagallérral, köriratukon 

ROBERTUS DEI GRA[TIA], illetve IER[USA]L[EM] ET SICIL[IE] REX olvasható.400 Az 

Anjou címer nem csak pénzein, de pecsétjein is látható. Kiváló példa erre Róbert egyik 1317. 

évi ép pecsétje, amelyen a tornagalléros Anjou címer található.401 

                                                
395 Uo. 205. 
396https://www.cgbfr.com/italie-royaume-de-naples-charles-ier-danjou-salut-dor-n-d-naples-
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397 Metman, Y.: Le sceau de Charles II 92. 
398 Grierson, P. – Travaini, L.: Medieval European Coinage 219–220. 
399 Metman, Y.: Le sceau de Charles II 92. 
400 Grierson, P. – Travaini, L.: Medieval European Coinage 225. 
401 Galbreath, D. L.: Papal 4. 
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A fent tárgyaltak mellett ki kell kérni az 1282. évi „szicíliai vecsernye” utáni aragón 

törekvésekben fontos szerepet játszó III. Péter és felesége, a Stauf-dinasztiából származó 

Konstancia címeres reprezentációjára. Konstancia Manfréd leánya és ezáltal II. Frigyes unokája 

volt, így amikor I. Károly az 1282. évi eseményeket követően áttette székhelyét Nápolyba, III. 

Péter aragón uralkodó (Szicília királyaként 1282–1285) felesége jogán bejelentette trónigényét. 

Az Ibériai-félsziget uralkodóinak címerreprezentációjáról és az angol forrásokban szereplő 

aragón címerről a későbbiekben még alaposabban lesz szó. Jelen kérdés szempontjából Péter 

szicíliai királyként veretett pénzei vehetők számba, amelyek közül két típust különböztetünk 

meg. Ezek kapcsán heraldikai és címerreprezentációs szempontból kiemelendő, hogy mindkét 

típuson feltűnik a heraldikai sas motívum, az eltérést csupán a korona hiánya vagy megléte 

adja.402 A motívum azonban nincs pajzsba foglalva, így címerről nem beszélhetünk. A 

pénzeken legtöbbször a P[ETRUS] DEI GRA[TIA] ARAGON[IE] SICIL[IE] REX, valamint 

a SUMMA POTENCIA EST IN DEO köriratok olvashatók.403 Az érmék másik oldalán pedig 

a cölöp mesteralakos aragón uralkodói címer tűnik fel pajzsra emelve.  

A fentiekből láthattuk tehát, hogy a korai angol címergyűjteményekben Szicília 

uralkodói címereként megjelenő liliomos-tornagalléros címer megfelel az I. Károly szicíliai 

király által a valóságban is használt jelvénynek. A helyesen szerepeltetett címert nem csak az 

angol címerkönyvekben találjuk meg, a francia Wijnbergen Armorialban is a már ismertetett, 

helyes címert láthatjuk. Angliában tehát tisztában voltak a szicíliai hatalmi viszonyok 

alakulásával, a Stauf-dinasztia után következő Anjouk hatalomra kerülésével és I. Károly 

címerviselési praxisával. Csak az 1307-re datált Sir William Neve-tekercs készítője tér el az 

angol címerhagyományban bevett formától. Nála a már említett liliomos pajzsmezőn vörös 

rámában arany várak jelennek meg. A rámában szereplő jelvényeket Kasztília uralkodói 

címerével azonosíthatjuk. Ebből arra a következtetésre juthatunk, hogy a vizsgált címerkönyv 

összeállítója tisztában volt a Szicíliai Királyság körül folyó háborúskodással és az Anjouknak 

Aragóniával fennálló ellentétével, viszont a királyságra jogot formáló aragón uralkodót, III. 

Pétert összekeverte az akkor regnáló kasztíliai uralkodóval, IV. Ferdinánddal. Megjegyzendő, 

hogy az Ibériai-félszigetre vonatkozó címerek közül a Sir William Neve-gyűjteményben csak 

Navarra címere szerepel, sem a Kasztília, sem az aragón uralkodói címer nem jelenik meg. Az 

azonban a szicíliai címer kapcsán is kiderül, hogy a készítőnek csekély ismerete volt a térségről.  

A korai angol címeres forrásokban tehát I. és II. Károly címere pontosan szerepel, amit 

a Szicília körül a 13. század második felében kialakuló, egész Nyugat-Európát megmozgató 
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eseménysor magyaráz. Ahhoz, hogy a vizsgált időszakot és diplomáciai folyamatait, a jelen 

kutatás szempontjából fontos, uralkodói reprezentációs kontextusban megérthessük, 

elengedhetetlen alaposabban górcső alá venni Szicília helyzetét a 13. századi európai 

politikában. Jelen téma szempontjából is fordulópontnak számít a szicíliai korona Stauf kézbe 

kerülése, illetve az ennek függvényében alakuló kapcsolat a császár és a pápa között. A két 

említett hatalmi tényező aktuális viszonya ugyanis erősen befolyásolta Nyugat-Európa 

királyságainak külpolitikáját, így például Angliáét. Az események áttekintését és a hatalmi 

viszonyok ismertetését, a címeres emlékek vizsgálatával megegyezően, II. Frigyes trónra 

lépésétől tartom indokoltnak. 

A Stauf-dinasztia tagjai közül másodikként II. Frigyes (Roger)404 került a Szicíliai 

Királyság trónjára, édesanyjának, Szicíliai Konstanciának (1194–1198), II. Roger (1130–1154) 

lányának köszönhetően. Trónra kerülése nem volt konfliktus nélküli, ahogy hosszú uralkodása 

sem.405 Az édesapja, VI. Henrik halálakor még gyermek Frigyes jogát a szicíliai trónra senki 

nem vitatta, azonban a német korona körül kialakuló belháborúk kedveztek III. Ince pápa 

politikájának, aki – noha Frigyes gyámja volt – IV. Ottót támogatta a német korona és császári 

cím elnyerésében. Ince így sikeresen elérte, hogy a német és szicíliai koronák egymástól külön 

legyenek választva. IV. Ottó császárrá koronázása után azonban szembefordult a pápával – 

ígérete ellenére Ottó igényt tartott a Pápai Államhoz tartozó területekre –, aki erre válaszul a 

német királyság területén lázadást támasztott. A lázadás vezetőért kiáltott, így Ince IV. Ottóval 

szemben támogatta II. Frigyes hatalomra kerülését.406 Mindazonáltal az alig központosított, 

laza adminisztrációs rendszerrel és ellenőrzési hálózattal rendelkező – több autonóm területet 

magába foglaló – Pápai Államnak a legkevésbé sem állt érdekében, hogy a német és a szicíliai 

korona egy kézbe kerüljön.407 Frigyes német trónra lépésekor ígéretet tett arra, hogy lemond 

Szicília trónjáról, III. Ince halála után az őt császárrá koronázó III. Honoriusz pápának szintén 

megerősítette ígéretét a német és a szicíliai királyságok különválasztására, továbbá a Pápai 

Állam határainak és szervezetének tiszteletben tartására vonatkozóan. Noha Honoriusz 

kételkedett a Frigyes által tett ígéret betartásában, a következő tervezett keresztes hadjárat 

vezető alakjának Frigyest szánta. Frigyes mind a pápai területek és jogaik tiszteletben tartására, 

mind a kereszteshadjáratra tett ígéretét igyekezett megtartani. 

                                                
404 Apai és anyai nagyapái, I. Frigyes német-római császár és II. Roger szicíliai király után nevezték el. 
405 Abulafia, D.: Frederick II 89–131. – Sibylle, E. – Rösch, G.: Kaiser Friedrich II. 59-66. 
406 Abulafia, D.: The Kingdom of Sicily 501. – Molnár P.: Császárság, pápaság 68-69. 
407 Uo. 



 119 

 Szicília – miután Frigyes kiskorúként nyerte el koronáját – VI. Henrik uralkodását 

követően anarchiába süllyedt. Frigyes ilyen állapotban kezdte meg uralmát és látott neki 

pénzügyi, valamint adminisztratív reformoknak. Gazdaságpolitikájának köszönhetően Szicília 

ismét meghatározó kereskedelmi tényező lett Európa déli részén. A királyság Mediterráneum-

beli pozícionálásának egyik legértékesebb produktuma a már említett augustalis érme, amely 

stílusában és reprezentációs célú kommunikációjában Frigyest a római császárok utódjaként 

tüntette fel. Frigyes jelentős gazdasági és katonai erőt képviselt az 1230-as évekre, amelynek 

következtében egy esetleges támadástól tartva a lombard városok ismét életre hívták a Lombard 

Ligát. Mindeközben fia, a német királlyá koronázott Henrik is apja érdekeivel szemben kezdett 

politizálni, kísérletét azonban Frigyes sikeresen felszámolt.408 IX. Gergelynek nem állt 

érdekében az apjával és politikájával szembeszálló Henriket megvédeni. Sőt, Frigyes felesége, 

II. Izabella jeruzsálemi királynő – akinek Frigyes a Jeruzsálem királya titulusát köszönhette – 

halála után segített a császárnak harmadik házassága megkötésében. A házasságot 1235-ben 

Frigyes, I. János angol király második házasságából született lányával, Plantagenet Izabellával 

kötötte, aki III. Henrik húga volt.409  

A császár és a pápa végleges szakítására akkor került sor, amikor Frigyes Szardínia 

trónjára segítette egyik törvénytelen fiát, Enzót.410 Mivel a Pápai Állam is jogot formált a 

területre, a konfliktust IX. Gergely a császár kiközösítésével tartotta megoldandónak. IX. 

Gergely életében a két hatalom szembenállása nem oldódott meg, így a IV. Celesztin rövid 

pontifikálása után megválasztott IV. Incére maradt a helyzet rendezése. II. Frigyes hatalma és 

pozíciója – mind a német, mind az itáliai területeken –, valamint a Stauf-dinasztia által kiépített 

adminisztráció uralkodása vége felé meggyengült, ennek jele előbb Raspe Henrik, majd 

Hollandia Vilmos német ellenkirályi fellépépse.411 Az észak-itáliai városok ellenállása, azok 

sikertelen ostroma, végül pedig a megalázó parmai vereség súlyosbította a helyzetet. Legfőbb 

bázisát, Szicíliát, Frigyes uralkodása végéig megtartotta, annak gazdasági ereje és a szerteágazó 

távolsági kereskedelemből befolyó javak biztosították az anyagi hátteret itáliai törekvéseihez. 

Frigyes halála után törvényes utódja, IV. Konrád (1250–1254) vette át Szicília 

koronáját, aki igyekezett folytatni apja itáliai politikáját. IV. Ince 1254-ben kiközösítette 

Konrádot,412 és mint Szicília hűbérura, egy uralkodásra alkalmas és a pápai hatalomhoz lojális 

                                                
408 Abulafia, D.: The Kingdom of Sicily 504. 
409 Angol érdekről, valamint Frigyes és Izabella házasságáról lásd bővebben A német uralkodói címerek című 
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uralkodói címerek című fejezetet. 
411 Abulafia, D.: The Kingdom of Sicily 505. 
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jelöltet keresett. Ekkor ajánlotta fel Ince III. Henrik angol király fia, Edmund számára a 

koronát.413 Konrád 1254-ben hirtelen bekövetkezett halála után a Szicília feletti hatalomra mind 

IV. Ince, mind pedig Manfréd, II. Frigyes egyik törvénytelen gyermeke igényt tartott. IV. 

Konrád örököse, Konradin ekkor még kisgyermek volt, így a német trónra nem kerülhetett, 

illetve Szicíliában sem gyakorolt hatalmat. Manfréd eleinte elismerte a pápai hatalmat a 

királyságban, később azonban sikerült elérnie, hogy 1258-ban Szicília királyává koronázzák.414 

Mindeközben III. Henriknek sikerült a német trónra juttatnia Cornwalli Richárdot, így Manfréd 

megkoronázása előtt karnyújtásnyira került Szicília trónjának megszerzéséhez. Henrik azonban 

az Angol Királyságon belül ellenállásba ütközött, valamint komoly financiális problémákat is 

okozott neki mind a német területekre, mind a déli irányba mutató törekvések anyagi hátterének 

biztosítása.415 Henriknek így fel kellett adnia az Edmund számára áhított dél-itáliai trónt.  

IV. Sándor pápa annak ellenére gyanakvással figyelte Manfréd szicíliai jelenlétét, hogy 

a német és szicíliai trónt sikerült különválasztani egymástól. A déli királyság gazdagsága 

ugyanis képes volt hátteret biztosítani Manfrédnak ahhoz, hogy – apját követve – a Pápai Állam 

rovására tovább terjeszkedjen. A pápának ismét új jelöltet kellett találnia, így esett IV. Orbán 

választása IX. Lajos francia király öccsére, Károlyra. Manfréd és Károly seregei 1266-ban 

Beneventónál megütköztek, ebből azonban Károly került ki győztesen, míg Manfréd elhunyt a 

csatamezőn. Szicíliában a jól kiépített adminisztratív háttérnek köszönhetően I. Károly könnyen 

átvette az uralmat, 1268-ban azonban IV. Konrád fia, Konradin apja örökségére igényt tartva 

megtámadta az Anjou uralkodót. A két had Tagliacozzo városa mellett ütközött meg, a csata 

ismételten Károly győzelmével zárult, így elhárult minden akadály, hogy Szicília törvényes 

uralkodója lehessen. Konradint néhány héttel később Nápolyban nyilvánosan kivégeztette, az 

őt segítőket pedig birtokelkobzással sújtotta. Károly nem sokkal Konradin legyőzése után 

ellenőrzése alá vonta Toscanát, valamint a lombard városokat. A II. Frigyes által kiépített 

adminisztrációt megtartotta, székhelyét azonban áthelyezte Nápolyba. Noha Károly a Pápai 

Állam területi és jogi határait nem sértette meg, mégis aggasztóan nagy volt mind a politikai 

hatalma, mind pedig az általa könnyen mozgósítható javak mennyisége.  

Károly uralmában fordulópontot jelentett az 1282. évi „szicíliai vecsernye”, amely egy 

kisebb palermói külvárosi civakodásból az Anjou uralom elleni lázadássá fajult. Noha Szicília 

lakói névleg pápai védelem alá helyezték magukat, valójában Manfréd leányát, Konstanciát és 

férjét, a már említett III. Péter aragón királyt várták, hogy megérkezzenek. III. Pétert királlyá 
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kiáltották ki, amelyre válaszul IV. Márton pápa kiközösítette őt. Károly eközben nápolyi 

központtal a szárazföldön igyekezett megtartani hatalmát, átfogó reformprogramot hirdetett 

tisztségviselői és katonái túlkapásai ellen, valamint az adóterhek csökkentésére is ígéretet 

tett.416  

Mindezekkel párhuzamosan a francia uralkodó és a pápa tárgyalásokba kezdett egy 

esetleges Aragónia elleni hadjárat megszervezéséről, amelyről végül 1284-ben megállapodás 

született. Ezzel az angol uralkodó, I. Edward nehéz helyzetbe került. Leánya, Eleonóra és III. 

Péter fia, III. Alfonz házasságáról417 nem sokkal ezt megelőzően állapodott meg a két 

uralkodó.418 A pápai kiközösítésre és a Walesben kialakult helyzetre hivatkozva Edward 

késlekedett Eleonóra Aragóniába küldésével. A helyzetet tovább bonyolította, hogy III. Fülöp 

francia uralkodó I. Edwardot mint Gascogne urát – ezáltal vazallusát – hadba hívta Aragónia 

ellen. Mindeközben III. Péter is segítséget várt I. Edwardtól.419 Az angol uralkodó igyekezett 

távol maradni a kibontakozó háborútól, maroknyi csapatát is csak késve küldte III. Fülöp serege 

után.420 A hadjárat végül aragón győzelemmel zárult.  

1285-ben a Szicília koronájáért folytatott harcok összes szereplője meghalt, mind I. 

Károly, mind IV. Márton pápa, mind III. Fülöp, valamint III. Péter is.421 A kialakult helyzet 

rendezése III. Péter fiaira, III. Alfonz aragón uralkodóra, majd öccsére – Alfonz hirtelen 

bekövetkezett halála után utódjára –, II. Jakabra (Szicília királyaként I. Jakab), valamint IV. 

Honoriusz pápára várt. III. Alfonz és II. Károly követei között 1291-ben Brignoles-ban került 

sor a béke megkötésére.422 I. Jakab azonban trónra kerülése után a békeszerződést semmisnek 

nyilvánította. VIII. Bonifác szerepvállasa a konfliktusban végül rákényszerítette Jakabot a 

békeszerződés elfogadására, illetve kénytelen volt szicíliai trónját átadni testvérének, 

Frigyesnek. Frigyes 1289-ben feleségül vette II. Károly lányát, Anjou Eleonórát, majd a 

későbbi I. Róbert szicíliai királlyal kötött békemegállapodás értelmében a két részre szakad 

királyság helyzete megmaradni látszott. A nápolyi székhelyű terület továbbra is Szicíliai 

Királyságnak nevezte magát, míg a szigetország antik elnevezése és háromszög alakja után 

Trinacria névvel szerepelt a korabeli forrásokban.423 
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Az angol-szicíliai kapcsolatokhoz kötődően hangsúlyozni kell I. Edward és I. Károly, 

majd II. Károly közeli, baráti viszonyát. IX. (Szent) Lajos halála után a Tunisz falai alól 

elvonuló keresztes hadseregben tartózkodott I. Károly és I. Edward is. Előbbi meghívására az 

angol uralkodó Szicíliában töltötte 1270 telét. A partot érést követően nem sokkal egy tengeri 

vihar szétszórta Edward hajóhadát, így a keresztes hadjárat folytatása lekerült napirendről.424 

A két uralkodó ekkor szoros barátságot kötött, amely később ugyan egy időre megromlott a 

viterbói gyilkosság után, végül azonban sikerült rendezni viszonyukat. Henry of Almainnek, 

Edward unokaöccsének gyilkosai Simon de Montfort életben maradt fiai voltak, akik apjuk és 

bátyjuk halálát bosszulták meg a merénylettel.425 Edward közbenjárására X. Gergely 

mindkettejüket kiközösítette. Simon nem sokkal később elhunyt, Guy de Montfort azonban I. 

Károly védelme alatt állt. Károlynak köszönhetően Gergely feloldotta a kiközösítést, az Anjouk 

őrizetére bízva a világi bűnökben vétkes Guy-t. Utóbbi kérdéses körülmények között nem 

sokkal később megszökött az Anjou őrizetből. I. Károly, évekkel később pedig II. Károly is 

igyekezett közbenjárni Edwardnál Guy érdekében, az angol király azonban hajthatatlan 

maradt.426 Edward ugyan egy darabig neheztelt az ügy miatt, a prosperáló Plantagenet-Anjou 

viszony azonban személyes sérelme miatt nem szenvedett csorbát, a két dinasztia királyai 

továbbra is különösen jó viszonyt ápoltak egymással.  

A korai angol címertekercsekben megjelenő szicíliai címerről láthattuk tehát, hogy a 

gyűjtemények készítői pontosan közlik azt, tisztában vannak a régióban végbemenő 

változásokkal. A Walford-, a Herald- és Camden-tekercsek azonosan hozzák I. Károly címerét, 

valamint a Smallpece-gyűjtemény II. Károlyét. Fontos megjegyezni, hogy a francia 

Wijnbergen-tekercs a helyes angol variánssal megegyezően szerepelteti Szicília királyának 

címerét. I. Károly címere tehát köztudomású volt mind Angliában, mind Franciaországban. Az 

angol forrásokban megjelenő pontos címerközlésre magyarázatul szolgálhat III. Henrik, majd 

I. Edward aktív politikai részvétele a szicíliai ügyekben. Előbb a királyság trónjának 

megszerzése érdekében, majd a pápaság és a császárság között fennálló ellentét során betöltött 

szerep révén, ezt követően pedig az Aragón Királyság elleni pápai és francia szövetségnek 

köszönhetően kerültek kapcsolatba a tárgyalt területtel. Egyrészről tehát az Anglia királyait már 

a Staufok szicíliai jelenlétekor szoros kapcsolat és érdek fűzte a tárgyalt területhez, másrészről 

a franciák szerepvállalásával az angol-szicíliai viszony tovább bővült. A francia forrásban 

szereplő pontos szicíliai címerre természetesen nem kell külön magyarázatot keresnünk, hiszen 

                                                
424 Prestwich, M.: Edward I. 73–74. 
425 Richards, J.: The Crusades 431. 
426 Bárány A.: Angol-magyar diplomáciai 267–269. 
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I. Károly rokoni kapcsolatai elegendő indokul szolgálnak. Az I. Károlyt és IX. (Szent) Lajost 

összekötő testvéri kapcsolatot a címerek szimbólumrendszerével is jelölik, Károly mint 

fiatalabb királyi sarj, a királyi címert az elsődleges rokoni viszonyt kifejező diminutívával, a 

tornagallérral kiegészítve viseli. Az angol hagyományban és az angol királyi dinasztia esetében 

is hasonló szimbólumrendszer használatát figyelhetjük meg,427 A későbbi II. Edward és III. 

Edward hercegi pecsétjein az angol uralkodói címer oroszlánjai és tornagallér szerepelnek.428   

 

Egyéb itáliai vonatkozású címerek  

 

Az itáliai kommunális heraldika előzményei a 12. század második feléig tekintenek 

vissza, amikor az első városhoz tartozó jelvények megjelentek. Ezeket még csak proto-

heraldikus jelvényeknek tekinthetjük, a térség címerhasználatában jelentős változást majd a 

Stauf-dinasztia közvetítésével Itáliába kerülő német heraldika megjelenése okozott. Később, az 

Anjoukon keresztül a régió címerpraxisába beszivárgó francia hatás figyelhető meg.429 Az 

itáliai városok címeres gyakorlatára jellemző volt, hogy az elit és a popolo jelölésére két színű 

jelvényeket használtak. A 13. század második felében és 14. század elején terjedt el egy 

figuratívabb gyakorlat, akkor is elsősorban állatok vagy szentek alakjai kerültek pajzsra.430 Az 

ezt megelőző időszakban elsősorban geometrikus mesteralakok és felhő motívumok voltak 

népszerűek.431 A 14–15. század során a polgári körökben is népszerűvé váló címerek esetében 

is megfigyelhető ez a gyakorlat.432  

Az eddig tárgyaltakhoz érdekes adalékul szolgál Velence a kizárólag a Camden-

gyűjteményben megjelenő hercegi címere. Az angol szövegben szereplő várat megjelenítő 

címer előzményét pajzson nem tudjuk kimutatni, a velencei pénzeken többnyire Szent Márk 

alakja, valamint Velence zászlót tartó oroszlánja látható. 433 Tudjuk, hogy a középkor során a 

velencei aranyforint (dukát) igen jelentős értéket képviselt, Európa-szerte elterjedt volt, a vár 

motívum azonban nem tűnik fel rajta.434 A várábrázolás a 13. századi dózsékat adó velencei 

családok jelképeivel sem mutat párhuzamot.435 Megfontolandó, hogy a szimbólum Velence 

                                                
427 Neubecker, Ottfried: Heraldry 96–97. 
428 Chaplais, P.: Le sceau de la cour de Gascogne Pl.1–3. 
429 Weber, F. Ch.: Heraldry 496. 
430 Genova griffmadara, Pisa sasa, Firenze oroszlánja, Siena nőstényfarkasa. Uo. 497. 
431 Uo. 496. 
432 Bibl. Apost. Vat. Reg. Lat. 1468 1r–44v. 
433 Medieval European Coinage 12 1004–1046.  
434 Uo. 627–631. 
435 Contarini: Bibl. Apost. Vat. Reg. Lat. 1468 7v. (arannyal és arany-ezüsttel harántsávozott négyelt mező, 
valamint arannyal és arany-ezüsttel harántsávozott mező, az aranyban vörös jeruzsálemi keresztek), Dandolo: Bibl. 
Apost. Vat. Reg. Lat. 1468 9v. (vörössel és ezüsttel osztott mezejű pajzs), Gradonico: Bibl. Apost. Vat. Reg. Lat. 
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városi státuszára utalhat, amely a dózse hatalmának monarchikus jegyei ellenére sem 

tagozódott be az angolok által ismert társadalmi rendszerbe, így az számukra nehezebben 

értelmezhető. A város motívum továbbá beleillik az Alpoktól északra használt gyakorlatba, 

ahol a motívum igen népszerű volt. Ennek köszönhetően velencei kontextusban problémás egy 

olyan uralkodói reprezentációs eszköztár használata, amely idegen az itáliai város pszeudo-

monarchikus berendezkedésétől. Noha Velence szuverén, mégsem hercegség, noha jelentős 

hatalmi tényező, nem királyság.  

A Camden-gyűjtemény itáliai vonatkozású hercegi címerén kívül meg kell említeni a 

Smallpece-tekercsben megjelenő kék mezőben ezüst kelyhes pajzsot, amely Salerno fejedelme 

címereként szerepel. A velencei címerhez hasonlóan, szintén minta nélküli címerként 

tekinthetünk rá, Salerno jó ideje a szicíliai király alá tartozott, azt a mindenkori örökös 

birtokolta (II. Károly, Martell Károly etc.). Önálló államalakulatként 1077-ben szűnt meg, a 

vizsgált időszakban I. Károly és utódja uralma alá tartozott.436 A királyság két részre 

szakadásakor földrajzi helyzetéből adódóan a szárazföldi, nápolyi központú királyság része lett.  

A fiktív hercegi címerek megjelenésének oka, hogy a gyűjtemények készítői 

rendelkeztek némi ismerettel Itáliáról, azt igyekeztek beilleszteni munkáikba. Velence esetében 

a hatalmi tényezőként számontartott várost emelte hercegi rangra a címerkönyv szerkesztője, 

míg a Smallpece-tekercs esetében az I. Károly halála után kialakuló helyzet jelenik meg, amely 

végül a Szicíliai Királyság kettészakadásához vezet. A szárazföldi terület két legjelentősebb 

városa Nápoly és Salerno voltak, a Szicília (Nápolyi) Királyság trónörökösének intitulátiójában 

is szerepelt Salerno fejedelmének rangja.437 A fent említettek szerint II. Károly és fia, Martell 

Károly is fejedelemként használták a címet. Koronázásuk után uralkodói titulatúrájából a címet 

elhagyták, a Karolus secundus Dei Gratia Magnificus Rex Ierusalem et Sicilie Ducatus Apulie 

et Principatus Capue címet viselik.438 Salerno fejedelmi rangját örökösük viseli. A Smallpece-

gyűjtemény készítője a többi címerkönyv-készítőnél jobban ismerhette a helyi viszonyokat, 

mivel a nápolyi trón örökösének fejedelmi jelvényét is szerepelteti munkájában. 

A francia kontrol forrás esetében érdekes eltéréseket figyelhetünk meg. A Wijnbergen-

gyűjtemény a már említett, helyes szicíliai címeren kívül szerepelteti Szardínia címerét – 

méghozzá kétszer, különböző formában –, továbbá Salerno és Palermo királyi címereit. 

                                                
1468 12v. (vörös mezőben ezüst lépcsős harántpólya), Morosini: Bibl. Apost. Vat. Reg. Lat. 1468 16v. (arany 
mezőben ezüst harántpólya). 
436 Citarella, A. O.: Amalfi 24. – Kreutz, M. B.: Salerno 1005. 
437 Abulafia, D.: The Kingdom of Sicily 515., Lucius 538.153 1292.  
438 ASAg 15. (http://monasterium.net/mom/IT-ASNA/ASAg/ASAg%2C15/charter), ASAg 17. 
(http://monasterium.net/mom/IT-ASNA/ASAg/ASAg%2C17/charter) (letöltés dátuma: 2019. 02. 19.). 
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Mindegyiket királyi jelölés kíséri. A tárgyalt francia címergyűjteményben megjelenő minta 

nélküli jelvények nem hordozzák magukon a korábban ismertetett itáliai kommunális heraldika 

jellemzőit. Szardínia esetében a leírások egy kék mezőben vörös kereszt, illetve egy vörös 

mezőben arany oroszlán villás farokkal keresztben címert hoznak, Salerno esetében ezüst 

mezőben vörös ragyogó csillagot áttörve arannyal, Palermo címereként pedig kék mezőben 

ezüst oroszlán arannyal felfegyverezve címert említ a forrás. 

Nem tudhatjuk, hogy a francia gyűjtemény készítője ismerte-e a Szardínia körül 

kialakult bizonytalan helyzetet. Az azonban bizonyosnak látszik, hogy a Szardínia királya cím 

létezéséről tudott, a sziget státuszával tisztában volt. A 13. század második felében Szardínia 

szigetének uralmára és a királyi címre többen igényt formáltak. II. Frigyes Enzo nevű 

törvénytelen gyermekét házasította ki, hogy iure uxoris Szardínia trónjára kerüljön. Először a 

szardínia Torres és Gallura, végül az egész sziget ura lett.439 Valódi hatalmat azonban nem 

gyakorolt, rövid ott tartózkodása alatt királyságát nem sikerült örökíthetővé tennie.440 Pisa és 

Genova harca az uralomért szintén meghatározó periódus volt a sziget 13. századi 

történelmében. 1267-ben I. Károly is bejelentette igényét a szigetre fia, Fülöp számára.441  Ezt 

követően 1297-ben VIII. Bonifác – bízva Szicília szigetének ismételt Anjou kézbe kerülésében 

–, felajánlotta II. Jakab aragón uralkodónak Szardíniát és Korzikát (Regnum Sardinie et 

Corsice).442 Noha II. Jakab ekkor lemondott volna Szicília trónjáról, a pápa terve azonban 

sosem valósult meg, mivel Szicília királyává az akkori királyi helytartót, II. Jakab fiát, Frigyest 

választották meg.  

Az Anjou érdekek szicíliai sérülése és a hatalomvesztés következtében a Francia 

Királyságban vélhetően ismerték a dél-itáliai területek körül zajló politikai és fegyveres 

konfliktusokat. A Wijnbergen-tekercsben ez a tájékozottság jellenik meg mind Szardínia, mind 

Palermo és Salerno királyi címerének feltűntetésekor. Utóbbi minden bizonnyal a kettészakadt 

királyságot hivatott jelölni a két terület jelentős városainak jelenlétével. 

A vizsgált régióhoz kapcsolódóan meg kell említeni a Smallpece-gyűjteményben 

megjelenő „Szent Péter” címert. A címertekercsek közül kizárólag ebben jelenik meg a jelvény, 

Szent Péternek két egymást keresztező kulcsot tulajdonít a szerző, színeket nem említ. Egyéb 

egyházi vonatkozású címerrel nem találkozunk a korai angol enciklopédikus gyűjteményekben.  

A címerábra megjelenése a Szent Péternek tulajdonított pajzson nem meglepő, mivel 

                                                
439 Tangheroni, M.: Sardinia and Corsica 450. 
440 Pryor, H. J.: The maritime 423–424. 
441 Abulafia, D.: The Kingdom of Sicily 510. 
442 Tangheroni, M.: Sardinia and Corsica 457. 
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attribútuma a kulcs volt.443 A kulcs szimbólum a 14. század során a pápaság egyik 

legelterjedtebb jelképévé vált, tiarával (olykor három is szerepel) és labarummal kiegészítve.444 

A tekercsben nyilván a Pápai Államra utal. 

 

Összegzés 

 

A korai angol címergyűjteményekben a Szicília Királyság egységesen és – egy 

kivételtől eltekintve – pontosan ábrázolt címerének vizsgálata adalékokkal szolgál a Dél-

Itáliával kapcsolatos angol, pápai, császári, francia, illetve aragón érdekek és konfliktusok 

megértéséhez, valamint azok angliai megjelenéséhez. A vizsgált angol gyűjtemények I. Károly 

és II. Károly uralkodása alatt keletkeztek, azonban a már fentebb tárgyalt német-angol 

kapcsolatokat figyelembe véve a Stauf-dinasztából származó II. Frigyes szicíliai jelenlétéig volt 

indokolt a ránk maradt címeres és reprezentációs felületként szolgáló érmék vizsgálatát 

kiterjeszteni. Ennek oka, hogy a Stauf-dinasztia tagjai Szicília királyaként rendszeresen 

használták pecsétjeiken és érméiken az egyfejű sas szimbólumot, amely a vizsgált angliai 

forrásokban többször a német király jelvényeként tűnik fel.  

Noha pecsét kevés maradt fenn, a terület éremleletei mégis hozzásegítettek egy átfogó 

vizsgálathoz. A II. Frigyes által veretett pénzeken a német éremverés stílusbeli sajátosságai 

figyelhetők meg, valamint többször, több különböző típusú és értékű, eltérő verdében veretett 

pénzein is megjelenik a sas motívum. Hozzá köthető az archaizáló, a császárkori Róma 

stílussajátosságait utánzó augustalis érme verése, az azon ábrázolt sast a Stauf-dinasztia 

reprezentációs eszközkészletének részeként tekinthetjük. Az Anjou-házból származó I. Károly 

által veretett pénzek képi struktúrája és motívumkészlete változást mutat, a németet felváltja a 

Károllyal érkező francia hagyomány. Több lovas alak, pajzsok, címerek megjelenése jellemzi 

az időszakot. Pénzein és pecsétjein egyaránt személyes címere tűnik fel, az „Anjou”-liliomos 

címer tornagallérral. Ugyanez a konstrukciót ábrázolták a hasított pajzsmezőn is, Jeruzsálem 

címerével együtt. Ez a címeres hagyomány folytatódott II. Károly uralkodása alatt is, valamint 

I. Róbert praxisában is a liliomos tornagalléros jelvény volt használatos. Az 1282-ben 

bekövetkezett „szicíliai vecsernye” után iure uxoris az aragón uralkodó, III. Péter is bejelentette 

igényét Szicília trónjára. Ez megjelenik az általa veretett pénzeken, azok egyik oldalán koronás 

vagy korona nélküli sas látható, másik felén pedig az aragón címerpajzs.  

                                                
443 Cornwell, H., Cornwell, J.: Saints, Signs, and Symbols 63. 
444 Friar, S.: Christian 89–90. 
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II. Frigyes halála után IV. Ince a pápa vazallusának és a pápasághoz lojális angol 

uralkodócsalád tagjának, III. Henrik fiának, Edmundnak ajánlja fel Szicília trónját. III. Henrik 

szicíliai törekvései azonban az országán belül kialakuló egyre válságosabb helyzetnek 

köszönhetően nem értek célba, a trónt nem sikerült megszereznie kisebb fia számára. Ekkor a 

pápa a királyságban még mindig uralkodó Stauf-dinasztiával szemben, az Anjou-házból 

származó Károlyt hívta meg a trónra. Ő sikeresen átvette az uralmat a királyság felett, legyőzve 

II. Frigyes leszármazottjait, Manfrédot és Konradint is.  

Az tehát világosan kirajzolódik mind az események alakulásából, mind tekercsekben 

megjelenő címerekből, hogy Angliában pontosan ismerték a Szicíliában kialakult helyzetet, sőt 

az aragón trónigény és hatalomátvétel is megjelenik egy alkalommal, igaz, hibásan ábrázolt 

címeren.  

Fontosnak tartottam továbbá, hogy a Stauf-dinasztia szicíliai jelenlétéhez kötődően is 

kitérjek az angol címergyűjteményekben megjelenő – a korábban részletesen tárgyalt – német 

császári és királyi címerre. A sas motívum szicíliai megjelenése kizárólag a Stauf-dinasztiához 

köthető. Frigyes augustálisán szintén ez az ábra szerepel, valamint az azon megjelenő uralkodó 

képe az antik császárábrázolás jegyeit is magán hordja.  

Itáliához köthetően az angol forrásokban két további város nevével jelennek meg 

címerek, mindkét esetben hercegi titulus tartozik hozzájuk: Velence és Salerno. Egyik esetben 

sem ismerünk az angol gyűjteményekben szereplő címerhez hasonlót, az itáliai kommunális 

heraldika jegyei nem jellemzik a két város tekercsekben feltűnő címerváltozatát. Velence 

esetében a várat szerepeltető variánsa vélhetően a tárgyalt település város jellegén és annak 

pszeudo-monarchikus berendezkedésén alapszik, míg Salerno esetében az ezüst mezőben kék 

kelyhet leíró címer fiktív. A készítő minden bizonnyal ismerte az itáliai viszonyokat, Velence 

mint meghatározó hatalmi tényező kerülhetett a címerkönyvbe. Salerno esetében a Szicíliai 

Királyság kettészakadását sejthetjük a feltűnés mögött, ennek kapcsán pedig a nápolyi király 

örökösének, Salerno mindenkori fejedelmének címerét láthatjuk. A francia Wijnbergen-

tekercsben az angol gyűjteményeknél bővebben olvashatunk itáliai címerekről, abban Szicília 

uralkodói címere helyesen szerepel. Mindezen túl megjelenik benne Szardínia jelvénye két 

különböző variánssal, illetve Palermo és Salerno címerei. Ezekről a konstrukciókról ugyanazt 

mondhatjuk el, mint az angol gyűjteményben megjelenő városi címerekről: az itáliai 

kommunális heraldika sajátosságait nem figyelhetjük meg, mintáikat nem tudjuk azonosítani.   
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14. A szicíliai uralkodói címerek 

Walford-tekercs    

Le roy de Sicile Azure semy of fleurs-
de-lis or, a label gules 

Kék mező, arany 
liliomokkal beszórva 
vörös tornagallér 

 

Herald-tekercs    

Le Roy de Sesile Azure semy of fleurs-
de-lis or, a label gules 

Kék mező beszórva 
liliomokkal vörös 
tornagallérral 

 

Camden-tekercs    

Le Rey de Cezile Azure semy of fleurs-
de-lis or, a label gules 

Kék mező beszórva 
arany liliomokkal és 
vörös tornagallér 

 
 

Smallpece-tekercs    

De Cesille Azure semy of fleurs-
de-lis or, a label gules 

Kék mező arany 
liliomokkal beszórva 
vörös tornagallér 

 
Sir William Neve-
tekercs    

Le Rei de Cicile 
Azure, three fleurs-de-
lis or, a bordure gules 
semy of castles or 

Kék mező, három 
arany liliom, vörös 
keretben arany 
kastélyok 
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Wijnbergen-
tekercs    

le.Roy de sezile 
D’azure semé de 
fleurs de lis d’or au 
lambel (4) de gueules 

Kék mező beszórva 
arany liliomokkal 
vörös tornagallér 

 
 

 

15. Egyéb itáliai vonatkozású címerek 

Camden-tekercs    

Prince of Venice 
Gules, a castle 

argent 

Vörös mezőben 

ezüst vár 

 
Smallpece-tekercs    

Prince de Salerne Azure, a cup argent 
Kék mezőben ezüst 

kupa 

 

Seint Pier 
Two keys crossed in 

saltire 
Két kulcs keresztben 

 
Wijnbergen-tekercs    

le.Roi de solerne 

 

D’argent á l’étoile 

rayonnante de 

gueules percée d’or 

Ezüst mezőben 

vörös csillag 

arannyal áttörve 
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le.Roy de palerne 
D’azur au lion 

d’argent, armé d’or 

Kék mezőben ezüst 

oroszlán arannyal 

fegyverezve 
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A közép- és kelet-európai uralkodói címerek445 
 

A 13. század második felében Angliában keletkezett címerkönyvek több, a térséghez 

köthető címert is közölnek. Ezek előfordulási aránya változó, a leggyakrabban emlegetett 

uralkodói jelvény a magyar királynak tulajdonított insignia. Ezt egységesen királyi címerként 

tartják számon, míg például a szintén többször felbukkanó lengyel címerhez tartozó rangjelzés 

esetében szerepel hercegi és királyi titulus is.  

A fejezetben elsőként a magyar királyi címer előfordulásait elemzem, illetve ehhez 

köthetően tárgyalom a szlavón uralkodónak tulajdonított címer problémáit és lehetséges 

magyarázatait a hazai és nemzetközi szakirodalom eredményeit figyelembe véve. Ezt követően 

vizsgálom a 13. századi angol-magyar kapcsolatokat, amelyeknek az áttekintésekor több 

csatornát is el tudunk egymástól különíteni. Ilyenek például a világi és egyházi diplomáciai 

nexusok, valamint a magyar és angol külpolitikai érdekek összefonódása az európai 

érdekcsoportokon belül. Ezt a horizontot kitágítva érintőlegesen foglalkozom a Anjou-magyar 

kapcsolatokkal is. 

A következőkben a kelet-közép-európai régióhoz köthető egyéb címereket vizsgálom. 

Az itt megjelenő jelvények érdekessége, hogy egy kivétellel csak a francia Wijnbergen- és az 

alapján összeállított Lord Marshal-gyűjteményekben tűnnek fel. Érdekes azonban, hogy néhány 

csupán az utóbbi angol tekercsben kapott helyet. Kivételt képez a lengyel királynak tulajdonított 

uralkodói insignia, ugyanis a Walford-gyűjteményben is szerepel hercegi címerként.  

Az alábbi fejezetben vizsgálom tehát a magyar és szlavón királyi, a lengyel uralkodói 

és hercegi, valamint a bolgár, a szerb és a vlach uralkodói címereket.  

 

A magyar uralkodói címerek 

 

A korai angol címerkönyvekben megjelenő magyar uralkodói címereknek három 

variánsa figyelhető meg. A legkorábban keletkezett Walford-gyűjteményben arany mezőben 

három lépő oroszlánról kaphatunk információt. Ez a konstrukció egyezik az angol uralkodói 

címerrel, csak színeiben tér el attól. A Walford-tekercs két ismert variánsa között ugyan 

különbség érhető tetten a címerábra színeiben – a C verzióban az oroszlánok színe kék, a Cd 

változatban pedig vörös –, ez azonban kevéssé jelentős eltérés, így azokat egyként kezelem, 

továbbra is Walford-tekercsként hivatkozva rá. A Herald- és a Camden gyűjtemények variánsai 
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majdhogynem megegyeznek, vörös mezőben arany oroszlán látható. A két címerkönyv 

vonatkozó tételei között különbség csupán annyiban figyelhető meg, hogy az oroszlán 

úgynevezett fegyverzete (színes karom és nyelv) az utóbbi forrásban hiányzik. A Segar-

gyűjtemény egy igen érdekes címerszerkesztményt mutat be, kék mezőben három ezüst agarat 

említ. Noha az agár szimbólum később elterjedtté vált, a korai angol címergyűjtemények 

keletkezésekor még nem tartozott a népszerű címerábrák közé:446 nem szerepel sem uralkodói 

jelvényen, sem egyéb nemesi címeren. Az angol gyűjtemények magyar vonatkozású címereiről 

elmondottakat kiegészítve a francia Wijnbergen-tekercs variánsaival érdekes képet kapunk. 

Utóbbiban a tárgyalt címer két változata is helyet kapott. Az egyik esetben feketével és ezüsttel 

sávozott mezőn éremküllő található, míg a másik közlés szerint a magyar király címere vörössel 

és ezüsttel sávozott. A Wijnbergen-címerkönyvet forrásként használó angol Lord Marshal-

tekercsbe azonban a magyar címer egyik variánsa sem került át. Láthattuk tehát, hogy bár a 

magyar uralkodói címerhagyomány első ránézésre igen vegyes képet mutat, a magyar 

királyokhoz kötött oroszlán szimbólum az angol címeres hagyomány meghatározó részének 

tűnik. 

A 13. századi magyar uralkodók címerhasználatának komoly historiográfiája van, 

melyet a párhuzamos címerhasználat problémája is színesít. Az első magyar uralkodói címeres 

emlék Imre király 1202. évi pecsétjén szerepel.447 A pecséten látható pajzson, amelyen nyolc 

vágásban kilenc lépő oroszlán jelenik meg. Ugyanez a motívum tűnik fel később II. András 

bulláján, csupán az oroszlánok száma eltérő, a címer szerkezete megegyezik testvérének 

pecsétjével.448 IV. Béla trónra léptével azonban az oroszlánok végleg, a sávozott címer pedig a 

későbbi III. András egy 1286-ban használt hercegi pecsétjéig kikoptak a használatból, és a 

kettőskereszt motívum került be az uralkodói címerpraxisba.449 Érméken továbbra is feltűnt a 

sávozott pajzs, V. Istvántól több ilyen veretet ismerünk.450 

A korai címereken megjelenő sávokat több neves történetíró is az Árpád-ház családi 

vagy nemzetségi címereként értelmezte, míg az oroszlánt hol kizárólag az ornamentikai 

funkciójával, hol a királyi hatalom jelvényeként magyarázták. A témában született egyik 

legkorábbi tanulmány Podhradczky József tollából való, véleménye szerint az oroszlán az 

Árpádok nemzetségi címere, a kettőskereszt a királyság címere volt, a vágások pedig I. Károly 
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révén kerültek be a magyar heraldikai gyakorlatba.451 Ivánfi Ede szerint az Árpád-házat jelölő 

vágásokon túl az oroszlánoknak pusztán díszítő funkciójuk volt.452 Altenburger Gusztáv szintén 

arra az álláspontra helyezkedett, hogy a vágások az Árpád-ház jelvénye, ellenben ő az oroszlánt 

a királyi méltóság szimbólumaként azonosította.453 Altenburger Gusztáv nézetével szemben 

Bárczay Oszkár úgy gondolta, hogy az oroszlán motívum az Árpád-ház sajátja, és a pólyákat 

kell a királyi hatalom szimbolikus megjelenéseiként értelmezni. Csánki Dezső álláspontja 

szintén beilleszthető azon kutatók véleményének sorába, akik úgy gondolták, hogy a sávok és 

oroszlánok külön értelmezendők, illetve, hogy a 13. század legelején már megkülönböztettek 

uralkodói hatalmat kifejező, ország-, mindemellett pedig dinasztikus címereket, címerelemeket. 

Csánki Dezső szerint a vágásokban megjelenő oroszlánok a királyi hatalom jelképei, valamint 

az ország címerét is jelentették egyben.454 Ezt az elképzelését később módosította arra, hogy az 

oroszlán csak díszítőelemként jelent meg a vágásokban.455 Vajay Szabolcs szerint szintén 

elkülöníthető a dinasztikus címer a királyi hatalmi jelvénytől, míg a vágások az előbbi, addig a 

kettőskereszt az utóbbi jelölője.456 A címer vágásait és oroszlánjait szintén külön értelmezte 

Fejérpataky László, aki – Ivánfi Edéhez hasonlóan – úgy gondolta, hogy a vágások alkotják az 

Árpád-ház családi címerét, az oroszlánoknak csupán díszítő funkciót tulajdonított.457  

Bárczay azt a kiegészítést tette, hogy az Imre előtt, már III. Bélánál megjelenő majd II. 

András halála után IV. Bélánál visszatérő kettőskereszt motívumot a vágásokkal 

egyenrangúként kell kezelni, funkciójuk megegyezik – tudniillik a hatalom jelölője mindkettő 

–, azzal az eltéréssel, hogy míg a vágások a világi hatalmat, addig a kettőskereszt az egyházi 

hatalmat szimbolizálja.458 Körmendi Tamás kutatásának köszönhetően ma már tudjuk, hogy 

noha a kettőskereszt III. Bélánál jelenik meg először, csak IV. Béla emeli azt pajzsra és 

használja a címerén.459  

A vágásoknak és az oroszlánoknak külön szerepet tulajdonító értelmezések két további 

neves képviselője volt, Donászy Ferenc és Hóman Bálint. Donászy egyetértett Hóman 

nézetével, kutatásai során az ő eredményeit egészítette ki. Hóman véleménye szerint a 

kettőskeresztet III. Béla a bizánci császári hatalmi jelképek közül vette át. Amellett érvelt, hogy 
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ha a vágások használatban lettek volna III. Béla uralkodása alatt, akkor annak az általa veretett 

pénzeken szerepelnie kellene.460 Ebben a kérdésben természetesen bizonyíték hiányában nem 

lehetett egyértelműen állást foglalni. Hóman érvelését azzal folytatta – és ezt Donászy is átvette 

–, miszerint a kettőskereszt motívum a királyi hatalom jelképe, a vágások – amelyeket csupán 

Imre vett fel – pedig ezzel szemben a családi címer fő elemei; tehát a két jelvény között élesen 

elkülönülő közjogi különbség van.461 Donászy érvelésének alátámasztására megvizsgált olyan 

ránk maradt címeres emlékeket, amelyeket az Árpád-ház nem királyi tagjai viseltek. Két ilyen 

forrást ismert: V. István ifjabb királyi lovaspecsétjét 1263-ból, valamint a későbbi III. András 

hercegi pecsétjét 1286-ból.462 V. István pecsétjén a lovas egyik kezében „leopárdos” pajzsot, 

míg másikban zászlót tart. Előbbi nyilvánvalóan nem azonosítható Imre és II. András címerén 

megjelenő állatalakokkal, a pajzson ugyanis Stájerország leopárdja szerepel, a lovas másik 

kezében tartott zászlón pedig – Donászy véleményével ellentétben – egyértelműen nem az 

Árpádok sávozott címerén is megjelenő vágások láthatók, hanem a gonfanon szalagjai. 463  

V. István címerhasználatával kapcsolatban további problémák is felmerülnek. A fent 

említett oroszlános lovaspecsétet István legkorábban 1258-ban kezdte használni, amikor 

valóban stájer hercegi rangot viselt. Korábbról, 1257-ből töredékes pecsét árulkodik arról, hogy 

V. István a kettőskeresztet viselte pajzsán.464 István 1260-at követően már nem stájer herceg, 

hanem Erdély hercegeként tevékenykedett – az oklevelei intitulatiójában is felváltotta a dux 

Stiriae megnevezést a dux Transsilvanus –, ifjabb királyi lovas pecsétjén mégis az 1258 óta 

használt stájer oroszlános címer látható. Elfogadható magyarázatnak tűnik, hogy mivel a stájer 

hercegi méltóság volt a legmagasabb, amelyet István megkoronázása előtt viselt, ezért 1260 

vagy 1261 után sem hagyta el az oroszlánt címeréről. Mindazonáltal felmerül a kérdés, hogy az 

apjával kialakult viszály során – amikor már a stájer területeknek és korábbi méltóságoknak 

nem volt jelentőségük – miért nem vette fel legalább a sávokat, ha az valóban a családi címer 

volt, illetve miért nem vette fel a kettőskeresztet, ha a keleti országrészben ifjabb királyként 

uralkodói jogköröket tudott magáénak.465 Utóbbira kézenfekvő magyarázat lehet, hogy akkor 

István még nem volt törvényes uralkodó. Ezt azonban el kell vetnünk, mivel a korábban 

említett, 1257-ben István által kiadott oklevél intitulatiójában szintén a dux Transsilvanus 

megnevezést használja, mégis a kettőskeresztes címer szerepel az irat pecsétjén.466 István tehát 
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már hercegként is viselte a kettőskeresztet, így elvethető az a magyarázat, hogy a motívum 

egyértelműen a királyi hatalom jelvénye volt, ahogy azt korábban többen értelmezték. 

András herceg vágásos pecsétjét Donászy azzal magyarázta, hogy ő a törvénytelen 

származására vonatkozó rágalmakra válaszként viselhette a vágásos címert.467 Amennyiben 

Donászy magyarázatát el is fogadjuk, annyiban módosítani szükséges azt, hogy az újra 

megjelenő vágások nem az Árpád-ház családi címereként, hanem inkább nagyapja, II. András 

címerét felelevenítve használta.468 A fent ismertetett történészi álláspontokkal szemben Nyáry 

Albert és Döry Ferenc úgy gondolták, hogy a vágásokat és oroszlánokat nem szabad külön-

külön értelmezni, valamint, hogy nem lehet különbséget tenni a királyi család címere, valamint 

az országcímer között.469 

Bertényi Iván szerint a fent bemutatott elméletek közül nem lehet egyértelműen 

kiemelni egyet sem, mivel véleménye szerint több kutatói álláspont együttesen ad magyarázatot 

az Árpádok címerhasználatára.470 

A pecsétek mellett röviden ki kell térnünk a vizsgált magyar királyok által veretett 

érmékre is. A 13. századi magyar uralkodók pénzeit áttekintve elmondható, hogy II. András 

veretein többször is megjelenik a sávozott címer,471 míg IV. Béla idején a pajzsra emelt 

kettőskereszt mutatható ki,472 V. István pénzein pedig mindkét címer fellelhető, szintén pajzsra 

emelve.473 A nem pajzsra emelt motívumok sokszínű képet mutatnak, András érméin például 

agnus Dei ábrázolást,474 oroszlánt,475 valamint griffmadarat is láthatunk,476 Béla alatt pedig  

többek között nyulat tépő madár477 és sas ábrázolás is megfigyelhető.478 V. István veretein nem 

pajzsra emelve is feltűnik a stájer párduc,479 de emellett ugyanúgy szerepel sárkány,480 illetve 

madár ábrázolás is.481 

Meg kell említeni továbbá, hogy a 13. század során, a nemzetségi címerek térnyerése 

előtt, az ország fő hivatalviselői olykor beemelték címerükbe az uralkodó jelvényét.482 A 13. 
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század második és 14. század első felében találhatunk ilyet nádori, országbírói, tárnokmesteri, 

erdélyi vajdai, valamint ispáni pecséteken.483 Mivel a sávozott címer a politikai 

szerepvállalással összefüggően jelent meg, így kimutatható a hivatalviselő címerhasználata és 

az uralkodóval való viszonya közötti egyenes párhuzam.484 Ugyanilyen jelvényhasználati 

gyakorlat mutatható ki hivatalviselők és familiárisaik között: a méltóságviselő rokoni kapcsolat 

híján pecsétjére emelte elöljárója címerét.485 Erre kiváló példa az országbíró címerének 

alországbírói pecséteken való megjelenése.486 

A 13. századi magyar uralkodói címerhasználat rövid áttekintését követően 

elmondhatjuk, hogy a korai angol címerkönyvekben megjelenő magyar uralkodói jelvény nem 

minta nélküli. Mind a Walford-, mind a Herald- és Camden-tekercsben szereplő címerek a 

heraldikai szabályainak megfelelően jelennek meg, eltérés csupán az oroszlánok 

testhelyzetében látszik: előbbi esetben lépő, utóbbi gyűjteményekben ágaskodó pozícióban 

jelennek meg. Ez azért különösen érdekes, mivel láttuk, hogy az oroszlán motívum valóban 

szerepelt rövid ideig a magyar uralkodók és hercegek címerpraxisában. V. István ifjabb királyi 

pecsétjén a stájer címerből kölcsönzött címerábra ágaskodó, míg Imre és II. András oroszlánjai 

lépő testhelyzetben szerepeltek.  

Ebből a szempontból a Segar-tekercs kifejezetten érdekes adalékokkal szolgál a magyar 

királyi jelvényviselés angliai megszilárdulásához. A címer szerkezete itt is helyes, noha a 

címerábra, az agár uralkodói jelvényen máshol nem tűnik fel.487 Meg kell jegyezni, hogy a 

kutya motívum a korabeli heraldika népszerű eleme volt, az agarat azonban megkülönböztették 

a többi kutyafajtától488 és másképp is ábrázolták.489 A címer leírásában a courant szó szerepel, 

amelyet a heraldikai terminológia kifejezetten az agarakra, a lovakra és néhány esetben az 

őzekre használ.490 A Segar-tekercs esetében már többször láthattuk, hogy a készítője a korábbi 

hagyományoktól függetlenül alkotta meg címerkönyvét, azok címervariánsai legtöbbször 

különböztek a korábbi tekercsek variánsaitól. Ez elmondható a magyar királyi jelvény esetében 

is, a futó agarakat ábrázoló címerkép elsőre minta nélkülinek tűnik. Ha megfontoljuk azonban, 

hogy a tárgyalt forrás készítője sokszor a hagyománytól eltérően, azonosítható forrásokra 

                                                
483 Rácz Gy.: Az Árpádok sávozott 127. 
484 Rácz Gy.: Az Árpádok sávozott 128. 
485 Körmendi T.: Ki volt az országbíró 120. – Gerics J.: A királyi bírói 651–657. 
486 Uo. 121. 
487 A Tudor-ház kedvelt heraldikai eleme lesz majd, akkor is elsősorban pajzstartóként jelenik meg az agár 
motívum. – London, H. S.: The Greyhound 139. 
488 Uo. 
489 Brault, G. J.: Early 89. 
490 Parker, J.: A Glossary 125., 166., 365., 627. 



 137 

visszavezethető, helyes jelvényeket szerepeltet,491 úgy szerfelett valószínűnek tartom, hogy a 

magyar címer esetében is elsődleges forrásból dolgozott. Ez a forrás leginkább Imre vagy II. 

András pecsétje lehetett. A 13. század elején használt pecsét és a 13. század második felben 

keletkezett címerkönyv között eltelt időben a pecsét erősen lekophatott, amely esetében 

könnyűszerrel lehet a sávokban megjelenő kisebb, lépő oroszlán motívumot más címerábraként 

azonosítani. Amennyiben a készítő nem használt elsődleges forrást, úgy a korábbiakban már 

többször megjelenő címerszerkesztési trendek szolgálhatnának magyarázatul az oroszlános 

hagyománytól való eltérésre. A két leggyakoribb címeralkotási módszer közül azonban sem a 

regionális-dinasztikus közelség nem ad választ az agarak használatára, sem az Hungrie alakból 

nem vezethető le mint beszélő motívum. 

A francia Wijnbergen-tekercset megvizsgálva láthatjuk, hogy az abban szereplő két 

variáns igen különböző. Az éremküllő soha nem tartozott a magyar királyi címeres 

szimbólumkészletébe, az csupán egy uralkodói jelvényen, a navarrai uralkodó már tárgyalt 

címerpajzsán tűnik fel. A másik variáns az ezüst és vörös sávokkal ellenben megegyezik az 

Imre, II. András és (III.) András herceg által valóban használt jelvénnyel. Ebből élesen 

kirajzolódik, hogy a magyar uralkodói jelvény tekintetében a francia és az angol hagyomány 

egymástól különbözik, párhuzamosan jelennek meg címervariánsok a címerkönyveikben. 

Továbbá figyelemre méltó, hogy a Lord Marshal-gyűjtemény szerkesztője nem vette át az egyik 

magyar variánst sem. Szintén említésre érdemes, hogy a IV. Béla által pajzsra emelt, a királyi 

pecséteken rendszeresen szereplő kettőskereszt motívum sem a korai angol, sem a francia 

hagyományban nem vert gyökeret. 

 

A szlavón uralkodói címer 

 

A magyar uralkodói címer mellett egy további Magyar Királysághoz köthető jelvény is 

megtalálható a francia Wijnbergen-, valamint az azt alapul használó angol Lord Marshal-

tekercseben: Szlavónia címere. A francia forrásban szereplő Szlavónia címereként azonosított 

jelvényen három koronás női fej látható. A Lord Marshal-címerkönyvben szintén megjelenik 

az említett terület uralkodójának címere, itt három koronás fő kapott helyet. A pajzsmező színe 

egyező: mindkét esetben kék. A francia gyűjtemény címerábrája természetes színű, az angol 

forrás emberfője pedig ezüst, arany koronával. A két címer esetében rögtön felmerül a kérdés, 

hogy Szlavónia pontosan mely területet is jelöli. A téma szakirodalma igen gazdag,492 Zsoldos 

                                                
491 Lásd Az örmény uralkodói címer című fejezetet. 
492 Györffy Gy.: Szlavónia – Kristó Gy.: Feudális 84–138. 
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Attila véleményét elfogadva elmondhatjuk, hogy közigazgatási egységként493 Szlavónia a 

Dráva és az Adriai-tenger közé eső területet jelentette a korszakban.494  

Az általunk vizsgált címeres hagyomány szempontjából fontos kitérni a horvát-dalmát 

és szlavón hercegi címre. A titulust Imre viselte elsőként 1194 és 1196 között, őt András követte 

1197-től 1203-ig. A hercegi címet a továbbiakban András utódai viselték: Béla 1220–1225 és 

Kálmán halicsi király 1226–1241 között. Ezt követően IV. Béla fiai közül 1246-tól István, majd 

1260-tól Béla szerepelt Szlavónia hercegeként. A cím viselőiről és jogi státuszukról élénk vita 

folyt,495 a hercegi titulus viselői közül hárman voltak trónörökösök: Imre, Béla és István. 

Zsoldos Attila azonban rávilágított, hogy a majdani II. András, amikor 1198-ban fegyverrel 

kényszerítette testvérét a Dráván túli területek átruházására, III. László még nem született meg, 

így ekkor András is trónöröklő volt.496 Zsoldos továbbá kiemelte, hogy István szlavón hercegi 

rangra emelésének nem volt jogi akadálya, így annak már ezelőtt bevett szokásként kellett 

élnie.497 

A korábban tárgyalt oroszlán szimbólum Imre és András esetében csak királyi 

pecsétjeiken jelent meg, szlavón hercegként nem használták az angol hagyományba is bekerült 

címerábrát. A II. András által veretett érmék közül Hóman Bálint három veretről jelentette ki, 

hogy azokat szlavón hercegként készíttette, köriratukon ugyanis az ANDREAS DUX és az 

ANDREAS DUX CROATIE feliratok szerepelnek.498 Ezzel szemben Huszár Lajos 

katalógusában ezek közül két érménél is az ANDREAS REX és az ANDREAS D[E]I 

GRA[TIA] köriratok jelennek meg.499 Réthy László művében a tárgyalt pénzek köriratain az 

ANDREAS REX, az ANDREAS D[E]I GRA[TIA], valamint az ANDREAS DUX feliratok 

jelennek meg.500 Ezeken az érméken uralkodó mellképe, hold csillaggal, valamint tornyos 

városi látkép szerepel. Hóman szerint ezek voltak az első szlavóniai veretű magyar pénzek, 

amelyeknek forgalomba kerülését igazolja András Zágrábnak501 adott kiváltságlevele.502 

Hóman a báni kamara előzményét látta szlavón hercegi és királyi pénzverésben. Gutkeled 

nembeli István bán (1248–1259) pénzverésének kezdetét 1255-re datálta, az 1260-ban 

Zágrábba helyezett pénzverde termékeit 1272-től zágrábi dénárnak, majd báni dénárnak 

                                                
493 Zsoldos A.: Egész 276–277. 
494 Uo. 269–281.  
495 Kristó Gy.: Feudális 52. – Györffy Gy.: A magyar nemzetségtől 584. 
496 Zsoldos A.: Családi ügy 15. – Zsoldos A.: Hercegek 12. 
497 Uo. 
498 Hóman B.: Magyar 300. 
499 H: no. 234–235 
500 CNH tábl. 11. no. 197–198., 203. 
501 CDCr III. 148. 
502 Hóman B.: Magyar 9f. 
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nevezték. Ezzel szemben Weisz Boglárka meggyőzően bizonyította, hogy Zágrábban nem báni, 

hanem királyi kamara működött, a bán503 csupán a király megbízásából felügyelte annak 

működését.504 Az érméken olvasható köriratok szintén ezt bizonyítják: Moneta regis pro 

Sclavonia, Moneta ducis pro Sclavonia. A kamara csak 1325 után lett a báni honor része.505  

A Szlavóniában veretett pénzeken láthatunk a régió éremverésére jellemző ábrákat. A 

gyakran használt kettőskereszt motívumon kívül feltűnik még Szlavónia nyestje (nyestadó), a 

már említett égitestek (csillag, hold), valamint koronás uralkodófejek profilból ábrázolva. A 

koronás fők önálló címerábraként nem szerepelnek, csak a kettőskereszt alatt tűnnek fel.506  

Utóbbi motívum hasonlít a vizsgált francia és angol források címerábrájára, ki kell azonban 

emelni, hogy azok szemből kerültek Szlavónia pajzsára, számuk is eltérő. Továbbá fontos 

megjegyezni, hogy a fejeket mutató érmék fő eleme a kettőskereszt. Amennyiben feltételezzük, 

hogy ezek az érmék szolgálhattak a Wijnbergen-tekercs szlavón címerének mintájául, úgy 

felmerül a kérdés, hogy a kettőskereszt helyett miért az érmekép egy másodlagos motívuma 

jelenik meg a címerkönyvben.  

A szlavóniai dénárok helyett azonban helyesebb a tekercsek insigniáinak mintáját 

Dalmácia címerében keresni. A korábban említett, a Dráva és az Adriai-tenger közé eső 

területet jelző Szlavónia-fogalomba ugyanis beletartozik Dalmácia is,507 a francia és az angol 

tekercsben szlavón címerként jelzett jelvény pedig szerkezetében teljesen, címerábrájában 

pedig jelentős mértékben megegyezik Dalmácia címerével.  

A dalmát címer helyesen, színekkel először a 15. század során jelent meg Mátyás 

Corvináiban, amelyek keletkezését 1460 utánra datáljuk.508 Természetesen ismerünk korábbi 

dalmát címerábrázolásokat pecsétekről. Erre kiváló példa Zsigmond két kettőspecsétje, 

amelyeken látható Dalmácia három koronás leopárdfeje, szemből ábrázolva.509 A dalmát címer 

egyik legkorábbi említése az 1370 körül, a flandriai Claes Heynenszoonnak, ismertebb nevén 

Gelre heroldjának köszönhetően keletkezett címerkönyvben található. Itt arany mezőben ezüst 

leopárdfejek tűnnek fel arany koronával.510 Fontos megjegyezni, hogy a címerábrát oldalról 

ábrázolták.511 Továbbá meg kell említeni egy korai, de kérdéses keltezésű kőbe vésett 

                                                
503 A bánok szerepéről bővebben lásd: Weisz B., – Zsoldos A.: A báni joghatóság 469–482. 
504 Weisz B.: Az Árpád-kori Szalvónia 17–18.   
505 Uo. 
506 V. Székely Gy.: Szlavón bán 74. 
507 Zsoldos A.: Egész 269–281  
508 Körmendi T.: Dalmácia 391–408. 
509 Uo. – DL 8295. (1406), DL 8832. (1418).  
510 Gelre Armorial 52v. 
511 A címerkép dalmát címerként való meggyőző azonosításáról ld.: Körmendi T.: Dalmácia 391–408. 
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leopárdábrázolást, amely Ostrovicéből került elő.512 Ezen szintén három koronás leopárdfej 

látható.  

A legelfogadottabb horvát szakirodalom felvetése szerint a horvát és dalmát címer 

ugyanaz, mivel mindkét terület a horvát uralkodóhoz tartozott. A horvát címer legkorábbi 

megjelenéseként szintén a Gelre címerkönyvet említik. Azt, hogy a leopárdfejeket mutató címer 

mindkét területet jelölte, a korábban már említett ostrovicei datálatlan faragvánnyal támasztja 

alá a szerző. Véleménye szerint a dalmát leopárdos címer horvát királyi címerként való 

használatára bizonyíték a leopárdfejes kőfaragvány horvát területen való 14. század végi 

megjelenése.513  

Ezt az elméletet cáfolja meg Körmendi Tamás egyrészt az említett faragvány 

keletkezési ideje körüli problémák bemutatásával, másrészt a Lajos-kori uralkodói 

reprezentáció sajátosságainak kiemelésével. Véleménye szerint a dalmát leopárdfejes címer 

teljes horvát területre vonatkozó használata nem elfogadható, mivel amennyiben Lajosnak lett 

volna horvát uralkodói címeres reprezentációja, úgy abban vagy a kettőskereszt, vagy az Anjou-

címer, valamint a sávozott jelvény kapott volna helyet.514 

Egy másik horvát címertörténeti munka felvetette, hogy már a 13. században feltűnt 

Dalmácia oroszlánja.515  Mate Božić és Stjepan Ćosić ezt részben Béla szlavón, horvát, dalmát 

herceg 1268. évi lovaspecsétjére alapozta. Bár a lovasalak karján tartott pajzs mára 

kivehetetlen,516 a pecsétről Pray György rajzot készített a Syntagma historicum… című 

művében, a horvát szerzők is erre a rekonstrukcióra hivatkoztak. Pray művét megvizsgálva 

azonban a pajzson oroszlán nem tűnik fel, csupán egy nehezen kivehető antiheraldikus emberi 

arc jelenik meg, amennyiben bármi is látszik az ábrán.517 Továbbá megjegyzendő, hogy az 

említett szerzők a Herald-tekercsben magyar uralkodói címerként szereplő oroszlánábrázolást 

tekintették a dalmát címer legkorábbi említésének, amely szerintük később antropomorf fejekké 

vált a Lord Marshal-tekercsben.518 Ez az elképzelés igen gyenge lábakon áll, ahogy a 15. 

századi másolatban ránk maradt francia Vermandois-tekercs Le Roy de Danit elnevezésű, vörös 

mezőben arany leopárdfejet mutató címerének Dalmáciához kötése sem tartható.519 Az ott 

szereplő leopárdfej azonosítása nem lehetséges, a motívumot és a színhasználatot, de még 

                                                
512 Stančić, N., – Čaldarović, D. P.:  Prvi sjedinjeni grb Kraljevstava Dalmacije 71–93. 
513 Čaldarović, D. P., –Stančić, N.: Povijest Hrvatskoga 27–28. 
514 Körmendi T.: Megjegyzések Dalmácia 
515 Božić, M., Ćosić, S.: Nastanak hrvatskih grbova 22–68. 
516 DL 652 – Takács I.: Az Árpád-házi 135. no. 39. 
517 Pray G.: Syntagma historicum tab VIII. fig 5. 
518 Az antropomorf képek mintáját ráadásul IV. Béla egy érméjében látták (Božić, M., – Ćosić, S.: Nastanak 
hrvatskih grbova 34.), amelyen valójában három pont szerepel. CNH. tábl. 14. no. 280. 
519 Armorial Vermandois f.87v. 
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inkább a címer viselőjének nevét figyelembe véve éppúgy lehet akár északi kötődésű – például 

dán – címer is, akár bármi más.520 A szerzők ráadásul V. István elemzett, stájer hercegi 

leopárdot ábrázoló lovaspecsétjét is a dalmát címer korai megjelenéseként értelmezték. 

Bár Dalmácia címere – a hivatkozott horvát teóriákkal szemben – nem jelenik meg a 

13. századi végi forrásanyagban, de a 14. század során már írott források és tárgyi emlékek is a 

dalmát címer stabil használatáról tanúskodnak.  Így teljességgel nem vethető el a címer korábbi 

megléte. Lehetségesnek tartom, hogy a dalmát címert és Szlavónia megnevezést összemosták 

(totius Sclavone, ultra Dravam),521 és nem tettek különbséget a két terület között.  Könnyen 

lehet tehát, hogy a dalmát leopárdos jelvény egy torzult változata került be a francia 

címerkönyvbe. 

 

A magyar oroszlánok diplomáciai háttere 

 

Az angol heraldikai forrásokban megfigyelhető stabil hagyomány okait a korabeli 

angol-magyar kapcsolatok is megvilágítják. Az angol-magyar kapcsolatrendszert három 

szempont alapján tekintem át. Egyrészt tárgyalom a címerkönyvek keletkezésekor uralkodó I. 

Edwardnak a magyar érdekekhez közvetetten kapcsolódó politikáját és az angol-Anjou 

viszonyt, amely a 13. század végén, a 14. század elején jelentősen befolyásolta a magyarországi 

eseményeket. Másrészt indokoltnak tartom megvizsgálni II. András keresztes hadjáratban 

vállalt szerepét, valamint az Anglia felé irányuló külpolitikáját. Mindezeken túl meg kell 

említeni a korabeli angol forrásokban megjelenő Magyarország-képet is. 

A 13. század második felének angol diplomáciája közvetetten gyakorolt csak hatást a 

Magyar Királyságra. Noha közvetlen magyar-angol diplomáciai kapcsolatról nem tudunk,522 a 

felek érdekei megegyeztek. Edward továbbá pártfogolta az itáliai területen létrejövő erős Anjou 

államot. Ennek a politikának részeként támogatta az Anjou-magyar szövetséget. Korábban már 

említettem, hogy Anjou Károly a Mediterráneumot érintő nagyszabású terve (valamint VIII. 

Mihállyal kialakult konfliktus) nyomán került kapcsolatba a magyar uralkodókkal. Noha 1267–

1268 folyamán IV. Bélával folytatott tárgyalásokat, végül István ifjabb királlyal kötött 

megállapodást 1269-ben.523 Ennek oka abban keresendő, hogy miután Margit elutasította az 

Anjou házasság lehetőségét, a két dinasztia István lányán keresztül tudott szövetségre lépni 

                                                
520 Vö. Észak-Európa uralkodói címerei. 
521 Gál J.: The Changes of Office 40. 
522 Bárány A.: Angol-magyar diplomáciai 258. 
523 Szűcs J.: Az utolsó 197. 
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egymással.524 Ennek jegyében kölcsönös segítségnyújtási és házassági egyezményt írtak alá.525 

Utóbbi értelmében I. Károly fia, a majdani II. Károly jegyre lépett István leányával, Máriával, 

illetve a még gyermek IV. Lászlót és Károly leányát, Izabellát is eljegyezték egymással. 

Edward szicíliai tartózkodása alatt közeli kapcsolatba kerül Anjou Károllyal, annak fiával, a 

későbbi II. Károllyal és utóbbi feleségével, Magyarországi Máriával. 

Az angol-Anjou kapcsolatok Magyar Királyságot befolyásoló mozzanatairól az 

alábbiak mondhatók el: bátyja, IX. Lajos halálát követően Anjou Károlyra maradt a VIII. 

keresztes hadjáratot lezáró béke megkötése. I. Edward ekkor már úton volt Tunisz felé, hogy 

részt vegyen Lajos második hadjáratában, az események szerencsétlen alakulása miatt azonban 

csak a békekötésre érkezett meg.526 Az bizonyos, hogy Edward és Károly kapcsolatba kerültek 

már korábban is, Edward ismerte Károly politikáját, tudott a magyar szövetségről, illetve az is 

biztos, hogy a viszonyuk egy darabig nem volt felhőtlen,527 ahogy 1271 után528 Károly fiával 

sem.529 Kapcsolatuk a tuniszi békekötést követően vált igazán szorossá. A hazafelé tartó I. 

Edward több hónapot időzött Szicíliában az Anjou uralkodók vendégeként. Itt szoros barátságot 

kötött I. Károllyal, egy évvel később pedig a későbbi II. Károllyal is. Ez a közeledő angol-

Anjou viszony újkeletű volt mindkét fél számára, hiszen Anglia korábban – már csak a 

dinasztikus kapcsolatoknak köszönhetően is – Kasztília-párti politikát folytatott. Az 1271-es 

viszály a két dinasztia között átmenetinek bizonyult, azt hamarosan sikerült rendezniük. 

 Edward ezt követően egész életében Anjou-párti politikát folytatott, amely 

természetesen a 13. század végi, 14. század eleji magyar eseményeket is befolyásolta. Az 

erősödő Přemysl-házzal szemben fellépő Habsburg és magyar erők támogatóra találtak I. 

Edward személyében, aki Anjou-párti politikája miatt a Habsburg érdekek mögé állt a 

konfliktusban.530 Tudjuk, hogy a morvamezei csata után I. Edwardnak egy közeli barátja, Otto 

de Grandson szavojai származású nemes testvére jelentette, hogy az általa is támogatott 

Habsburg erők győzedelmeskedtek a cseh királlyal szemben.  Edward a tervezett keresztes 

hadjárat miatt ugyan nem rúgta fel jó viszonyát III. Andrással, azonban annak meghiúsulása, 

majd az utolsó Árpád-házi király halála után nyíltan támogatta az Anjouk magyarországi 

                                                
524 Zsoldos A.: Családi ügy 113–114. 
525 Amennyiben I. Károly IV. Bélával kötött volna szövetséget, úgy a megállapodás II. Ottokár cseh királyra is 
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trónigényét.531  Láthattuk tehát, hogy a 13. század második felének angol-magyar kapcsolatai 

minden esetben közvetettek, I. Edward Anjou-párti politikájának részeként került kontaktusba 

az Árpádokkal, a két királyság között közvetlen diplomáciai kapcsolatról nem tudunk.  

A vizsgált forrásokban megjelenő oroszlános magyar címer hagyománya inkább 

vezethető vissza II. András politikájára. Az András alatti jóval élénkebb angol-magyar nexus 

csatornái közül a legkézenfekvőbb természetesen az V. keresztes hadjárat532 és az azzal 

kapcsolatos magyar, illetve angol szerepvállalás.  Tárgyalni kell azonban a már Fest Sándor 

által említett egyházi összeköttetések jelentőségét is.533  

A III. Ince által összehívott negyedik lateráni zsinat időpontja nem volt a legideálisabb 

egy újabb keresztes hadjárat meghirdetésére. Az Ibériai-félsziget királyságait a délről jövő 

muszlim előretörés, illetve a reconquista kötötte le, az angol király és a francia uralkodó 

egymással  voltak elfoglalva, valamint az albigensek elleni hadjárat is jelentős erőforrásokat 

vont el a keresztes vállalkozástól.534 Az északi uralkodók közül II. Inge, Norvégia királya (noha 

felvette a keresztet), még indulás előtt elhunyt, ahogyan Földnélküli János angol uralkodó is.535 

János halála előtt szintén fogadalmat tett, annak betartásában bárói és a kialakult belpolitikai 

helyzet is akadályozta.536 Utódja, III. Henrik keresztes hadjáratra tett ígéretét soha nem váltotta 

be, azt I. Edward örökölte meg, aki teljesítette a több mint fél évszázadon át görgetett 

Plantagenet-fogadalmat. 

Mivel II. Inge és Földnélküli János elhalálozott, az angolok és a norvégok közül kevesen 

vettek részt a hadjáratban, a hadra kelő sereget zömmel németek és magyarok alkották. II. 

András pedigréjénél fogva is ideális jelölt volt az 1217-es ötödik keresztes hadjárat 

vezetésére.537 Továbbá megjegyzendő, hogy apja fogadalmát megörökölve a magyar király 

előtt sem volt ismeretlen a keresztes hadjárat eszméje.538  András édesanyja, Châtillon Anna 

révén az Antiokhiai-házhoz tartozott, míg felesége Courtenay Jolánta a Capet-dinasztia tagja 

volt. E rokonság befolyásos szentföldi szereplővé emelte Andrást. A korábbi álláspontokkal539 

szemben Bárány Attila kimutatta, hogy András szentföldi hadjáratának főbb motivációi között 

a latin császári korona megszerzése nem szerepelt. Egyfelől Flandriai Henrik halála után, 1216-

                                                
531 Bárány A.: Angol-magyar diplomáciai 280. 
532 Veszprémy L.: Magyarország és a keresztes 78–118. 
533 Fest S.: Adalékok az angol-magyar 101–105. 
534 Van Cleve, T. C.: The Fifth Crusade 378. 
535 Powell, J.: Anatomy 42–45. 
536 Uo. 42–43. 
537 Bárány A.: Jolánta királyné 63. 
538 Veszprémy L.: II. András magyar király 100. 
539 Pauler Gy.: A magyar nemzet története 77. – Fraknói V.: Magyarország egyházi I. 46. – Vajay Sz.: Dominae 
reginae 243–257. – Hóman B.: A rendiség 23. – Kristó Gy.: A korai II. 1310. 
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ban rögtön megválasztották András apósát, Courtenay Pétert uralkodónak, András pedig csak 

1217-ben kelt útra dél felé, másfelől pedig a latin korona megszerzésekor kézenfekvő 

szárazföldi út helyett a tengeri utazást választotta.540 Mindazonáltal meg kell említeni Szovák 

Kornél álláspontját is. Ő elképzelhetőnek tartja, hogy Courtenay Péter epiruszi fogságba esése 

és halála után András ismét közel került a konstantinápolyi latin koronához. Elméletét a 

Krónikakompozíció 139. fejezetére alapozza, amely szerint a Spalatóba érkező Andrást német 

lovagok várták és császárrá kiáltották ki.541 Közvetlen angol-magyar kapcsolatot tehát itt sem 

találunk. A keresztes hadjáratokhoz köthetően be kell számolnunk azonban arról, hogy 

ismerünk a hadjáratban részt vevő olyan angol és magyar lovagokat, akik ugyanakkor jártak a 

Szentföldön.542 

Az egyházi kapcsolatok ennél valamivel közvetlenebb viszonyt sejtetnek. Solymosi 

László dolgozta fel az angol-magyar kapcsolatok kontextusában azt az oklevelet, amelyből 

megtudjuk, hogy Dezső csanádi püspök Angliában részt vett Becket Tamás translatióján.543 

Becket Tamás újratemetése mártíromságának 50. évfordulójára esett. Az időpontot a néhai 

canterburyi érseket példaképnek tartó utódja, Stephen Langton tette 1220 július 7-re. Az 

eseményről több írott forrás is megemlékezik, ahol felsorolják a résztvevő egyházi 

méltóságokat. A források közül kiemelkedik Walter of Coventry krónikája, mely egy magyar 

jelenlévőt említ, nevét és egyházmegyét azonban elhallgatja.544 Az ünnepség emelkedettségét, 

a mártír népszerűségét, valamint az esemény nemzetközi szinten is magas nívóját hangsúlyozza 

a szerző azzal, hogy a távoli Magyarország érsekét megemlíti a reimsi főpap mellett. A krónika 

alapján rögtön fölmerül a kérdés, hogy egy ilyen súlyú nemzetközi eseményen vajon ki vett 

részt a magyar egyháziak közül, Esztergom vagy Kalocsa érseke.  

Bár Solymosi nem zárja ki, hogy a névtelen magyar résztvevő esetleg Párizsból 

ismerhette Langtont, valószínűbbnek tartja, hogy az ismertség a IV. lateráni zsinatra vezethető 

vissza. Sorra véve a zsinaton részt vevő magyar főpapokat,545 két nyomós érvet is felhoz 

amellett, hogy a krónikában szereplő magyar méltóság János esztergomi érsek (1205–1223) 

                                                
540 Bárány A.: A keresztes hadjárat 57 – Bárány A.: II. András 462. 
541 Szovák K.: Szent László alakja 135–136. 
542  Powell, J.: Anatomy 209–246. – Laszlovszky J.: Magna Carta 212. 
543 Dezsőt Páviában kifosztották, ezért III. Honoriuszhoz fordult elégtételért. A pápa intézkedett az ügyben. 
Leveléből kiderül, hogy Dezsőt a váradi püspök egy meg nem fizetett tartozása miatt fosztották ki, ezért a pápa 
kártérítésre szólította fel az utóbbi felet. Az oklevél egy igen érdekes részletre is kitér: Dezső angliai 
zarándokútjáról hazafelé tartva érintette az itáliai várost. Solymosi L.: Magyar főpapok 527. 
544 Walter of Coventry: Memoriale II. 245. 
545 János esztergomi és Bertold kalocsai érsekek, Péter győri, Jakab váci, Katapán egri, Róbert veszprémi, Simon 
váradi és a már említett Dezső csanádi püspök. Solymosi L.: Magyar főpapok 536. 
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lehetett.546 Dezső püspök részvételét Solymosi az erős ciszterci kötődéssel indokolja.547 Az 

angliai zarándoklat további lehetséges résztvevőjeként jelöli meg a szerző továbbá Róbert 

veszprémi püspököt is.548 Róbert részt vett a már említett lateráni zsinaton.  

II. András angliai kapcsolatait újabban Bácsatyai Dániel vizsgálta. Bácsatyai kitér 

Róbert püspök alakjára és a keresztes hadjárat eszméjének terjesztésében a pápának nyújtott 

támogatására.549 Róbert püspök azonosítását Robertus Anglicusszal azonban Róbert liège-i 

származására és párizsi stúdiumaira hivatkozva cáfolja. Magyar követeket 1213-ban is sikerült 

kimutatni az angol forrásokban.550 Bácsatyai a János királlyal Freemantle kikötőjébe lovagló 

magyar követet Rajnáld váradi préposttal azonosítja, akit Willelmus Rubruk jelentéséből 

ismerünk.551 A később erdélyi püspökként tevékenykedő Rajnáld a Plantagenetek 

Normandiájában látta meg a napvilágot, így inkább illik rá az anglicus jelző, mint a liège-i 

származású Róbertre.552 Bácsatyai említ továbbá egy másik magyar követet, egy bizonyos 

Henricus Anglicust, aki az ötödik keresztes hadjáratot kihirdető bulla kiadása előtt két hónappal 

tűnt fel János király társaságában.553  Henricus Anglicus a szerző szerint a fiatal Béla herceg 

jövendőbelijének ügyében járt Angliában, amelyet a III. Béla kori követjárás párhuzamaival és 

a két uralkodó egy Bolognából, a Dictamina rhetoricában ránk maradt levélváltozatával 

bizonyít sikerrel.554 

Szólni kell a 13. századi Angliában keletkezett elbeszélő források magyar 

vonatkozásairól is. Ismét ki kell térni a már többször említett Matthew Paris történeti munkáira. 

A kelet-közép-európai térség királyságai közül a magyar jelenik meg legtöbbször főbb történeti 

munkájában, a Chronica Majorában.555 Lengyelországot és Csehországot mindig csak a 

                                                
546 Egyrészt az újratemetés előtt nem sokkal Bertold helyére III. Honoriusz Ugrint jelölte ki, – vélhetően nem a 
frissen kinevezett érsek látogatott Angliába –, másrészt az esztergomi kötődésre bizonyíték az ott Becket Tamás 
tiszteletére emelt prépostság. János az áthelyezéskor a szent csontjaiból ereklyéhez juthatott. Solymosi L.: Magyar 
főpapok 536. 
547Becket Tamás mártíromságának története a 13. század második felétől különös népszerűségre tett szert a 
margitszigeti domonkos apácák körében, történetei később igen nagy karriert futottak be. Györffy Gy.: Becket 
Tamás 157. 
548 Delegat Online: Róbert (Robert, Robert of Esztergom): 
http://delegatonline.pte.hu/search/persondatasheet/id/43 (letöltés dátuma: 2019. 05. 16.). 
549 Bácsatyai D.: II. András angliai 621–632. – A szerző azzal bizonyítja, hogy Róbert befolyásos és a pápával 
közeli kapcsolatban álló személy lehetett, hogy III. Honoriusz őt kérte meg a keresztes hadjárattól távol maradó 
magyar főurak fogadalmának feloldozására. Róbert nem csak III. Incével és III. Honoriusszal volt bizalmi 
kapcsolatban, András kancelláriáját is ő vezette 1207–1209 között. Uo. 624. – Zsoldos A.: Magyarország világi 
107. 
550 RLC 153. 
551 DIE 253. 
552 Bácsatyai D.: II. András angliai 627. 
553 Uo. 629. 
554 Bácsatyai D.: II. András angliai 631. 
555 Körmendi T.: Az 1196–1235 közötti 158.  
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magyarokkal összefüggésben említi.556 A Matthew Paris által leírt magyar vonatkozású 

információk vezérfonala a tatárjárás, kizárólag annak kapcsán említi a királyságot. Mivel a 

Chronica Maiora terjedelménél és fizikai adottságainál fogva nem tartozott a gyakran forgatott 

korabeli munkák közé, így annak terjedése is korlátozott volt.557 Rövidített, kivonatos verziója, 

a Flores Historiarum azonban nagyobb karriert futott be, ott pedig szintén megjelenik a 

tatárjárással összefüggésben a Magyar Királyság, természetesen jóval rövidebben, mint a 

Chronica Majorában. Papp Zsuzsanna kimutatta, hogy az angol történetírás jellemzően a 

Magyar Királyság történetének egy-egy epizódjával foglalkozott, az öröklődött generációról-

generációra, és került be az ott élő krónikás hagyományba. A tatárjárást megelőzően ilyen 

epizód volt Edmund és Edward hercegek Magyarországra szökése,558 valamint az V. keresztes 

hadjárat, amelyhez kapcsolódóan – mint már említettem – ismerjük az abban részt vett magyar 

és angol lovagok neveit,559 illetve azt is tudjuk, hogy a hadjáratban mely alkalmakkor vettek 

részt.560 

Láthattuk tehát, hogy a két ország között a legélénkebb, folytonos és legközvetlenebb 

diplomáciai kapcsolat II. András uralkodásának idejére tehető. A keresztes hadjárat mellett 

megemlíthető, hogy Béla herceg jövendőbelije ügyében eljáró követség és a Becket Tamás 

translatióján részvevő magyar egyházfiak egyaránt András uralkodása alatt jártak Angliában. 

IV. Béla és utódai alatt a két királyság közötti közvetlen kapcsolat megszűnt, a magyarok és az 

angolok a továbbiakban azonos érdekcsoportokhoz tartoztak, illetve az angol király Anjou-párti 

politikája jelentett kapcsolatot. Magam is az élénk András-kori angol-magyar diplomáciának a 

nyomaként értelmezem az angol címerkönyvekben megjelenő oroszlános címert. Az oroszlán 

mint magyar uralkodói jelkép már a címertekercsek legkorábbi megjelenésekor a bevett 

címereshagyomány részét képezte. Az ott ábrázolt oroszlán alakját finomítja a – minden 

bizonnyal eredeti pecsétek alapján dolgozó – Segar-tekercs készítője, aki a három agarat 

szerepeltető címervariánsával került a legközelebb az András által használt sávozott oroszlános 

címerhez. Az, hogy a 13. század elején használt magyar címeres gyakorlat egy eleme honosodik 

meg Angliában teljes mértékkel beleillik a fent vázolt andrási politikába és annak diplomáciai 

vetületébe. 

 

 

                                                
556 Papp Zs.: Magyarország-kép 239.  
557 Vaughan R.: Matthew Paris 92. – Papp Zs.: Magyarország-kép 239–240. 
558 Fest S.: A legrégibb 3–6. 
559 Powell, J.: Anatomy 209–246. 
560 Laszlovszky J.: Magna Carta 212. 
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Egyéb közép- és kelet-európai vonatkozású címerek 

 

A lengyel uralkodói és hercegi címer 

A vizsgált térség egyéb címereit számba véve a lengyel uralkodó jelvény561 az, amelyik 

az angol vonatkozású tekercsek közül nemcsak a Lord Marshal-címerkönyvben fordul elő, 

hanem a Walford-gyűjteményben is. A korai Walford-tekercs variánsa hercegi ragot tulajdonít 

az arany mezőben fekete sasos címernek. A Wijnbergen-gyűjtemény lengyel uralkodói címere 

szerint annak tulajdonosa vörös mezőben egy ezüst lovat visel pajzsán, míg a Lord Marshal-

tekercs készítőjének köszönhetően tudomásunk van egy vörös mezőben arany nyerges 

variánsról is. 

A sas motívum uralkodói jelvényen már a 12. század derekán megjelent a sziléziai 

hercegek pecsétjein.562 I. Boleszló (1162–1201), II. Henrik (1238–1241), III. Henrik (1241–

1266), valamint II. Konrád (1266) pecsétjein minden esetben pajzsra emelve tűnik fel az 

egyfejű, kitárt szárnyú sziléziai sas.563 Pecsétjeiken a DVX SLESIE körirat olvasható.564 1295-

ben szerepel továbbá a vizsgált ábra II. Przemysł (1295–1296) királyi pecsétjén is.565 Köriratán 

a II PREMIZL szöveg szerepel. Klasszikus heraldikai sasok képét figyelhetjük meg az említett 

pecséteken, kitárt szárnyakkal, profilból vésett fejjel tűnnek fel a címerábrák. Figyelembe véve 

II. Przemysł lengyel trónhoz vezető útját, elképzelhető, hogy kulcsszerepe volt a címer 

elterjedésében. I. Ulászló király (1320–1333) egy 1320 körül használt pecsétjén szintén sas 

ábrázolás tűnik fel, ekkor azonban már nem fejedelmi, hanem királyi pecséten szerepel a 

vizsgált motívum. A pecsét köriratán a WLADISLAVS DEI GRA[TIA] REX POLONIE 

CRACOVIE SADOMIR SIRAD LANCIE CVIAVIE, valamint a +S WLADISLAI DEI 

GRA[TIA] REG[IS] POLONIE CRACOVIE SANDOMIR SIRAD LANCIE CVIA[VIE  

szövegek szerepelnek.566 Szintén tőle maradt ránk egy 1325-ből származó, kitárt szárnyú sast 

mutató pecsét, köriratán a +S WLADISLAI DEI GRA[TIA] REGIS POLONIE szöveg 

olvasható.567 Ugyanez a sas motívum tűnik fel III. Kázmér (1333–1370) uralkodói pecsétjén is, 

a KAZIMIRVS D[E]I GRA[TIA] REX POLONIE C[RA]COVIE SADOM[IR] SIRAD 

                                                
561 Kuczyński, K. S.: Polske herby. 
562 Kuczyński, K. S.: L’Aigle Blanc 25–36. 
563 Schultz, A.: Die Schlesischen Siegel taf. I–III. 3–14. 
564 Uo. 5., 7–8. 
565 Piekosiński, F. K.: Pieczęcie polskie 8. 
566 Pieczęcie królów 1–2. 
567 Uo. 4. 
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LANC[IE] CVYAV[IE] POMORA[N]IE körirattal.568 A sason korona nem szerepel. Később 

keletkezett források alapján megerősíthetjük, hogy ez a lengyel uralkodói jelvény terjedt el a 

nyugati heraldikai munkákban is: a Codex Manessében IV. (Igazságos) Henrik (1288–1290) is 

sast visel pajzsán, amely visszaköszön a ruháján és a lótakarón is.569 

A Walford-gyűjtemény lengyel hercegi címere a négy részre osztott Lengyel 

Királyságra vezethető vissza, az egyik ott használt fejedelmi cím kerülhetett be az angol 

forrásba hercegi titulusként. Érdekes és egyedülálló módon csak itt jelenik meg helyesen a 

Piastok sast ábrázoló jelvénye. A korona nélküli sas párhuzamot mutat a sziléziai fejedelmek 

címerével. Megjegyzendő, hogy az említett fejedelmek közül II. és III. Henrik alakjai 

kiemelkednek, mivel Szilézia mellett Kis- es Nagy-Lengyelország területeire is kiterjesztették 

befolyásukat. II. Henrik halála és a tatár betörés azonban véget vetett a Henrikek hatalmának.570  

A másik két forráshelyen a már említett ló, illetve nyereg tűnik fel. Ez nyerget vagy 

pajzsra emelt lovat mutató minta híján a leglogikusabban egy lovaspecséttel magyarázható, 

amely a francia variáns mintájául szolgálhatott. Amennyiben erről van szó, úgy szembeötlő a 

lovaspecsétek lovainak hiányzó állandó kiegészítője, a nyereg. A nyereg hiánya jogos, mivel 

itt egy fiktív beszélő címerrel van dolgunk.571 A poulain szó fiatal kancát jelent, amelyre 

nyerget még nem lehet tenni. A poulain szóalak és a királyság Poulenne szavának 

összecsengése egyértelmű. Láthatjuk tehát, hogy pontos ismeretek hiányában a címert viselő 

királyság nevét alapul véve készítettek egy valós alapokkal nem rendelkező uralkodói jelvényt. 

Ez az adalék azért különösen fontos, mivel így kimutatható, hogy az ilyesfajta fiktív 

címerkonstrukciók nem Anglia sajátjai, ilyen megoldásokat a franciák is alkalmaztak a 13. 

század során. Örök rejtély marad a Lord Marshal-gyűjtemény másolója motivációja, vagyis 

hogy miért a francia forrás hiányzó elemét emelte a lengyel uralkodók kitalált pajzsára. 

Az mindenesetre szembetűnő, hogy az 1275 körül keletkezett Walford-gyűjteménybe 

bekerült a címer, amely azonban később nem vált az Angliában bevett külföldi uralkodói 

címerhagyomány részévé, mivel a később keletkezett angol forrásokban nincs nyoma a lengyel 

uralkodói címernek. Ezt leginkább a 13. század második felének zűrzavaros lengyel belpolitikai 

helyzetével tudjuk magyarázni. A rivális fejedelemségekből álló Lengyel Királyság ekkor belső 

                                                
568 Uo. 5–7. 
569 Codex Manesse 11v. 
570 Davis, N.: Lengyelország 74. – Gieysztor A., – Kieniewicz S., – Rostworowski E., – Tazbir J., – Wereszycki H.: 
History 106–108. – Jasienica, P.: Piast Poland 130. 
571 Adam-Even, P. – Jéquier, L.: Un armorial français (1954) 76. 
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problémáktól volt terhes,572 külpolitikája nem volt számottevő, így Angliába sem ért el a 

címerhasználatuk híre. 

 

A szerb uralkodói címer 

A szerb uralkodói jelvény a Lord Marshal-címerkönyvben jelenik meg csupán. Itt a 

szerb uralkodónak tulajdonított vörös mezőben ezüst kereszt jelvény jelenik meg. A térséghez 

köthetően ismerünk a 11. századból ránk maradat feliratos bizánci pecséteket, amelyeken 

megjelenik a kereszt motívum,573 ezeket azonban nem tekinthetjük a vizsgált forrásban szereplő 

jelvény mintájának. Szerb vonatkozású heraldikai emlékünk a 14. század közepe előttről nincs, 

ezért az itt szereplő címer mintájának azonosítása is nehézkes. Noha maradtak ránk uralkodói 

pecsétek, ezek azonban többnyire lovaspecsétek. Az itt megjelenő uralkodóknál címert nem, 

csak felségjelvényeiket ábrázolták.574 Egy eddig ismeretlen pecsétet azonban érdemesnek 

tartok megemlíteni a teljesség kedvéért, amely kapcsolódik az alább tárgyalt pénzverési 

szokásokhoz. Johannes Luciusnak köszönhetően ránk maradt a 12. század végéről I. Nemanja 

István (1166–1196) pecsétje, amely bizánci mintát követve mindkét oldalán feliratot tartalmaz. 

Figurális ábrázolás nincs a pecséten. Az alábbi szöveg olvasható a pecsétábrázoláson: CΦΡΑΓΙ 

CΤΕΦΑΝΥ ΜΕΓΑΛΥ ΖΥΠΑΝΥ ΤΥ ΝΕΜΑΝΙΑ.575 

Szerbiához köthető numizmatikai emlékeink közül a legkorábbi is 12. század végi, 13. 

század eleji, II. István királyhoz (1176–1228) köthető.576 A tárgyalt angol források 

keletkezésekor uralkodó Milutin (1282–1321)577 által veretett dénárokat megvizsgálva sem 

találunk egyértelmű magyarázatot a kereszt motívumra. Érméi inkább bizánci stílusúak, noha 

köriratuk van, nem pedig a bizánci veretekre és pecsétekre jellemző vízszintes vagy függőleges 

feliratuk. A vereteken az uralkodó képe szerepel trónon ülve, kezében felségjelvényeit tartva, 

feje mellett pedig a Bizáncból is ismert IC XC betűk láthatók.578  

A kereszt motívum lehetséges magyarázataként gondolhatunk például a szerb területek 

korábbi bizánci fennhatóságára, illetve esetleg a Palaiologosz-dinasztia keresztet mutató 

címerére. Ezek közül egyik elmélet sem bizonyítható, nem is cáfolható. Azt a magyarázatot 

                                                
572 Tapolcai L.: Lengyelország történeti 41–54. – Balzer, O.: Genealogia. 
573 Nesbit, J., – Oikonomides, N.: Catalogue of Byzantine I 101. – Maksimović, L., – Popović, M.: Les sceaux 
byzantins 113–142. 
574 Vujadin, I.: Razvoj heraldika 213–234. 
575 KAS MS 536. f. 146r. 
576 MSC 15. 
577 Gál J.: IV. Béla és I. Uros 486–487. 
578 MSC 30– 31. 
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nem tartom valószínűnek, hogy a magyar uralkodói jelvénnyel mutatna bármiféle párhuzamot 

a szerb keresztes címer. Egyrészt színeiben is eltér, a forrás keresztet, nem pedig kettőskeresztet 

említ, másrészt pedig ismerve a Lord Marshal-tekercs készítőjének módszereit, színtévesztését, 

fiktív címereit nem tartom elképzelhetőnek, hogy a régióra vonatkozóan ilyesféle tudással 

bírna. Ebben a forrásban ráadásul a magyar címer nem jelenik meg. Mindazonáltal figyelemre 

méltó, hogy egyedül a Lord Marshal-címerkönyv készítője szerepelteti Szerbia uralkodói 

címerét, így tehát mégis feltételezhetjük, hogy a készítő a régióra vonatkozóan saját kútfőből, 

ad hoc dolgozott és a terület iránt különös érdeklődést mutatott. Hasonló tendenciát 

figyelhetünk meg Konstantinápoly császári címerének megjelenésénél, valamint Thesszaloniké 

Királyságának jelvénye kapcsán. 

 

A bolgár és vlach uralkodói címer579 

A bolgár uralkodói címer szintén csak a Lord Marshal-tekercsben tűnik fel, sem a többi 

angol, sem pedig a mintájául szolgáló francia címerkönyv nem hozza azt. Itt fekete mezőben 

ezüst oroszlán szerepel arany koronával. Megjelenik azonban a Wijnbergen-tekercsben a 

vlachok királyának címere, két variánssal is, amelyek közül egyet a Lord Marshal-gyűjtemény 

készítője is átvett. A francia forrásban elsőként arannyal és ezüsttel sávozott mezőn két 

keresztben elhelyezkedő fekete oroszlánlábat ismerünk meg, másodjára pedig a címerábrát 

elhagyva vörössel és arannyal sávozott mezőről számol be a forrás. Az angol gyűjtemény 

összeállítója az előbbi, oroszlánlábas variánst másolta be munkájába.  

A tárgyalt angol források a második Bolgár Állam (1185–1393) idején keletkeztek, 

amelyre másik néven Bolgár-Vlach Birodalomként is szoktak hivatkozni. Ezért a bolgár és 

vlach uralkodói címert együtt tárgyalom.580 Mivel az angol forrásokban csupán itt jelenik meg 

a vlach címer, arról bizonyosan megállapítható, hogy a francia forrás variánsát vette át, ezért 

ennek elemzésétől eltekintek. Annak érdekében, hogy biztosan állíthassunk valamit, ezzel 

kapcsolatban a teljes francia anyagot vizsgálat alá kell vetni. 

A forrás keletkezésekor a bolgár trónon Szmilec (1292–1298) ült, aki mongol 

vazallusként irányította országát. Őt II. Iván (1298–1299) és Csaka (1299–1300) követték. A 

                                                
579 Cernovodeanu, D.: L’Évolution des armories 112–120.  
580 Sedlar, J. W.: East Central Europe 404. 
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mongol származású Csaka után Bulgária trónját Teodor Szvetoszláv (1300–1322) foglalta el.581 

Utóbbi uralmával stabilizálódott csak a helyzet a térségben.582 

A bolgár uralkodói címer rekonstrukciójához több, később keletkezett forrást kell 

segítségül hívnunk. Elsőként kell említeni Gelre heroldjának munkáját, ahol Bulgária 

címereként sávozott pajzsot látunk, amelynek első negyedében a konstantinápolyi latin címer 

jelenik meg.583 A 15. századi Richental-krónika gazdag heraldikai anyagában is felbukkan a 

bolgár címer, itt három koronás fekete oroszlánról számol be a szerző.584 Az oroszlános variáns 

mellett meg kell említeni a bolgár bikafejet is. Vörös szarvakkal ékített bikafej tűnik fel ugyanis 

Bulgária címerénél a 15. századi Wernigeroder címerkönyvben.585 A ránk maradt numizmatikai 

forrásokat586 megvizsgálva 14. századi érméken is megjelenik a bikaábrázolás. Iván Sisman 

(1371–1395) érméjén egy négylábú állat látszik. A vereten szereplő ábra testhelyzete nem 

egyértelmű, a bevett nyugati ábrázolásmódoktól eltér. Az erősen kopott érmén a bika két szarva 

azonban kivehető.  

A korábban keletkezett pénzeken feltűnő motívumok igen vegyes képet mutatnak. II. 

Iván (1218–1241) bizánci stílusú veretein láthatjuk szentek képeit, valamint találunk 

monogramos érmét is.587 Utódja, II. Mihály (1246–1257) elődje pénzverési gyakorlatát 

folytatta, érméi hasonlóak, illetve találunk uralkodót és uralkodónőt kereszttel ábrázoló veretet 

is.588 Teodor Szvetoszláv pénzei kissé eltérnek elődeiétől, az uralkodóábrázolás egyezik, 

kivitelezésében azonban más. Pénzein megjelenik a kereszt motívum.589 Már ezt megelőzően 

is, a 12. század végén használt pecsétek mindegyike bizánci stílust követ, azokon görög vagy 

cirill betűs feliratok olvashatók.590  

Meg kell említeni továbbá a Bulgáriában igen elterjedt mitikus lények ábrázolását 

mutató pecsétgyűrűket. Ezek többnyire a 12–14. század folyamán keletkeztek, így időben 

távolabb esnek az eddig vizsgált forrásoktól, a teljesség igénye miatt azonban meg kell említeni 

őket. Ezek közül az egyik leghíresebb Kaloján (1187–1207) cár arany pecsétgyűrűje, amelyen 

egy lépő négylábú teremtmény látszik, profilból ábrázolva, farka felé forduló fejjel. A korban 

                                                
581 Crampton, R.: A Concise History 25–26. – Koszev, D., – Hrisztov, H., – Angelov, D.: Bulgária történelme 46–
47. 
582 Crampton, R.: A Concise History 26–27. 
583 Gelre Armorial f. 104v. 
584 Aulendorf Codex f. 477v. 
585 Wernigeroder f. 17r. 
586 Dochev, K.: Coins and Coin 40–43– Mouchmoff, N.: Numismatique 65–81. – Jordanov, I.: Corpus of Byzantine 
Seals I. 129–133., II. 819–824. – Youroukova Y., – Penchev V.: Bulgarian Medieval. 
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588 Uo. pl. 63. 13. 
589 Uo. pl. 63. 14–15. 
590 Jordanov, I.: Byzantine lead 452–458. 
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használt pecsétektől eltérő módon cirill betűs körirat szerepel rajta: „Kalojan, a bolgárok 

császára”.591 A figura meghatározása nehézkes, éppúgy lehet kutya, mint oroszlán. Az ábra 

testének pontozott kivitelezése miatt sárkánnyal is azonosítják. Mivel, hogy III. Ince és Kaloján 

között élénk diplomácia kapcsolat volt, és Kaloján felvette a dominus et imperator totius 

Bulgarie et Vlachie címet,592 így esetleg felvethető, hogy a pecsétgyűrűn szereplő ábra 

mintájául szolgálhatott az angol címergyűjtemény variánsa számára. Ezt azonban már csak 

azért sem tartom valószínűnek, mert egyrészt akkor nemcsak a legtöbbször hibásan közölt 

címereket hozó Lord Marshal-gyűjteménybe került volna be a bolgár uralkodók ilyen típusú 

jelképe, másrészt pedig tudjuk, hogy Kaloján is a térségben bevett, bizánci típusú, feliratos 

pecsétet veretett.593 A Lord Marshal-címerkönyv bolgár oroszlánját ezért fiktív címernek 

tekintem, a forrás készítőjének a térségre vonatkozó érdeklődése azonban figyelemreméltó.  

 

Összegzés 

 

Összegzésként elmondható, hogy a korai angol címerkönyvekben szereplő magyar 

királynak tulajdonított jelvények elsőre változatos képet mutatnak, közelebbről megvizsgálva 

azonban kirajzolódik, hogy az oroszlán ábrázolás túlsúlyban van. A források keletkezésekor 

oroszlános címer a magyar királyok praxisában nem volt már használatban. 

 Az Árpádok által használt különböző címerek az elmúlt 150 évben igen sok kutató 

érdeklődését felkeltették. Az Imre és II. András által viselt sávozott oroszlános címer, illetve a 

III. és IV. Béla által is használt kettőskereszt szimbólum megjelenéséről és annak okairól 

értekezett Podhradszky, Ivánfi, Altenburger, Bárczay, Csánki, Fejérpataky, Nyáry, Döry, 

Donászy, Hóman, Vajay, illetve Bertényi. A nemzetközi gyakorlatot is figyelembe véve 

azonban a párhuzamos címerhasználat ekkor még stabilan tartja magát szerte Európában. 

Ugyanerre az eredményre jutott Körmendi Tamás is.  

Az angol forrásokat megvizsgálva látjuk, hogy már a legkorábban keletkezett 

tekercseken is szerepel a magyar király oroszlános címere, amely alapján kijelenthetjük, hogy 

a magyar uralkodói szimbólum része volt az Angliában bevett nemzetközi címeres 

hagyománynak, valamint azt is állíthatjuk, hogy annak az oroszlán volt a legfőbb motívuma. A 

korai szöveghagyományt elhagyva első ránézésre úgy tűnik, hogy az oroszlán ábrázolást 

felváltotta az agár címerábra. Az agaras címer mintájának vizsgálatakor ki kell emelni Imre és 
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II. András vágásokban lépő oroszlános pecsétjeit. Miután a Segar-tekercs minden korábbi 

címertekercs tudását mellőzve készült, és összeállítója minden bizonnyal elsődleges forrásból 

tájékozódott, úgy kézenfekvő volt alaposan áttekinteni a 13. századi angol-magyar 

kapcsolatokat, különös tekintettel II. András Anglia felé irányuló külpolitikájára. Véleményem 

szerint a Segar-gyűjteményben szereplő agarak mintájaként azonosíthatjuk II. András sávozott 

oroszlános címerét mutaó viaszpecsétjének egy több mint fél évszázad alatt megkopott 

példányát. A diplomáciatörténeti vizsgálatok igazolni látszanak ezt a feltételezést, II. András 

uralkodása alatt több angliai magyar követ személyét is ismerjük. Ugyanez nem mondható el a 

13. század következő évtizedeiről, amikor a két ország között nem ismerünk közvetlen 

diplomáciai kapcsolatot. A közvetett kapcsolat is elsősorban Anjou közvetítéssel és az Anjou 

érdekeknek köszönhetően jött létre, valamint a különböző nagyobb európai érdekcsoportokon 

belül került a két ország kontaktusba.  

A Lord Marshal-gyűjtemény okán a kutatást a francia Wijnbergen-tekercsre kiterjesztve 

elmondhatjuk, hogy a magyar uralkodó címerére vonatkozó angol és a francia címeres 

hagyomány eltérő, azok párhuzamot nem mutatnak.  

A magyar uralkodói jelvényhez kapcsolódóan került a vizsgálat középpontjába a 

szlavón uralkodói címer. A forrásokban szereplő fejek mintájaként két lehetséges magyarázatot 

is találtunk. A szlavón pénzverést áttekintve olyan érméket ismertünk meg, amelyeken 

szerepelnek a nyugati forrásokban is visszaköszönő fejek. Ezek azonban soha nem önálló 

elemként tűnnek fel, azok mindig másodlagos szimbólumai az érmén szereplő 

konstrukcióknak. Amennyiben ez a forráscsoport szolgált volna a szlavón királyi címer fejeket 

mutató jelvényének mintájául, úgy felmerül a kérdés, hogy miért nem az érme elsődleges 

motívuma, a kereszt került be a nyugati hagyományba. Így tehát ezt a lehetőséget elvetettem. 

A másik lehetséges magyarázat szerint a 14. századra már megszilárduló dalmát leopárdfejes 

címernek egy torz variánsát látjuk visszaköszönni, mégpedig úgy, hogy a címertekercs 

szerkesztője nem tett különbséget Dalmácia és Szlavónia között. A horvát szakirodalom egyik 

legfrissebb álláspontja szerint a vizsgált angol forrásokban szereplő oroszlánok a dalmát címer 

mintái, függetlenül a magyar uralkodói titulus jelenlététől. Ezt a lehetőséget elutasítom. Božić 

továbbá a korai dalmát oroszlánábrázolást IV. Béla állítólagos oroszlánt mutató pecsétjére 

vezeti vissza, amely azonban István ifjabb király stájer hercegi pecsétje, amelyen a stájer 

leopárd szerepel.  

Az egyéb, a régióhoz köthető címerek között vizsgáltam a hercegi és királyi titulussal 

is megjelenő lengyel címert, valamint a szerb és a bolgár-vlach uralkodói jelvényeket. A lengyel 

címer a korai gyűjtemények közül csak a Walford-tekercsben jelent meg, hercegi ranggal kísért, 
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sasos címert ismerhetünk meg. A sas motívumot azonban lengyel uralkodói kontextusban a 13. 

század végén, fejedelmi pecséten látjuk először. A 14. századtól fogva a jelvény használata 

megszilárdult. A másik angol forrásba, a Lord Marshal-gyűjteménybe a francia Wijnbergen-

címerkönyvön keresztül került be a jelvény, ahol egy fiktív, alluzív címer konstrukcióját 

sikerült kimutatni. Utóbbi azért különösen érdekes, mert egyezik az angol címerkönyv-

szerkesztők beszélő címerekre épülő címerkészítési gyakorlatával.  

A szerb uralkodói címer csak az angol Lord Marshal-gyűjteményben kapott helyet. 

Miután figurális szerb heraldikai emlékeket csak a 15. századtól ismerünk, így az itt szereplő 

keresztet szerepeltető címer mintájának azonosítása nem lehetséges. A ránk maradt 

numizmatikai források, valamint Nemanja István pecsétje is a bizánci hagyományt követik. 

Noha utóbbi kivételével köriratok szerepelnek a vereteken, az azokon megjelenő ábrázolás 

bizánci stílusú. A Szerb Királyság 13. századi heraldikai vonatkozású forrásainak hiányában 

lehetetlen állást foglalni az angol variánssal kapcsolatban. Az azonban szembetűnő, hogy a 

Lord Marshal-tekercsen kívül egyetlen egyéb tárgyalt címerkönyv sem hozza a szerb címert.  

A bolgár uralkodói címert a Bolgár-Vlach Állam miatt együtt tárgyaltam a forrásokban 

megjelenő vlach címerrel. A vlach uralkodói jelvény megjelenik a Wijnbergen- és a Lord 

Marshal-tekercsekben is, előbbiben kétszer, a bolgár királynak tulajdonított jelvény azonban 

csak az angol gyűjteményben szerepel. A régió éremtani és pecsétes forrásait megvizsgálva azt 

láttuk, hogy a nyugati forrásokban szereplő címereknek kimutatható mintája nincs, a pénzek és 

pecsétek is bizánci stílust követik, azokon szövegek, az uralkodó képe mellett pedig 

monogramok tűnnek fel. Meg kell említeni továbbá a Kalojánnak tulajdonított pecsétgyűrűt, 

amely nyugati mintát követ, körirattal látták el, illetve egy négylábú lépő teremtmény szerepel 

rajta. Lehetséges külpolitikai csatornaként felmerül III. Ince pápa és Kaloján kapcsolata, annak 

azonban az angol forrásokat befolyásoló hatása nincs; a bolgár címer nem kerül be az angliai 

nemzetközi címeres hagyományba. Az azonban szembetűnő, hogy a bolgár címer csak a Lord 

Marshal-tekercsben jelenik meg. Ez alapján párhuzamba állítható a szerb uralkodói címerrel, 

és elmondhatjuk, hogy a Lord Marshal-címerkönyv készítője az észak-balkáni térség országai 

iránt sokkal inkább érdeklődött, mint a címerkönyveket összeállító elődei.  
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16. A magyar uralkodói címerek 

 

Walford-tekercs C    

Le roy de Hungrey Or three lion passant 
azur 

Arany mező három 
kék lépő oroszlán 

 

Walford-tekercs Cd    

Le Roy de Hungrie Or three lion passant 
gules, crowns or 

Arany mezőben 
három vörös lépő 
oroszlán koronával 

 

Heralds-tekercs    

Le Roy de Hungrie 
Gules, a lion 
rampant collared 
azure 

Vörös mezőben 
oroszlán kékkel 
felfegyverezve 

 

Camden-tekercs    

Rey de Hungire Gules a lion rampant 
or 

Vörös mezőben arany 
oroszlán 

 

Segar-tekercs    

Rey de Hungrie 
Azure, three 
greyhounds currant 
argent 

Kék mezőben három 
futó ezüst agár 
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Wijnbergen-tekercs    

le Roy de hongrie 

Fasce d’argent et de 
sable á 
l’escarbouncle 
fleuronnée d’or 
brochant  

Ezüsttel és feketével 
sávozott mezőn arany 
küllő 

 

le Roi de hōgrie Fascé (8) d’argent et 
de gueules 

Ezüsttel és vörössel 
sávozott 

 
 

 

17. A szlavón uralkodói címerek 

Lord Marshal-
tekercs    

Le Roy de Esclavoni 
Azure, three human 
heads argent 
crowned or 

Kék mezőben három 
ezüst emberfej arany 
koronával 

 

Wijnbergen-tekercs    

le Roi dezclauonie  

D’azur semé de 
croisettes d’or á 
3tétes de reines au 
naturel couronnées 
brochant 

Kék mezőben három 
koronás királynő fej 
(természetesen 
ábrázolva) 

 
 

 

 

 

 

 

 



 157 

18. A lengyel uralkodói címerek 

Walford-tekercs    

Le Duk de Poulane 
Or an eagle 
displayed sable, 
increscent argent  

Arany mezőben fekete 
sas ezüst holddal 

 
Lord Marshal-
tekercs     

Le Rey de Poulan Gules, a horse 
saddled or 

Vörös mezőben arany 
felnyergelt ló 

 

Wijnbergen-tekercs    

le.Roy de poulenne  De gueules au 
cheval gai d’argent 

vörös mezőben ezüst 
csikó 

 
 

 

 

19. A szerb uralkodói címer 

Lord Marshal-
tekercs    

Le Roy de Servie Gules, a cross argent  Vörös mezőben egy 
ezüst kereszt 
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20. A bolgár-vlach uralkodói címerek 

Lord Marshal-
tekercs    

Le Rey de Bugrie 
Sable, a lion rampant 
guardant argent 
crowned or 

Fekete mezőben ezüst 
oroszlán arany 
koronával 

 

Le Rey de Blaquie 
Barruly gules and 
argent, two lions’ 
jambs in saltire azure 

Vörössel és ezüsttel 
sávozott két kék 
páncélozott oroszlánláb 
keresztben 

 

Wijnbergen-tekercs    

le Roi de blaquie  

Burelé (10) d’or et 
gueules á 2 palles de 
lion de sable poseés 
en sautoir brochant 

Arannyal és vörössel 
sávozott mezőben két 
fekete oroszlánláb 
keresztben 

 

Le Roi de blaqe  
Burelé (10) d’or et 
de gueules 

Arannyal és vörössel 
sávozott pajzs 
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A Bizánci és a Latin Császárság címerei 
 

A korai angol címerkönyvekben a Bizánccal kapcsolatos jelvények igen sokfélék. 

Vegyesen jelennek meg a Latin Császárság felbomlása után csak névleges latin császárok 

címervariánsai, valamint a Palaiologosz-dinasztiának tulajdonított sajátos, keleti és nyugati 

címeres hagyományt ötvöző, elsősorban hatalmat, másodsorban a dinasztiát reprezentáló 

jelvények. A régióhoz kapcsolódóan nem csak a szűken vett konstantinápolyi vagy 

Palaiologosz címerként aposztrofált forrásokat kell vizsgálnunk. Ahol szükséges, ott külön 

történeti kitekintőket építettem a címertani vizsgálatokkal foglalkozó egységek közé. Ilyen 

kitekintő a Thesszalonikéi Királyság és az Akhaiai Fejedelemség történetéhez kapcsolódóan a 

térség államalakulatainak rövid bemutatása.  

 

A konstantinápolyi uralkodó és a Palaiologosz-dinasztia címerei 

  

A bizánci és nyugat-európai jelvényhasználat jelentősen eltér egymástól, jelképeik 

jelentéstartalma, megjelenésük stílusa, használata, azok kulturális és társadalmi háttere, 

eszköztára és terminológiája is számottevő különbséget mutat. Ebből kifolyólag a korai angol 

címerkönyvekben megjelenő bizánci vonatkozású címerek vizsgálatakor a nyugat-európai 

heraldikai terminológia használata kérdéseket vethet fel. A vizsgált forrásrészeket azonban a 

nyugaton használt címertani rendszerben kell értelmeznünk, ezért a sajátos bizánci 

jelvénystruktúra leírásakor a nyugati címertan fogalomkészletét tartom használandónak.  

A korai angol címergyűjteményekben szereplő bizánci vonatkozású címerek vizsgálata 

előtt célravezető kitekinteni a bizánci jelképhasználat sajátosságaira, vagyis a nyugati 

gyakorlattól eltérő címerhasználatra és címerábráik és mesteralakjaik ábrázolásának módjára. 

A keleti és nyugati régió jelvényviselésének egyik legszembetűnőbb eltérése a felületek 

figuratív, illetve írásos kihasználása. Míg a nyugati praxisban inkább a képi ábrázolás került 

előtérbe – címerpajzson vagy jelvényen szereplő feliratot nem ismerünk594 –, addig Bizáncban 

igen elterjedt volt a feliratos pecsét, illetve az olyan variáns, ahol a képi ábrázolást betűk vagy 

monogramok egészítették ki.595  

A bizánci jelvények nem csak struktúrájukban különböznek nyugati társaiktól. A 

bizánci stílusú figuratív jelvényeket vizsgálva fontos kiemelni, hogy azokon az eddig tárgyalt 

                                                
594 Ebbe nem értendő bele a címerpajzs mellett megjelenő mottó. 
595 Ousterhout, R.: Byzantium between 165. 
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nyugati praxisoktól eltérően gyakran szentek képei, Jézus és Mária ábrázolások,596 illetve 

uralkodók egész alakos álló vagy mellképei jelennek meg597 – uralkodásuk különböző 

periódusában eltérő módon ábrázolva.598 Továbbá olykor szárnyas angyalok,599 keresztek,600 

csillagok vagy állatok601 képei kerültek a császárok és bizánci előkelők pecsétjeire. 

Megjegyzendő, hogy kereszt önmagában nagyon ritkán figyelhető meg, legtöbbször olyan 

módon, hogy a pecsét felületén a kereszt által kialakított negyedekben betűk vagy feliratok 

szerepelnek. Az állatábrázolások is különböznek az eddig vizsgáltaktól. Míg a nyugati 

gyakorlatban azokat stilizált, többnyire bevett (heraldikus) módon ábrázolják, addig a bizánci 

pecséteken látható állatképek inkább a természetes ábrázoláshoz állnak közelebb, túlnyomóan 

profilból láthatjuk azokat.602 Lényeges eltérés továbbá, hogy a nyugaton bevett genealógiai 

többletről nem beszélhetünk a bizánci jelvényviselés esetében, a címer vagy annak változata 

nem öröklődik, valamint nem fejez ki rokoni kapcsolatot a hasonló címert viselők között. 

A 12. század folyamán, I. Manuél (Komnénosz) (1143–1180) uralkodásától figyelhetjük 

meg a nyugati heraldika elemeinek bizánci megjelenését, elsősorban a keresztes hadjáratoknak, 

másodsorban a nyugati zsoldosok bizánci jelenlétének köszönhetően. Ekkortól beszélhetünk a 

nyugati heraldikai praxis folyamatos térnyeréséről, amely keveredett a Bizáncban bevett – 

feliratokat előnyben részesítő – gyakorlattal. A nyugati címerviselési szokások különböző 

csatornákon keresztül kerülhettek Bizáncba: a negyedik keresztes hadjárat és a Latin 

Császárság létrejötte, valamint a városokban élő, távolsági kereskedelemmel foglalkozó 

csoportok is jelentősen hozzájárultak a dolgozatban vizsgált praxis keleti elterjedéséhez. 

Továbbá a bizánci és nyugati uralkodói és előkelő családok dinasztikus kapcsolatai is 

erősítették a nyugat-európai heraldika sorozatos megjelenését a bizánci arisztokrácia 

reprezentációjában.603 A nyugati heraldikai hagyományok elterjedése azonban nem azt jelenti, 

hogy azokat egy az egyben átvették volna Bizáncban. A legkevésbé sem szabad azt 

gondolnunk, hogy a nyugati címerviselés kulturális háttere, struktúrája és szabályrendszere 

meghonosodott volna keleten. Az előkelő családok jellemzően egy-egy heraldikai elemet vettek 

                                                
596 Oikonomidès, N.: Byzantine Lead 13. fig. 26: DO 58.106.527, 27: Fogg 862 (Krisztus ábrázolások), 28: DO 
47.2.2. (Szűz Mária és csecsemő Jézus ábrázolás). 
597 Uo. 17. fig 51. DO 55.1.4319 (I. Iszaakiosz Komnénosz császár az uralkodó mellképét ábrázoló pecsétje.)  
598 Az uralkodó ábrázolások között láthatunk kivont kardú felséget, álló király alakot kereszttel vagy lándzsával, 
valamint uralkodót koronázáskor, amint legtöbbször Szűz Mária a császár fejére helyezi a koronát.  
599 Oikonomidès, N.: Byzantine Lead 14. fig 34. (Szent Mihály ábrázolás). 
600 Uo. 12. fig 29: DO 55.1.4923 (kettőskereszt 3 lépcsőn ábrázolva) 18. fig 56 DO 58.106.4378. (kereszt által 
negyedekre osztott pecsét, a negyedekben felirat). 
601 Uo. 15. fig 40b: DO 58. 106.5314. (ötágú csillag ábrázolás) 15. 41: DO 58.106.695 (egyfejű, kitárt szárnyú sas 
ábrázolás) 42a-d: DO 58.106.5318 16. (farkas, oroszlán, griff, ló ábrázolás) 43a-b: Fogg 1065 (elefánt ábrázolás). 
602 Uo. 
603 Ousterhout, R.: Byzantium between 156. 
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át, amely keveredett a már kialakult, szövegeket előnyben részesítő hagyománnyal, sajátos 

konstrukciót hozva létre. A címerképek vagy mesteralakok pajzsba foglalása nem volt 

sarkalatos pontja a címerelemek használatának, azokat a legkülönfélébb formában és helyeken 

ábrázolták. 

Konstantinápoly visszafoglalása után (1261) nagyobb számban figyelhetjük meg a 

nyugati heraldikai forma- és ábrázolásvilág megjelenését. Kiváló példa erre a Taraniotész 

család a 14. század elején építtetett kápolnája a Pammakarisztosz-monostorban, ahol ágaskodó 

oroszlánok díszítik a falburkolatot;604 valamint szintén egy koronás, kardot viselő ágaskodó 

oroszlán ábrázolás szerepel Palaiologosz monogrammal együtt a konstantinápolyi városfal 

Márvány-tenger felőli szakaszán.605 Nem csak a nyugati típusú oroszlánábrázolás futott be nagy 

karriert Bizáncban; a francia uralkodói szimbólum, a fleur-de-lis szintén gyakran megjelenik 

uralkodóhoz köthetően, például II. Theodórosz (1254–1258)606 és VIII. Mihály pénzein.607 A 

legtöbb heraldikai motívumot monogram kíséri, így létrehozva az említett sajátos bizánci 

jelvényviselési konstrukciót, amelyben keverednek a nyugati figuratív és a bizánci feliratokat 

előtérbe helyező megközelítések. 

A bizánci jelvényviselésre nem csak a nyugati gyakorlat volt hatással, az iszlám világ 

jelvényhasználata608 is befolyásolta annak alakulását. Az iszlám pecséthasználatra szintén a 

feliratok előtérbe helyezése volt jellemző, valamint motívumkészletük is hasonló.609 A bizánci 

szimbólumhasználattal párhuzamot mutató gyakorlatot figyelhetünk meg a Szeldzsuk-dinasztia 

körében. Mindkét területen az egyik legszélesebb körben elterjedt jelvény a kétfejű sas 

motívum volt, amely uralkodói szimbólumként Bizáncban a 14. század első negyedében vált 

népszerűvé. A Rúmi Szultanátusban közel egy évszázaddal korábban már használták uralkodói 

kontextusban a szimbólumot,610 a kétfejű sas Alá ad-Dín (1220–1237) szeldzsuk szultán 

személyes jelvénye volt. Az iszlám világ jelvényviselésének korai megjelenése és gazdag 

motívumkészlete, valamint azok bizánci jelenléte és párhuzamai nyomán fogalmazódott meg 

az a kutatói elképzelés, amely szerint a címerviselés a 11. század végén a Közel-Keleten harcoló 

frank lovagság közvetítésével került Nyugat-Európába, majd indult el a sajátos, genealógiai 

többletinformációt tartalmazó útján.611 Ezzel a hipotézissel612 párhuzamosan létezik egy másik 

                                                
604 Mango, C., Belting H., Mouriki D.: The Mosaics and Frescoes 94–95. 
605 Millingen Van, A.: Byzantine Constantinople ill. 189. = Ousterhout R.: Byzantium between 157–158. 
606 Grierson, P.: Byzantine Coins pl.: 72. no. 1184., 1191.  
607 Uo. pl.: 87. no. 1383. 
608 Leaf, W., Purcell S.: Heraldic Symbols 60–64. 
609 Laurent, V.: Le Corpus V. V/1.: xix–xxv.  
610 Redford, S.: Byzantium and the Islamic 395. 
611 Redford, S.: A Grammar of Rum 288. 
612 Ezt az afrikai és a közel-keleti címerekkel foglalkozó fejezetben részletesen tárgyalom. 
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elmélet, amely szerint a bizánci jelvényviselés antik római eredetű, az ott kialakult gyakorlat a 

bizánci címeres hagyományban élt tovább.613 

A korai angol címerkönyvekben megjelenő bizánci vonatkozású címerek igen sokfélék, 

mind a területhez tartozó titulus jelölése, mind pedig a forrásokban szereplő címerek részletei 

változók. A vizsgált forrásokban szereplő összes címer esetében egyezik a szerkezet és szín, a 

vörös pajzsmezőben arany kereszt. A negyedekben szereplő diminutívák azonban eltéréseket 

mutatnak. A legkorábbi variánst a Walford-tekercsből ismerjük. Itt Konstantinápoly 

császárának jelvénye vörös mezőben arany kereszt, a negyedekben arany bezantok614 és 

keresztek. Ezt követően a Herald-tekercsben szintén megtaláljuk Konstantinápoly császárának 

címerét, mely vörös mezőben arany kereszt, itt azonban diminutívák nem szerepelnek. A 

Camden-gyűjtemény készítője nem szerepeltette címerkönyvében a tárgyalt címert, így a 

jelvény legközelebbi megjelenése a Segar-tekercsben látható. Ez utóbbi tekercsben két e 

területhez köthető címer is szerepel. Az első címer a Konstantinápoly királyának tulajdonított 

vörös mezőben arany kereszt, a negyedekben félholdak jelvény, míg a második a 

Palaiologoszok királya által viselt arany mezőben fekete szörny embléma. A francia eredetű 

Lord Marshal-gyűjteményben a Konstantinápoly császára megnevezés mellett a vörös mezőben 

arany kereszt által negyedekre osztott pajzsmezőn arany gyűrűk és keresztek jelennek meg, 

amely megegyezik a Wijnbergen-tekercs szintén Konstantinápoly császárának tulajdonított 

címerével. A vizsgált címer utoljára angol gyűjteményben a Smallpece-címerkönyvben kapott 

helyet. Itt császári és királyi rangjelzés nélkül csak a Konstantinápoly szó szerepel, a címer 

pedig vörös mezőben arany kereszt, a negyedekben fordított B-betűkkel. A francia Wijnbergen-

gyűjteményben ez a címer is szerepel a fent említett a császári jelvény mellett, ez utóbbit – a 

Segar-tekercshez hasonlóan – a Palaiologosz király címereként említik.  

Mielőtt részletesen elemezném a vizsgált forrásokban szereplő címervariánsokat, meg 

kell néznünk a tárgyalt időszak címeres praxisát. Egyaránt meg kell vizsgálnunk a negyedik 

keresztes hadjárat nyomán 1204-ben megalakult Latin Császárság utolsó uralkodóinak 

címerhasználatát, mindezeken túl ki kell térni a Palaiologosz-dinasztia hatalomra kerülése után 

a névlegessé váló latin császári cím viselőinek címerviselési szokásaira. Valamint a Latin 

Császárság felbomlását követően, 1261-ben VIII. Mihály (1261–1282) néven trónra lépő 

Mikhaél Palaiologosz és utódai címeres gyakorlatát.  

                                                
613 Babuin, A.: Standard and Insignia 7. 
614 Fém színű lepény (korong). 
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A Latin Császárságban utolsó tényleges uralkodója II. Balduin (1228–1261)615, a 

Courtenay-dinasztia tagja volt, így az ő uralkodásától tartom indokoltnak megvizsgálni a 

Courtenay-ház címeres gyakorlatát.616 Őt 1261-ben fosztotta meg trónjától a fent említett 

Palaiologosz Mihály, így ő és utódai ezután már csak igénycímként viselték a Konstantinápoly 

császára titulust. 

II. Balduintól több pecsétes emlék is fennmaradt, amelyek igen változatos képet 

mutatnak. Egy 1236-ból ránk maradt pecsétjén pajzsba foglalva ágaskodó oroszlán látható, 

köriratán a BALDUINI FILII [IMPERA]TORIS CO[N]STA[NTINOPOLITANI] szöveg 

olvasható.617 Az 1247-ben használt pecsétje eltér a korábbiaktól, annak egyik oldalán trónon 

ülő uralkodóalak látható felségjelvényekkel, másik oldalán pedig lovas alak páncélban. Pajzs 

nem szerepel sehol a pecséten, körirata kétnyelvű. Az uralkodói alakot ábrázoló oldalán 

szereplő körirat a BALDUINUS DEI GRA[TIA] IMP[ER]ATOR ROMANIE SEMP[ER] 

AUGU[STUS], míg a lovas alakot mutató pecsétrészen a ΒΑΛΔΥΙΝΟC ΔΕCΠΟΤHC Ο 

ΠΟΡΦYΡΟΓΕΝΝΗΤΟC Ο ΦΛΑΝΔΡΑC szöveg olvasható.618 Szintén uralkodóalakot 

ábrázoló pecsét maradt ránk 1263-ból, 1265-ből, valamint 1267-ből. Az 1263-ból ismert forrás 

erősen töredékes, mégis mind a három pecsétjéről elmondhatjuk, hogy pajzs vagy címer nem 

szerepel rajtuk, kizárólag a trónon ülő felség alakja látható azon hatalmának jelvényeivel. 

Köriratukon latin nyelvű szöveg olvasható, amely megegyezik a fent leírt pecsétekével. II. 

Balduin ekkor már csak névleges császár volt, így az itt megjelenő címeket igénycímként kell 

értelmezni. 

II. Balduin kiüresedett császári címét utódai továbbra is használták. Fia, Courtenay 

Fülöp (1273–1283) – noha a Latin Császárságot nem sikerült visszaállítani, és ő maga apja 

bukása után nem tartózkodott a korábbi császárság területén – pecsétjeinek köriratán a császári 

cím többször feltűnik igénycímként. Valódi hatalmat a görög keresztes államokban lévő 

birtokain gyakorolt, legfőképp azonban I. Károly szicíliai uralkodó nápolyi központú politikáját 

támogatta.619 1263-ból ismert pecsétjén címerpajzs látható, a pajzsmezőt egy kereszt negyedeli, 

a negyedekben gyűrűk, azokban keresztek láthatók.620 Ekkor édesapja még életben volt, így a 

pecsét körirata is ennek megfelelően az utódlást hangsúlyozva PHILIPI FILII D[OMI]NI 

                                                
615 1273. évi haláláig névleges császár. 
616 A ránk maradt pecsétes emlékek tanúsága szerint I. Balduin (1204–1205) és I. Henrik (1205–1216) is a flamand 
oroszlánt hordtak pajzsukon. Uralkodóalakot ábrázoló felségpecsétjük hátoldalán a lovas kezében tartott pajzson 
oroszlánt figyelhetünk meg. Schlumberger, G. L.: Sceaux et Bulles 6–11., Pl. 1–2. 
617 Schlumberger, G. L.: Sceaux et Bulles 13. 
618 Uo. 17. 
619 Nicol, M. D.: Byzantium and Venice 208. 
620 Schlumberger, G. L.: Sceaux et Bulles pl. III. 
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B[ALDUINI] IMPERATOR[IS] ROMANIE HEREDIS I[M]P[ER]II. A pecséten bilingvis 

körirat található, a belső görög nyelvű erősen megkopott.621 Az 1282 körül használt pecsétje 

eltér a fent bemutatottól: egyik oldalán trónon ülő uralkodóalak látható, míg a másikon koronás 

lovag, kezében pajzzsal. A pajzson a kereszteket és gyűrűket mutató címer található, ugyanez 

a címer szerepel a ló takaróján is.622 Körirata szintén kétnyelvű, a felségábrázolást mutató 

oldalán a latin PHILIPPUS DEI GRACIA IMPERATOR ROMANIE ET SEMPER 

AUGUSTUS felirat olvasható, míg a pecsét lovas oldalán a görög nyelvű ΦΙΛΗΠΟΣ ΕΠ[Ε]Ι 

Θ[ΕΟ]Y ΠΙCΤΟC ΒΑCΙΛΕYC Κ[ΑΙ] ΑVΤΟΚΡΑΤΟΡ ΡΟΜΕΟΝ ΠΟΡΦΙΡΟΓΕΝΗΤΟC 

ΦΛΑΝΔΡΑC szöveg szerepel.623 

Fülöp trónigényét leánya, I. (Courtenay) Katalin (1283–1307) örökölte, aki 1301-ben 

Valois-i Károlyhoz ment nőül. Katalin a házasságot megelőzően egyedül viselte a 

Konstantinápoly császárnője címet, később férje a házasság révén Konstantinápoly névleges 

császárává vált (Konstantinápoly névleges császáraként: 1301–1307). Katalintól több pecsétes 

forrásunk is fentmaradt, az 1302-ben használt pecsétjén több címer is helyet kapott. Középen 

koronás uralkodónő alakja látható, jobb oldalán címerpajzs, azon a Valois-ág címere: 

pajzsmező behintve liliomokkal és keret.624 A női alak bal oldalán a Courtenay-dinasztia címere 

tűnik fel,625 szintén pajzsba foglalva: a pajzsmezőt kereszt negyedeli, a negyedekben gyűrűk, 

azokban keresztek. Katalin másik közelkorú pecsétjén szintén a dinasztikus címer szerepel 

pajzsra emelve. Mivel a pecsét erősen kopott, így csak a fő kereszt mesteralak, illetve a 

negyedekben megjelenő kisebb keresztek vehetők ki tisztán, a gyűrű azonban nem látszik 

egyértelműen. A két pecséten megjelenő Courtenay-címer eltér egymástól. Míg az előbbi 

esetében a gyűrűkben szerepel egy-egy kisebb kereszt, addig a második pecsét esetében 

egyértelműen látszik, hogy a negyedekben több másodlagos címerelem, kereszt is helyet 

kapott.626 A pecsétek köriratain az alábbi szövegek olvashatók: S’ KATHERINE DEI 

GRA[TIA] IMP[ER]AT[RI]CIS R[OMANIE] ET COMITISSE VALE[SII], valamint a S’ 

KATH[ERINE] D[E]I GRA[TIA] I[M]P[ER]AT[RI]C[IS] CONSTA[N]TIN[OPOLITANI] 

AC VAL[ESII] COMITISS[E].627  

                                                
621 Uo. 21. 
622 Uo. pl V-V.2. 
623 Uo. 22. 
624 A Valois címer: arany liliomokkal behintett kék pajzsmező és vörös keret. A pecsétről színek nem olvashatók 
le, ezért nem szerepelnek fentebb. 
625 A Courtenay-ház, illetve a Latin Császársághoz kötődő Courtenay-dinasztia címere eltérő. A franciaországi ág 
címere arany mezőben három vörös lepény. 
626 Schlumberger, G. L.: Sceaux et Bulles PL VI.  
627 Uo. 23. 
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A valós, majd már csak névleges hatalmat gyakorló konstantinápolyi császárok és 

császárnő címerpraxisának áttekintése után górcső alá kell venni a II. Balduintól az uralmat 

átvevő Palaiologosz-dinasztia tagjainak jelvényviselési szokásait. Először a dinasztiaalapító 

VIII. Mihály, majd fia, II. Andronikosz (1282–1328) pecsétjeit tekintem át, kitérve az általuk 

veretett pénzekre, amelyeken a korábban bemutatott sajátos bizánci jelvényhasználat figyelhető 

meg.  

A VIII. Mihály uralkodása alatt háromféle pecsétet használt. Az első és legkorábban 

használt variáns előlapján Krisztus-ábrázolás jelenik meg, tógában, kereszttel, glóriával 

kísérve, valamint a glória két oldalára a Krisztus-monogrammját, az IC, illetve az XC betűket 

vésték. A hátoldalán VIII. Mihály alakja tűnik fel, szakállal, koronásan, labarumot tartva. A 

koronás alak mellett függőlegesen a ΜΙΧΑΗΛ ΔΕΣΠΟΤΗC Ο ΠΑΛΑΙΟΛΌΓΟC felirat 

olvasható. Ez a pecséttípus 1259-től volt használatban.628 Ezzel a variánssal párhuzamosan két 

másik pecsétet ismerünk, ezek azonban nem különböznek egymástól sokban. A második 

pecsétverzió előlapján szintén Krisztus-kép látható. A feliratok is egyeznek. A pecsét hátlapján 

ismét a császár alakja tűnik fel szakállal, itt azonban testtartása más, mint a fent bemutatott 

pecséten. Kezében jogart tart, amely keresztben végződik, valamint akakia629 is megjelenik az 

uralkodó öltözetén. A császár alakja melletti felirat megegyezik a fentebb ismertetett pecséten 

szereplő szöveggel. Ezt a pecsétvariánst 1261 és 1282 között használták.630 A harmadik VIII. 

Mihálytől származó pecsét annyiban tér csak el az eddig áttekintettektől, hogy előlapján 

Krisztust szemből ábrázolják. Hátlapja azonban megegyezik a második változatéval, a pecséten 

olvasható szöveg szintén követi a korábbi gyakorlatot. Az utolsó variánst ugyancsak 1261-től 

az uralkodó halálig használták.631  

A Palaiologosz-dinasztia következő uralkodó tagja VIII. Mihály fia, II. Andronikosz 

(1282–1328) néven regnált,632 apjához hasonlóan szintén három különböző pecsétet használt. 

Mind a három variánst uralkodása elejétől halálig használta. Az első változat esetében Krisztust 

szemből ábrázolják szakállal, tógában, az evangéliáriumot tartva, mellette két oldalt az IC és 

XC betűk szerepelnek. A pecsét hátlapján II. Andronikosz alakja tűnik fel, apja ábrázolásához 

nagyon hasonló módon, szakállal, koronával a fején, ünnepi öltözékben, kezében labarummal, 

illetve ruháján akakiával. Az uralkodó alakja mellett függőlegesen az ΑΝΔΡΟΝΙΚΟC 

                                                
628 Zacos, G., – Veglery A.: Byzantine Lead 111. 
629 Az akakia vagy anexikakia (ακακία, άνεξικακία) a bizánci császárok ünnepi viseletének része, a jobb karra 
fektetve viselt lila, selyem anyag. Kazhdan, P. A.: Akakia 42. – Rosser, J. H.: Historical 48. 
630 Zacos, G., – Veglery A.: Byzantine Lead 112. 
631 Uo. 113. 
632 Fryde, E.: The Early Palaeologan 91–102. 
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ΔΕΣΠΟΤΗC Ο ΠΑΛΑΙΟΛΌΓΟC szöveg látható.633 A második pecséttípus előlapján 

megjelenő Krisztus ábrázolás megegyezik a fenti bemutatottal. A pecsét hátlapján szereplő 

uralkodóalak szintén egyezik, azonban a koronás alak melletti függőleges szöveg eltűnik, 

helyette köriratot találunk: ΑΝΔΡΟΝΙΚΟC ΔΕCΠΟΤΗC Ο ΠΑΛΕΟΛΟΓΟC.634 A harmadik 

pecsétvariánson belül két altípust tudunk megkülönböztetni. Mindkét változat esetében a pecsét 

előlapján szereplő Krisztus-kép megegyezik a másik két típus hasonló ábrázolásával. A 

hátlapon megjelenő uralkodókép viszont eltér az eddigiektől: II. Andronikoszt közelebbről 

ábrázolják.635 A harmadik variáns egyik altípusán a felirat megegyezik az elsőként ismertetett 

pecsét szövegével – ΑΝΔΡΟΝΙΚΟC ΔΕΣΠΟΤΗC Ο ΠΑΛΑΙΟΛΌΓΟC –, a másik altípuson 

azonban az uralkodóalak mellé vésett felirat más. A pecséten a ΑΝΔΡΟΝΙΚΟC ΕΝ ΧΡΙΣΤΏ 

ΔΕΣΠΟΤΗC Ο ΠΑΛΑΙΟΛΌΓΟC szöveget találjuk.636 Az általa veretett érmékről elmondható, 

hogy az uralkodó alakja körül nimbusz látható, amely először az 5–6. század során jelent meg 

uralkodóábrázolásokon, majd a 7. század során kikopik a használatból. A császárok ilyen típusú 

megjelenítése perzsa eredetű.637  

A Palaiologosz-dinasztia első két császárának nem csak pecséthasználatát kell 

áttekintenünk ahhoz, hogy teljes képet kapjunk a dinasztia jelvényhasználatáról. Az általuk 

veretett érmék elemzése szintén jelentős adalékkal szolgálhat a nyugaton megjelenő bizánci 

jelvények megértéséhez és mintájuk azonosításához. Mivel pénztípusaik, azok súlya és 

fémösszetétele eltértek a nyugaton használtakétól, ezért ezek rövid bemutatását indokoltnak 

tartom.  

VIII. Mihály a Palaiologosz-dinasztia uralmának kezdetekor példanélküli pénzügyi 

reformokat hajtott végre. Az uralma alatt veretett pénzeket négy nagyobb kategóriába tudjuk 

sorolni (anyaguk és fémtartalmuk alapján különítjük el azokat egymástól). Pénzeit négy város 

különböző verdéiben készítették: Magnezia, Konstantinápoly, Thesszaloniké és 

Philadelphia.638 A nemesfémből készült pénzek közé tartozik a magas aranytartalmú 

hyperpyron, valamint a nagyarányban ezüstöt tartalmazó, de ritkán használt639 trikephalon 

(asper).640 A pénzpiacon jelenlevő rézből készült érméket két csoportja osztjuk, az egyik a 

                                                
633 Zacos, G., – Veglery A.: Byzantine Lead 116–117. 
634 Uo. 117. 
635 Uo. 118. 
636 Uo. 119. 
637 Grierson, P.: Catalogue of the Byzantine Coins 67. 
638 Uo. 105. 
639 A Palaiologosz-dinasztia uralkodása alatt ezüstpénzként elsősorban a velencei ezüstdukátot használták, amely 
az átmeneti pénzt jelentette az értékes hyperpyron és a nagymennyiségben forgalomban lévő rézpénzek között. 
640 Grierson, P.: Catalogue of the Byzantine Coins 10. 
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sajátos, úgynevezett konkáv trachy (kissé domború felületű), a másik a lapos tetarteron.641 

Mivel utóbbi két típust igen jelentős mennyiségben használták, valamint igen változatos volt a 

megjelenésük, ezért több alkategóriát is megkülönböztetünk, ezek ismertetésétől azonban 

eltekintek. Mihály utódja, II. Andronikosz új típusú ezüstpénzt veretett, a basilicont, amely 

ezüsttartalmában megegyezett, kinézetében pedig nagyon hasonlított a velencei dukátra. A 

basilicon megjelenésével párhuzamosan piacra került az általa bevezetett tornese, amelyet 

alacsonyabb ezüsttartalmának köszönhetően átmeneti pénznek szánt a réz trachy és az új, 

ezüstből készült érmék között.642 A rézpénzek terén is reformokat hajtott végre, a tetarteron 

helyett veretett új rézérmét assarionnak nevezték.643 II. Andronikosz uralkodása alatt tehát 

jelentősen átalakult a bizánci pénzverés, az általa veretett új érmetípusok megalapozták a 

Palaiologosz-dinasztia későbbi tagjainak pénzreformjait.644  

Mielőtt a két tárgyalt uralkodó pénzein megjelenő jelképek elemzésébe bocsátkoznék, 

meg kell jegyezni, hogy Jézus, Mária és szentek ábrázolásai, valamint az uralkodó képe vagy 

egyéb jelvények és szimbólumok igen változatosan fordulnak elő az érméken. A korábban már 

említett, II. Andronikosz által felújított, az uralkodó feje körül megjelenő dicsfény gyakran 

kíséri a császárábrázolásokat, ezen kívül találkozunk még szárnyas uralkodóképekkel645 és 

térdelő uralkodóval. Utóbbi abban az esetben szerepel, ha az érmén megjelenik Jézus vagy 

Mária alakja is.646 Ezzel majdnem megegyező az az érmekép, melyen szintén térdelő uralkodót 

láthatunk, de a császár mélyen meg is hajol Krisztus vagy Szűz Mária alakja előtt. Ismerünk 

továbbá lovas császárábrázolást, valamint egy, a thesszalonikéi pénzverdéből származó, 

elnagyolt jelvényeket megjelenítő éremképet. Az uralkodó öltözetéhez legtöbbször 

hozzátartozik a korona és a korábban már tárgyalt akakia is, ezek szintén számos alkalommal 

jelennek meg a Palaiologosz-dinasztia első két császára által veretett pénzeken. A 

következőkben ezeket a pénztípusokat tekintem át, elsősorban a korai angol címerkönyvekben 

megjelenő, Palaiologosz-dinasztia jelvényeként azonosított szimbólumra fókuszálva (BB).647  

A BB szimbólumok legkorábbi megjelenését a 13. század elejére teszik. A ma 

elfogadott nézetek alapján a kereszt által negyedelt mezejű jelvény, amelynek negyedeiben a B 

                                                
641 Uo. 
642 Uo. 
643 Uo. 
644 Bővebben lásd T. Bertelè, – C. Morrisson: Numismatique Byzantine, Bendall, S., – P. J. Donald: The Later 
Palaiologan, Whitting, P. D.: Byzantine Coins 228–251. 
645 II. Frigyes érméin szintén megjelenik ilyen típusú uralkodó ábrázolás. (Cahn, J.: Münz- und Geldgeschichte 
n.116.) 
646 Grierson, P.: Catalogue of the Byzantine Coins 68. 
647 A szimbólumról gondolhatnánák verdejelre is, mivel azok azonban igen kis méretűek és verdénként eltérőek, 
így ennek lehetőségét nem tartom valószínűnek. 
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betűk tűnnek fel a Palaiologosz-dinasztia uralkodóinak jelvénye.648 Fontos megjegyezni, hogy 

a vizsgált motívum is több formában tűnik fel, hol két egymással szembe forduló B képét látjuk, 

hol egymásnak „háttal” állót figyelhetünk meg. VIII. Mihály érméi közül hyperpyra típusú 

aranypénzen a vizsgált angol forrásokban megjelenő BB betűt mintázó szimbólum csupán egy 

pénztípuson fordul elő,649 ellenben ezüst tracheáin számos alkalommal feltűnik. Változó, hogy 

a tárgyalt szimbólum az érme elő- vagy hátlapján látható. Legtöbbször az előlapi oldalon 

található, Szűz Mária vagy egy szeráf alakja mellett. Mind a Magneziában, mind a 

Konstantinápolyban készült pénzeken ilyen formában szerepel. A magneziai érmén Mária ülő 

alakjának két oldalán tűnik fel,650 a konstantinápolyi veretek esetében egy szemből ábrázolt 

szeráf mellett látható;651 néhány alkalommal – a magneziaihoz hasonlóan – az ülve ábrázolt 

Mária alakja mellette tűnnek fel a BB motívumok.652 Egy alkalommal jelenik meg a tárgyalt 

motívum a bergamai kincsleletben (1272/1273), ahol szintén ülő Szűz Mária alakot kísérve 

tűnik fel.653A Thesszalonikében és Philadelphiában készült veretek eltérnek a fent 

ismertetettektől, itt az érme hátlapján tűnik fel a B motívum.654 VIII. Mihály tetartera típusú 

pénzein nem jelenik meg a Palaiologosz-dinasztiának tulajdonított szimbólum.  

II. Andronikosz hyperpyra érméin szintén számos alkalommal figyelhetjük meg a BB 

betűpárt.655 A vereteken azonban nem minden esetben a két B képét látjuk, olykor más-más 

betűkkel szerepelnek együtt.656 Basilicon típusú érméi között is találunk olyat, amelyre a BB 

képet vésték, Krisztust trónon ülő alakját kísérő sziglaként.657 Elődje gyakorlatával ellentétben 

a nyugaton is ismert Palaiologosz-szimbólum a II. Andronikosz által veretett rézpénzeken is 

feltűnik, egyaránt szerepel az érme elő- vagy hátlapján, továbbá ismerünk olyan érmetípust, 

ahol mindkét oldalra rávésték azt.658 Továbbá az ő pénzein tűnik fel először a B ábrázolás olyan 

formában, ahogy a korai angol címerkönyvekben is megjelenik: az érme felületét kereszt 

negyedeli, a negyedekben BB motívumokkal.659 A BB betűpár mérete és iránya változó, olykor 

más szimbólumokkal együtt kaptak helyet a negyedekben.660 Meg kell jegyeznünk, hogy a 

                                                
648 Babuin, A.: Standard and Insignia 39. 
649 Grierson, P.: Catalogue of the Byzantine Coins 107. (II.b). 
650 Uo. 114.  
651 Grierson, P.: Catalogue of the Byzantine Coins 121. (2, 31). 
652 Uo. 119. (6) 
653 Uo. 118. (VI.2) 
654 Uo. 122. (51) 
655 Uo. 135. (13, 13a,14, 142-146.) Cat. 244.  
656 Uo. 135-138 (10-12, Cat. 244. 15, Cat. 250 – 27-28 Cat. 250 – 64, Cat. 255 – 73c, Cat 249 – 147 Cat. 417–51.). 
657 Uo. 144. (8 Cat. 528–34.). 
658 Uo. 148. (3). 
659 Uo. 156-157 (20, 24, 12). 
660 Uo. 158. (23). 
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kereszt által negyedekre osztott érmék konstrukciója nem újkeletű, ahogyan nem speciálisan 

bizánci, szerte Európában találunk ilyen struktúrájú érméket.661 

A korai angol címergyűjteményekben megjelenő bizánci vonatkozású jelvényekről 

tehát nem minta nélküliek. A többször császári titulussal kísért Courtenay-címer valóban 

használatban volt, illetve a Smallpece-gyűjteményben Konstantinápoly-, a Wijnbergen-

tekercsben a Palaiologosz-dinasztia címerként szereplő szerkesztmény is valós alapokon 

nyugszik.  

A Latin Császárság területéhez köthető címerek angliai megközelítése annyiban 

párhuzamot mutat a német uralkodói jelvények megjelenésével, amennyiben mindkét esetben 

találunk császári és királyi címereket, amelyek különböznek egymástól, valamint a két rang 

mindkét esetben élesen elválik egymástól. A fejezetben tárgyalt címerek közül a Latin 

Császárság névleges uralkodóinak címerei legtöbbször császári titulussal kísérve jelennek meg, 

míg a II. Andronikosznak tulajdonított insigniát mindig királyi megjelölés előzi meg. Az 

elemzett források keletkezésekor a bizánci császári címet viselő és ténylegesen hatalmat 

gyakorló Palaiologosz-dinasztia tagjai tehát császári ranggal nem tűnnek fel. Ebből 

kibontakozik, hogy noha továbbra is tartotta magát Angliában az a nézet, hogy a keleti 

császárság uralkodói a Courtenay-ház tagjai közül kerültek ki, az is egyértelműen látszik, hogy 

tisztában voltak az 1261-es uralomváltással. Az is elmondható továbbá – miként azt fentebb 

már említettem –, hogy a bizánci Palaiologosz-császárok címerhasználata a keleti térségben 

újkeletű, valamint, hogy jelvényviselésük nyugati gyökeret sejtet. Míg korábban Bizáncba a 

jelvényviselés általánosan a rang és a hatalom jelölője volt (sok egyéb külsőséggel ötvözve: 

ilyen volt például a ruha színe és anyaga, kiegészítők használata), addig a Palaiologoszok 

esetében a jelvény a dinasztiát is jelképező címerré vált. A korábban is használt rangot és 

császári hatalmat reprezentáló egyéb eszköztár nem tűnt el, pusztán kiegészült egy új, nyugatról 

származó elemmel (nyugati típusú oroszlánábrázolás). Láthattuk továbbá, hogy a keleti 

dinasztia címerének színe és szerkezete is hasonlít a latin császárok által viselt jelvényre, a 

Courtenay-család szimbólumát azonban nem tekinthetjük a Palaiologosz címer 

mintaadójának.662 

                                                
661 A 6. század második feléből származó Meroving-kori érmekincsből is több olyan veretet ismerünk, amelyen a 
kereszt motívum szerepel, majd a 7. századtól a minta elterjed. Megtaláljuk mind a Nyugati Gót Királyságban, 
mind a 6. századi Brit-szigeteken, valamint a korai Karoling pénzek között is számos példa akad a keresztet mutató 
érmékre. (Grierson, P., – Blackburn, M.: Medieval European Coinage 1. 14., 19–20., 31., 33–34., 449., 468–472., 
512–515., 520–555.). 
662 Láthattuk, hogy a kereszt motívum a negyedekben elhelyezett egyéb mintákkal nem nyugati hatású újdonság, 
a konstrukció már igen jelentős karriert futott be Bizáncban a latin császárok megjelenése előtt is. 
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Mivel a Camden-tekercsben nem szerepel a térségre vonatkozó címer, így a Walford-, 

Herald- és Camden-gyűjtemények közötti rokonságot és közös címerhagyományukat ez 

esetben nem tudjuk vizsgálni. Az előbbi két címerkönyvben szereplő címer színében és 

szerkezetében egyezik, diminutívák tekintetében azonban eltér. Szembetűnő, hogy a –

kronologikus sorban következő – Segar-tekercsben megjelenő címer eltér a korábbiaktól. Ez 

szintén azt a nézetemet erősíti, hogy a Segar-gyűjtemény készítője nem a már meglévő angliai 

címeres hagyományból dolgozott, hanem saját ismeretei alapján állította össze címerkönyvét. 

A Segar-gyűjtemény az első olyan címerkönyv, ahol a térségre vonatkozóan két különböző 

királyi címer szerepel. A Konstantinápoly királyának tulajdonított vörös mezejű, arany 

keresztet és félholdakat bemutató leírás mellett szerepel a Palaiologoszok királyának címere is. 

Utóbbi jelvény ebben az esetben teljesen fiktív, az arany mezőben fekete szörny nem valós 

címeren alapszik. Továbbá a szörny ábrázolás igen tág, olyan képpel, amit szörnyként írnának 

le a többi tekercsben nem találkozunk. Annak tudatában pedig, hogy a címerleírásoknak 

rövideknek és pontosaknak kell lenniük – innen a sajátos terminológia és a blazon műfaja – 

igencsak elnagyoltnak számít a szörny elnevezésű címerábra. Mivel a Palaiologosz-címer külön 

szerepel a gyűjteményben, ezért szerfelett valószínű, hogy a Konstantinápoly királya titulus és 

a hozzá tartozó címer a Courtenay-ág névleges császárait jelöli, noha szerkezetüket és 

színhasználatukat tekintve mind a két jelvénnyel lehetne azonosítani, hiszen a félholdak 

pontatlanul szerepelnek a címeren. Mindazonáltal figyelemre méltó, hogy egyik címert sem 

nevezi a gyűjtemény készítője császári jelvénynek.  

A francia eredetű Lord Marshal-gyűjtemény a valóságnak megfelelő formában 

Courtenay Fülöp címerét szerepelteti Konstantinápoly császárnak jelvényeként. Ez megegyezik 

a francia Wijnbergen-tekercs Konstantinápoly császára titulussal feltűntetett címerével. A 

tárgyalt címerkönyv érdekessége, hogy míg a Wijnbergen-gyűjteményben feltűnik a 

Palaiologosz-címer királyi címmel kísérve, addig a Lord Marshal-tekercs azt nem veszi át. A 

Wijnbergen Armorialról elmondható, hogy itt szerepelnek a legpontosabban a keleti térségre 

vonatkozó uralkodói címerek.663 

A Smallpece-gyűjtemény vonatkozó címere eltér az eddig bemutatott angol 

címerkönyvek variánsaitól, valamint az azokban megjelenő, a keleti császárságra vonatkozó 

címerhagyománytól. Az itt szereplő jelvényhez nem tartozik rangjelölés, a Konstantinápoly 

megnevezés olvasható csupán. A Palaiologosz-dinasztia fentebb tárgyalt jelképe jelenik meg 

kereszttel, valamint a BB szimbólumokkal. A címerkönyv további különlegessége, hogy ez az 

                                                
663 További, a keleti régióhoz köthető címerről lesz szó a fiktív címerekkel, valamint a Kelet- Közép-Európa 
uralkodói címereivel foglalkozó fejezetekben. 
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egyetlen olyan angol gyűjtemény, ahol a dinasztia által gyakran használt jelvény pontosan 

szerepel, valamint a készítő nem ad meg titulust a jelvényhez. 

A fentiek nyomán felmerül a kérdés, miként lehetséges az, hogy ennyire vegyesen 

jelennek meg a Bizánccal kapcsolatos címerek a 13. századi angol címerkönyvekben. Ha 

azonban közelebbről megnézzük a vizsgált jelvény variánsait, láthatjuk, hogy a kibontakozó 

sokféle címermegjelenítés mögött a Bizáncra vonatkozó címerhagyomány átalakulását érhetjük 

tetten. A legkorábban keletkezett Walford-tekercsben a pontosan megjelenő és Konstantinápoly 

császárának tulajdonított Courtenay-címer fokozatosan veszít pontosságából, míg végül a 

legkésőbb keletkezett Smallpece-gyűjteményben már teljesen átalakul a Palaiologosz-dinasztia 

jelvényévé. A Lord Marshal-tekercs ez alól kivételt jelent, mivel francia gyűjteményt alapul 

véve készült. Ez az átalakuló hagyomány azt sejteti, hogy Angliában többnyire pontosan 

ismereték a térség hatalmi viszonyait, és ez megjelenik a 13. század második felében keletkezett 

enciklopédikus tekercsekben. 

Az angol-bizánci kapcsolatok részletes áttekintésétől ez esetben eltekintek, mivel a 

keresztes hadjáratok, valamint a Latin Császárság létrejötte, majd bukása elég egyértelmű 

kapcsolódási pontot jelentettek a két térség között. Mindezeken túl a keleti hadjáratoknak 

köszönhetően létrejött államok helyzetéről is információ juthatott el Angliába – a többnyire 

francia érdekszférától függetlenül. Alább, ezen fejezet a keresztes államokkal foglalkozó 

részében részletesen áttekintem majd a 13. század vonatkozó eseményeit, mivel azokat nem 

lehet különválasztani Bizánc történetétől. 

Ezt tovább színesíti III. Henrik már korábban tárgyalt keresztes hadjáratra tett többszöri 

ígérete, valamint I. Edward szentföldi útja is. Az események egy mozzanatára mégis ki kell 

térnünk. III. Henrik angol uralkodó szicíliai törekvései mentén közvetetten kapcsolatba került 

VIII. Mihály bizánci császárral. Mint az korábban tárgyaltam, már IV. Ince felkínálta Szicília 

trónját Henrik fiának, Edmundnak, az ajánlattal akkor azonban az angol uralkodó nem tudott 

élni. A Latin Császárság eleste után II. Balduin nyugati támogatásért fordult IV. Orbán pápához, 

mely az angol uralkodó szicíliai tervei szempontjából is figyelemre érdemes. Bizánc potenciális 

ellenségei között ekkor Franciaország, Anglia, Kasztília, Aragónia, Szicília, a Pápai Állam, 

Anjou Károly, valamint az itáliai városok közül a térségben legérdekeltebb Velence, Pisa és 

Ancona jöhetett számításba.664 A keresztes hadjáratok iránti lelkesedés azonban csillapodni 

látszott a 13. század vége felé közeledve, IX. Lajos nem szívesen viselt volna hadat 

keresztények ellen, Anglia nehezen volt elérhető és III. Henrik ez idáig tett ígéreteit sem váltotta 
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be. Aragónia a földközi-tengeri szigetek megszerzésével, illetve az észak-afrikai hadjáratokkal 

volt elfoglalva, a német területeken pedig a kialakult belső konfliktus kötötte le az erőket.665 

Így noha VIII. Mihály egyetlen nyugati szövetségese Genova volt, és együtt sem képviseltek 

olyan katonai erőt, amely elbírt volna a fent említett országokkal, mégsem kellett tartania egy 

esetleges támadástól. Balduin így nyugati támogatás hiányában végül Manfrédhoz, Szicília 

tényleges királyához fordult segítségért, aki uralma pápai elismerésében bízva hajlott arra, hogy 

támogassa a trónfosztott uralkodót hatalma visszaszerzésében. Egy esetleges Stauf-pápai 

szövetség viszont már érzékenyen érintette volna VIII. Mihályt, ezért 1262-ben felajánlotta, 

hogy elveszi Manfréd húgát, III. (Vatatzész) János (1221–1254) nikaiai császár özvegyét, 

Annát.666 Ehhez azonban el kellett válnia törvényes feleségétől, Theodórától, amivel azt 

kockáztatta, hogy a pátriárka kiközösíti őt. Bár a frigyet végül nem kötötték meg Mihály és 

Anna között, a Stauf-pápai szövetség egy ideig komoly veszélynek bizonyult. Ennek 

elkerüléséért VIII. Mihály egyenesen a pápához fordult, aki – bízván a két egyház újbóli 

egyesítésében – támogatta a bizánci császár törekvéseit. Manfréd és a pápa szövetsége végül 

nem jött létre, a Szicília trónján ülő Stauf továbbra is gondot jelentett Rómának. Közben III. 

Henrik sikeresen jelöltette testvérét a német trónra, miközben szicíliai terveiről sem mondott 

le, azonban az ekkor kirobbanó polgárháború végleg megakadályozta uralma déli irányú 

kiterjesztésében. Manfréd halálával VIII. Mihály szembekerült a rá legnagyobb veszélyt jelentő 

I. (Anjou) Károllyal, Szicília újdonsült királyával.667 Ez azonban közvetlen hatást nem 

gyakorolt az angliai ismeretekre, így ennek tárgyalásától eltekintek.  

VIII. Mihály utódja, II. Andronikosz esetében kevésbé beszélhetünk élénk nyugati 

külpolitikáról, elsősorban a birodalmán belüli konfliktusokat kellett rendeznie, a török 

előretörés, illetve az ezzel járó problémák kötötték le erejét. Az Anatóliában kialakult helyzet 

megoldására alán és katalán zsoldoscsapatokat bérelt fel, akiknek jelenléte egyenesen rontott is 

a keleti területek helyzetén. Ennek következményeként a 14. század első éveire a birodalom 

keleti része felett gyakorlatilag megszűnt a császári hatalom gyakorlás.668 Ezt követően a 

császár további, a terület feletti ellenőrzés visszaszerzéséért tett törekvései sem jártak sikerrel. 

Pénzügyi nehézségeinek köszönhetően nem tudott jelentős tengeri haderőt felállítania így 

uralma második felében az anatóliai partszakasz török ellenőrzés alá került.669 Ezek az 
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események jelentősen befolyásolták az Égei-tenger mentén kialakult keresztes államok 

történetét, így ezekre részletesen külön alfejezetekben térek ki.  

 

A Latin Császárság vazallus államai és a görög uralom alatt álló területek történeti 

áttekintése 

 

A Latin Császárság létrejöttét követően többlépcsős vazallusi rendszer épült ki Európa 

délkeleti régiójában. A területre az erős hatalmi megosztottság volt jellemző, sok kisebb-

nagyobb királyság és fejedelemség nőtt ki a Bizánci Birodalom romjain. A régióban létrejött 

hatalmi központok közül az elvileg vezető szerepet betöltő Latin Császárság azonban a 

gyakorlatban csak egy volt a sok államalakulat közül. Ezek a keresztes államok egyfelől 

területileg csupán a volt bizánci területek felét birtokolták, másfelől pedig az erős velencei 

jelenlét befolyásolta a térség gazdaságának, politikájának és hatalmi viszonyainak alakulását. 

Velence jelentőségét mutatja, hogy az 1204-es császárválasztásokon elérte, hogy a keresztes 

hadjárat vezetője, a karizmatikus és tehetséges Monferratói Bonifác (1204–1207) helyett a 

kevésbé erőskezű Flandriai Balduint (1204–1205) válasszák uralkodóvá. A velencei befolyás 

ebben az esetben mégsem olyan egyértelmű. Balduin trónra ültetése mellett szólt ugyanis 

alakjának és karakterének elfogadhatósága, amely elősegítette, hogy a bizánci görög társadalom 

könnyebben beletörődjön a helyzetbe. Ezzel szemben Monferratói Bonifác esetében az erős és 

olykor kegyetlen hadúr megkoronázása nem járult volna hozzá az uralomváltás viszonylag 

gördülékeny lebonyolításához.670 Ehhez járult hozzá a II. Izsák özvegyével, magyarországi 

Margittal kötött házassága is. A császárválasztást követően Velence megszerezte a térség 

legjelentősebb kikötővárosait, aminek következtében olyan gazdasági erőt képviselt, amivel 

nyomást tudott gyakorolni a latin kelet összes államalakulatára. Fontos kiemelni, hogy míg a 

régió egyéb területei közvetlenül vagy közvetetten a császárság alá tartoztak, addig Velence 

semmiféle függőségi viszonyban nem állt a latinokkal.  

Az újkeletű császárság hatalmi jelentőségét befolyásolták továbbá a különböző, frissen 

létrejött vazallus államok diplomáciája és azok katonai és gazdasági érdekei. A Balduin vezette 

állammal közvetlen függőségi viszonyban állt a Monferratói Bonifác részére létrehozott 

Thesszalonikéi Királyság. A régióban hosszabb-rövidebb ideig létező egyéb hercegségek és 

fejedelemségek többnyire a Thesszalonikéi Királyság vazallusállamai voltak, így csupán 

közvetetten kapcsolódtak a Latin Császárághoz, elsődleges érdekeik a Monferratóiak által 
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vezetett alakulathoz kötődtek. Ilyen államalkulat volt a Moreai vagy Akhaiai Fejedelemség a 

Peloponnészosz-félszigeten, amelyet a Villehardouin-dinasztia tagjai kormányoztak,671 

valamint a De la Roche család által vezetett Athéni Hercegség.672 A Trapezunti Császárság a 

Fekete-tenger délkeleti részén – amelyet a Komnénosz-dinasztia hozott létre és ellenőrzött – a 

latin császár hűbérese lett.  

A Bizánci Birodalom területén hat nyugati hatalmi csoportosulást különböztetünk meg: 

magát a Latin Császárságot, a Thesszalonikéi Királyságot, az Athéni Fejedelemséget, a Naxoszi 

Hercegséget, a Negroponte területeket, valamint a Moreai vagy Akhaiai Fejedelemséget.673 A 

hat nagyobb hatalmi egységen kívül több kisebb vazallus státuszú területekről tudunk, amelyek 

a 13. század első felében többnyire velencei érdekeltségű itáliai családok kezében voltak.674 

Ezek közül az egyik legkiemelkedőbb terület Kréta szigete,675 amelyet Velence 1211-ben 

kezdett gyarmatosítani, miután Monferratói Bonifác Thesszalonikéért elcserélte velük.676 Az 

1260-es évektől a térség hatalmi megosztottságát kihasználva megjelentek a genovaiak is, akik 

szintén támaszpontokhoz kívántak jutni. A hat nagyobb egység közül a már tárgyalt Latin 

Császárság, a Thesszalonikéi Királyság és az Akhaiai Fejedelemség címerei jelennek meg a 

korai angol címertekercsekben. A nyugati jellegű Athéni és Naxoszi Hercegséget nem említik 

a vizsgált forráscsoportban.  

A következőkben a Thesszalonikéi Királyság és az Akhaiai Fejedelemség történetének 

13. századi alakulását és az Égei-tenger térségének frank jelenlétet tekintem át, kitérve a régió 

másik két jelentős hatalmi tényezőjének, a Nikaiai Császárságnak és az Epiruszi Despotátusnak 

a történetére. Az említett államok teljes 13. századi történetének bemutatásától azonban 

eltekintek, mivel annak részletes ismertetése nem segíti elő a dolgozatban vizsgált források 

behatóbb megismerését. Foglalkozom viszont a fent megnevezett hatalmi egységek 13. századi 

kialakulásával, majd bukásával, valamint az ott uralkodó dinasztiák történetével, illetve címeik 

és igénycímeik továbbélésével. 

A történeti áttekintés előtt érdemes kitérni a szakirodalom által bevett formulaként 

előforduló égei-tengeri „frank” nemességre, az ott harcoló és hatalomhoz jutó csoportok 

összetételére, ami hozzájárul a francia, illetve angol címertekercsekben megjelenő, a keleti 
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területhez köthető címerek megértéséhez. A vizsgált régió nyugati társadalmát három csoportba 

sorolhatjuk. Elsőként említendő a nyugati hódítás előtt is jelenlevő velencei és genovai 

közösségek működése, amelyek kereskedelmi érdekeik miatt kisebb-nagyobb telepeket hoztak 

létre. A sikeres beilleszkedésüket elősegítendő a helyi gazdag polgári és nemesi rétegbe 

házasodtak be, így kialakult egy kevert görög-itáliai csoport. A második közösség a keresztes 

haddal érkező főleg burgund, lombard, champagne-i, valamint flandriai lovagok csoportja. Az 

utolsó jelentős – de az előbbi kettőnél jóval kisebb – réteget a Latin Császárság bukását 

követően a térség Anjou uralom alatt álló területeire betelepülő szicíliai családok jelentették. 

Láthatjuk tehát hogy a keleti császárság volt területén letelepedő nyugati nemesség csupán 

egyik hányada volt „frank”, mellettük jelentős az itáliai közösségek jelenléte.677  

A Latin Császárság létrejöttét követően hamarosan megalakult a már említett 

Thesszalonikéi Királyság. Ez a két alakulat földrajzi elhelyezkedésük okán északról védelmet 

biztosított a görög területeken létrejött kisebb és katonailag gyengébb vazallus államok 

számára. Noha a legkorábban a két legnagyobb egység omlott össze, a nyugati jelenlét a Latin 

Császárság bukását követően is folyamatos maradt a 13. században. Ennek oka az, hogy a 

Thesszalonikéi Királyság és a Balduin és utódai által vezetett császárság földrajzi 

elhelyezkedéséből és katonai erejéből fakadóan kénytelenek voltak vállalni a fegyveres 

konfliktusokat,678 amelyek hiányában a déli kisebb fejedelemségekben ki tudott épülni az új, 

nyugati nemesség uralma és adminisztrációja.679 Ennek, valamint a megosztó külpolitikájuknak 

és jól irányzott házassági startégiájuknak köszönhetően maradhattak fent 1261 után is 

hosszabb-rövidebb ideig.680 

A két jelentős nyugati államalakulat megalapítását követően sorban jöttek létre a fent 

említett nyugati vagy keleti jellegű császárságok, despotátusok, fejedelemségek. A nyugati 

típusú berendezkedést követő hat államalakulatot fentebb már tárgyaltam, a keletiek közül 

megemlítendő a Theodórosz Laszkarisz által alapított Nikaiai Császárság, valamint az 

Angelosz Mihály által létrehozott Epiruszi Despotátus. A már említett Komnénosz-dinasztia 

pedig a Trapezunti Császárságot hívta életre grúz támogatással.681 A Trapezunti Császárság 

létezésének első pár évében igen sikeres volt, terjeszkedését a jelentősen nagyobb kiterjedésű 

Nikaiai Császárság állította meg. A Latin Császárság megalakulását követően a nyugatiak 

érdeklődése még keletebbre tolódott, igyekeztek elfoglalni Theodórosz Laszkarisz területeit. A 
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majdnem sikeres törekvéseket azonban keresztbe húzta a „latinokra” törő bolgár sereg, ennek 

nyomán keleti terjeszkedésük leállt. A békét azonban ez sem hozta el, a harcok folyamatosan 

ki-kiújultak, a szövetségi rendszerek pedig folyamatosan átalakultak. A Nikaiai Császárság 

többször kényszerült kétfrontos háborúra, miután beszorultak a latin és szeldzsuk területek 

közé. Ezekben a háborúkban már részt vett a vizsgált angol forrásokban is rendszeresen 

megjelenő kilikiai Kis-Örményország is. A címertekercsekben megjelenő Trapezunt nem 

sokkal később szeldzsuk uralom alá került, és mint szeldzsuk vazallusállam többé nem játszott 

jelentős szerepet a nyugati államok történetében. Mindeközben a már említett Epiruszi 

Despotátus is igyekezett visszafoglalni a nyugatiak által elbitorolt bizánci területeket. 

Törekvéseik legjelentősebb kezdeti sikere a Thesszalonikéi Királyság visszafoglalása volt 

1224-ben, amely súlyosan érintette a Courtenay-dinasztia uralma alatt álló császárság sorsát 

is.682 Thesszaloniké elestével ugyanis Konstantinápolyt elvágták a nyugati típusú 

vazallusállamaitól.683 A jelentős győzelmet követően I. Theodórosz (Angelosz) (1204–1221) a 

despota cím helyett a császárit kezdte használni, ezzel nyíltan jelezve ellenséges viszonyát 

Nikaiával, valamint azt is, hogy a bizánci császár jogutódjának tekinti magát.684 Az 1220-as 

évek közepére tehát Bizánc romjain három császárság jött létre. A „frank” császárság további 

fennmaradását a környező országok háborúskodása, az erősen expanzív Nikaiai Császárság és 

a megerősödött Bolgár Birodalom ellentéte segítette. Az 1240-es évekre Epirusz és Bulgária is 

vesztett jelentőségéből (Epirusz ismét despotátus lett, Bulgáriát pedig a mongol betörés 

gyengítette), így Nikaia könnyűszerrel vált a térség leghatalmasabb államává, III. (Vatatzész) 

János pedig a legjelentősebb uralkodóvá. Halála után a térségben ismét háborúk robbantak ki, 

amelyek majd a Palaiologosz Mihály által irányított 1258-as belső lázadáshoz vezettek. Utóbbi 

ellen szövetségre lépett II. Frigyes fia, Manfréd, az epiruszi despota, valamint a nyugati 

érdekszférából az akhaiai fejedelem, II. Guillaume de Villehardouin (1246–1278). A szövetség 

azonban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, a Latin Császárság 1261-ben felbomlott és 

megkezdődött a Bizánci Birodalom restaurációja a Palaiologosz-dinasztia vezetésével.685  

A korai angol és francia címeres forrásokban szereplő királyságok közül legtovább a 

Akhaiai Fejedelemség állt fenn. Konstantinápoly bukása után rövid ideig az újjáépülő Bizánc 

hűbérese volt, majd nem sokkal utána, II. Balduin I. Károly, szicíliai királynak ajánlotta fel a 

területet, azt remélve, hogy így az utóbbi segít visszaszerezni trónját. Károly a továbbiakban 
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elegendő anyagi forrást biztosított a fejedelemségnek arra, hogy az megvédhesse magát. Az 

Antiokhiai Fejedelemség a 13. század közepén örmény vazallus állammá vált, majd nem sokkal 

később, 1268-ban a mamelukok kezébe került. A Trapezunti Császársága a 15. század közepéig 

létezett, majd az oszmán előretörésnek köszönhetően a törökök vették át felette a hatalmat. 

Tarzusz városa a 14. század közepéig örmény kézben maradt, majd a mameluk terjeszkedéskor 

ott is hatalomváltásra került sor.686  

 

 

A görög király és a Thesszalonikéi Királyság uralkodói címereinek megjelenése 

 

A Thesszalonikéi Királyság alig két évtizedes, rövid fennállása során igen jelentős erőt 

képviselt a latin keleten. Miután nem sikerült megszereznie a császári trónt, Monferratói 

Bonifác a jelentős katonai és gazdasági központ, Thesszaloniké városa felé fordult, ahol rövid 

ütközetbe bocsátkozott Balduinnal. Végül előbbi került ki győztesen, ezt követően pedig 

megalapította a Thesszaloniké Királyságot, amely a Latin Császárság legjelentősebb korai 

vazallus államává vált. Monferratói Bonifác korai halálakor utódja, Demeter még csak gyermek 

volt, aki helyett nemesei kormányoztak. Miután sikertelenül fellázadtak (Flandriai) Henrik 

császár ellen, ő fivérét jelölte ki a fiatal trónörökös régensévé. Az 1224-es végleges bukást 

követően a Thesszaloniké királya cím örökletes igénycím marad, amely a 14. század elejéig 

szerepelt a monferratói őrgrófok és a burgundi hercegek titulatúráiban.687  

A 13–14. századi eleji angol címergyűjtemények közül a három legkorábbiban nem 

szerepel Thesszaloniké királyának címere, amelynek első megjelenését a Segar-tekercsben 

láthatjuk, majd az 1285 körül keletkezett forrást követően több, későbbi címerkönyvben kapott 

helyet a görög királynak tulajdonított jelvény. A görög király azonosítása nem egyértelmű: 

jelentheti a thesszalonikéi uralkodót, valamint tartozhat Konstantinápoly császárához is. 

Amennyiben az utóbbi eset áll fenn, úgy a német-római császári és német királyi címer 

megjelenéséhez nagyon hasonló helyzettel állunk szemben. Mivel azonban a latin császári cím 

nem okozott annyi félreértést, mint a Német-római Birodalom császári és királyi címei közötti 

különbségtétel, ezért véleményem szerint a forrásokban megjelenő görög uralkodói címer 

inkább kapcsolódik a Thesszalonikéi Királysághoz. 

Az angol vonatkozású források közül, a nem francia mintáról másolt címerkönyvekben 

mind a három esetben, a Segar-, a Smallpece-, valamint a Sir William Neve-tekercsekben is 
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kereszt szerepel. A címer azonosításánál szintén mindegyik esetben a görög király megjelölés 

olvasható. A Segar- és Smallpece-gyűjtemények címereinél a színek is megegyeznek, ezüst 

mezőben jelenik meg a vörös kereszt, míg a Sir William Neve-címerkönyvben a mező színe 

vörös, a keresztet pedig arany színűnek mutatja be a készítő. További érdekességeket láthatunk 

a francia Wijnbergen-, valamint az az alapján készült Lord Marshal-tekercsek esetében. 

Thesszaloniké királyi címere azon kevés esetek egyike közé tartozik, amikor az angol másolat 

eltér a mintájául szolgáló francia forrás címervariánsától. A Wijnbergen-tekercsben szereplő 

görög vonatkozású címernél nem csak maga a címer különbözik az angol variánsoktól, de a 

viselő jelölése is más. A görögök királya helyett az annál pontosabb Thesszaloniké királya 

megnevezés olvasható, az összeállító szerint pedig a Monferratók címere arany mezőben négy 

vörös pólya. A Lord Marshal-gyűjteményben a viselő megjelölése egyezik a francia forrás 

azonosításával, a címer itt azonban ezüst mezőben vörös kereszttel van negyedelve, amely 

negyedekben C betűk szerepelnek. A Lord Marshal-gyűjteményben szereplő variáns ezzel a 

szerkezettel gyakorlatilag megegyezik a Segar-tekercsben megjelenő, Konstantinápoly 

királyának tulajdonított címerrel. Annyi csupán az eltérés, hogy ott nem C-betűk szerepelnek, 

hanem félholdak, amik ábrázolva tulajdonképpen megegyeznek.  

Mindebből az a kép bontakozik ki, hogy noha a Lord Marshal-tekercs készítője sokszor 

átveszi a Wijnbergen-gyűjteményben szereplő címert (gyakori színtévesztéssel) Thesszaloniké 

esetében felülbírálja azt, és egy másik, korábban keletkezett angol gyűjteményben szereplő, 

szintén a régióhoz köthető variánst tulajdonít Thesszaloniké királyának. Továbbá a fentiekből 

jól látszik, hogy a legkorábbi, minden bizonnyal közös szöveghagyományból dolgozó Walford-

, Herald- és Camden-tekercsekben nem szerepel a tárgyalt jelvény. Ez is erősiti azt a nézetem, 

miszerint a Segar-tekercs megjelenése egyfajta választóvonal a korai angol címergyűjtemények 

esetében, a két címeres hagyomány, a régi és az újabb egymástól kimutathatóan különválik. 

Monferratói Bonifác leszármazottainak címerén azonban nem a kereszt tűnik fel, hanem 

a családi címer, amelyen a pajzsfő tér el a pajzsmező színétől, így alakítva ki vagy osztott 

mezőt, vagy mesteralakot. Utóbbi kérdés eldöntése a heraldikai megközelítéstől függ, hogy 

tudniillik minek tekintjük a pajzsfő, illetve pajzstalp eltérő színét: osztásnak vagy 

mesteralaknak. A ránk maradt korai források elsősorban numizmatikaiak, így színeket nem 

ismerünk. II. Monferratói János 14. század első feléből ismert pénzén szerepel a családi címer: 

az érme MONTISF MARCHIO köriratú oldalán jelenik meg pajzs, a SECUNDUS SANTUS 

köriratot pedig egy kereszt kíséri.688 
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Monferratói Bonifác címerviseléséi szokásait nem ismerjük, a keresztre így egyértelmű 

magyarázatot nem találunk, azonban a negyedik keresztes hadjáratban betöltött szerepe okán 

elképzelhetőnek tartom, hogy Angliában a címer ismeretének hiányában a kereszt motívumot 

kapcsolták a nevéhez. A sajátos angol hagyomány kialakulását támasztja alá az attól teljesen 

eltérő francia variáns. Az ott megjelenő pólyás címer inkább mutat párhuzamot a valódi, a 

pajzsfőt kiemelő monferratói családi jelvénnyel, mint a kereszt. Ezen túl megfontolandónak 

tartom a gyűjtemény keletkezésének idejében az igénycímet viselő burgundi hercegek 

címerével való összevetést. Burgundia hercegei harántsávozott címert viseltek.689 A francia 

forrás készítője nyilvánvalóan ezzel tisztában volt, ahogy vélhetően azzal is, hogy Burgundia 

hercegeinek igénycímei közt szerepel a Thesszaloniké királya rang is. A Lord Marshal-tekercs 

készítőjének bizonytalanságára nincs egyértelmű magyarázat, a földrajzi közelség okán 

keverhette össze a Palaiologosz- vagy Courtenay-dinasztia címerével. Mivel a Lord Marshal-

gyűjtemény készítője másolta (sokszor hibásan) a Wijnbergen-gyűjtemény elemeit – olykor 

egyszerűsítette azokat –, így nincs okunk feltételezni, hogy a Thesszalonikéi Királyság hatalmi 

viszonyairól, a regnáló dinasztia jelvényviselési szokásairól bármiféle ismerettel is rendelkezett 

volna. Valószínűbb, hogy Konstantinápoly uralkodójának címerével mosta össze azt. 

 

Az Akhaiai Fejedelemség címerei 

 

Az Akhaiai Fejedelemség létrejötte Montferratói Bonifác két lovagjához köthető. Ők a 

Thesszalonikéi Királyság megalapítása után hűbéruruk engedélyével és maroknyi katonával 

elfoglalták a Peloponnészosz-félsziget jelentős részét, ahol életre hívták a tárgyalt 

fejedelemséget. A terület meghódításán és a nyugati típusú berendezkedés megteremtésén 

eredetileg a két hűbéres együtt munkálkodott, azonban Champlitte-i Vilmos korai halála után a 

fejedelemség trónjára Villeharduin-i Gottfried (1209–1218) lépett egyedüli uralkodóként. Az 

Akhaiai Fejedelemség a Thesszalonikéi Királyság – így közvetetten a Latin Császárság – 

hűbérese volt, annak eleste után közvetlenül a Latin Császárságban regnáló Courtenay-

dinasztia vazallusa lett.  

A korai angol címerkönyvekben három alkalommal felbukkanó akhaiai uralkodói címer 

kapcsán érdekes megfigyeléseket tehetünk. A két legkorábbi címer megjelenése a Herald- és a 

Camden-tekercsben látható, itt mindkét esetben Morea fejedelme azonosítás olvasható a 

címerhez tartozóan. A két gyűjtemény esetében nem csak a fejedelmi titulus megléte azonos, 
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de a két címerkép is ugyanaz. Ebben az esetben elmondható, hogy a Camden-gyűjtemény 

készítője egy az egyben átvette a Herald-tekercsben szereplő akhaiai címert: arany mezőben 

fekete horgonyvégű (liliomvégű) kereszt. A tárgyalt címer utoljára a Lord Marshal-tekercsben 

kapott helyet, ott azonban a Poroee megnevezés olvasható. A francia Wijnbergen-tekercsben a 

címer előzménye nem szerepel, ez azon kevés uralkodói címer közé tartozik, amelyet a tekercs 

készítője saját kútfőből írt. Elmondható továbbá, hogy a vizsgált francia forráson túl a korábban 

keletkezett angol gyűjtemények sem szolgáltak alapul. A Lord Marshal-gyűjteményben ezüst 

mezőben vörös oroszlán szerepel.  

Áttekintve az Akhaiai Fejedelemség trónján ülő Villeharduin-dinasztia címerpraxisát, 

azt láthatjuk, hogy a két korai angol forrás variánsa nyugszik valós alapokon. I. Villehardouin-

i Gottfriedtől két pecsétet is ismerünk. Mindkettőn az angol gyűjteményekben is szereplő 

horgonyvégű kereszt láható pajzsra emelve kis eltérésekkel. A korábbi pecsétjén, amely 1216-

ból maradt ránk, a kereszt felső és jobb oldali horgony végződéseinek fele hiányzik, a pajzsfő 

vonalában pedig egy pólya látható. Köriratán a SIGILL[UM] GOSFRIDI DE VILARDVIN 

felirat olvasható.690 1207-ből ismert pecsétjén szintén a kereszt tűnik fel, itt azonban a pajzsfő 

magasságában nem látunk osztóvonalat, a kereszt felső és jobb oldali horgonyvégeinek fele 

azonban itt is hiányzik. A pajzs első negyedében kisebb pajzs látható, amelybe egy ágaskodó 

oroszlánt véstek. GAUFRIDI MAR[ESCALLUS] CAMPANIE körirat olvasható rajta.691 Az 

oroszlán motívummal kapcsolatban gondolhatunk esetleg édasanyja ágának vagy felesége 

címeré, mivel utóbbit ismerjük, és oroszlán nem tűnik fel rajta, így ennek a lehetőségét 

elvetem.692 Édesanyja családi címerét nem ismerjük. A címer a dinasztia többi tagjánál is 

megjelenik, a század közepén Villehardouin-i Izabella, II. Gottfried akhaiai fejedelem 

unokahúga,693 II. Vilmos leánya,694 szintén címeres pecsétjének pajzsán viseli a keresztet. Nála 

diminutívát nem találunk. Pecsétje köriratán a S[IGILLUM] SECRETU[M] YSABELLE 

PR[IN]CIPESSE ACHAYE olvasható.695 A terület később Anjou kézbe kerül.696  

Láthattuk tehát, hogy a Herald- és Camden-gyűjteményekben szereplő címervariáns a 

valóságnak megfelel, valamint azt is, hogy a Lord Marshal-tekercs készítőjének akhaiai 

vonatkozású jelvénye eltér a többitől. Noha az utóbbiban szereplő oroszlán motívumot 

megtaláljuk a Villehardouin-dinasztia egyik tagjának pecsétjén, nem gondolom, hogy a készítő 
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ismerhette I. Gottfried címerét, abban az esetben szerepelnie kellene a keresztnek is, az 

oroszlánnak pedig másodlagos elemként kellene megjelennie. Mindenesetre figyelemreméltó a 

tény, hogy a Latin Császársághoz köthetően a Lord Marshal-gyűjtemény szerkesztője ismét 

eltér a francia mintától, kiegészíti azt. Ugyanezt figyelhettük meg a Thesszaloniké királya címer 

esetében is, ott sem vette át a Wijnbergen-tekercs variánsát, hanem a Courtenay-dinasztia és a 

Palaiologosz-dinasztia címerelemeit használta fel. Szerfelett valószínű, hogy a Lord Marshal-

tekercs összeállítója a keleti latin területek iránt érdeklődött, ezért nem másolta le 

automatikusan a mintájául szolgáló forrás variánsait.  

Érdemes kiemelni továbbá, hogy a többi korai angol címergyűjteményben nem szerepel 

a terület címere. Ez különösen érdekes a Segar- és a Smallpece-tekercsek esetében. A két 

említett gyűjteményben ugyanis rendre megjelennek olyan, a régióhoz köthető címerek, 

amelyek nem szerepelnek a többi címerkönyvben. Ilyen például Tarzusz a következőkben 

tárgyalandó címere, amely a Smallpece-tekercsben kapott helyet, vagy a Palaiologosz-

dinasztiának tulajdonított címer, amely az angol források közül csak a Segar-gyűjteményben 

tűnik fel.  

 

Összegzés 

 
A korai angol címergyűjteményekben Bizánc és a keresztes utódállamok címerei tehát 

igen változatos képet mutatnak, érdekes problémákra és folyamatokra világítanak rá. Bizánchoz 

kapcsolódóan feltűnnek mind a Latin Császárság, mind pedig az őket Konstantinápolyban 

követő Palaiologosz-dinasztia császárainak jelvényei. Ahhoz, hogy a két császárság 

konstantinápolyi kontextusban párhuzamosan megjelenő címerét értelmezni tudjuk, meg kellett 

vizsgálni a keleti és nyugati jelvényviselési szokásokat. Mindkét térségben kialakultak a 

hatalom azon külső jegyei, amelyek elengedhetetlenek voltak a rang, a cím és származás 

reprezentálására. Míg nyugaton ezek elsősorban a címerek voltak, amelyek genealógiai 

többletinformációt is hordoztak, addig Bizáncban inkább a ruhák – azok anyaga, szabása, 

díszítése, színe – és ékszerek kerültek előtérbe. Ehhez társult olykor egy-egy személyes jelvény, 

ezek azonban nem öröklődtek. A bizánci jelvényviselésre erősen hatottak a környező muszlim 

államok szokásai, így ennek mentén kialakult az elmélet, miszerint a bizánci címerviselés 

bölcsője a Közel-Kelet lehetett, és az onnan a keresztesek közvetítésével került Európába. 

Ennek a hipotézisnek azonban ellentmond a Palaiologosz-dinasztia jelvényviselési szokása. Ők 

az első olyan bizánci uralkodók, akiknél egy jelvény hagyományozódik. 
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A vizsgált forrásokban a Konstantinápolyhoz köthető címerek az ott megjelenő titulusok 

alapján annyiban mutatnak párhuzamot a német címerekkel, amennyiben mindkét esetben 

megkülönböztetnek császári és királyi címert. A császári címerként legtöbbször a Latin 

Császárság trónján ülő Courtenay-dinasztia családi jelvénye jelenik meg, a többször előforduló 

Palaiologosz-dinasztia egyszer sem szerepel ezzel a ranggal.  

A korai címerkönyvekben a Courtenay-dinasztia címere többnyire helyesen szerepel, 

azok színei és diminutívái között ugyan találunk némi eltérést, de szerkezetük megegyezik. A 

Segar-tekercsben megjelenő címer mind a francia eredetű család, mind a bizánci dinasztia 

címere lehet, mivel azonban a gyűjteményben külön szerepel a Palaiologoszok jelvénye, így 

véleményem szerint a Courtenay-ház egy jelvényvariánsa a Segar-tekercs konstantinápolyi 

címere. Az itt megjelenő Palaiologosz-címer (egy szörny) fiktív. A francia Wijnbergen-

tekercsben helyesen szerepel Courtenay-i Fülöp címere, ezt a valóságnak megfelelően veszi át 

a Lord Marshal-gyűjtemény összeállítója. Továbbá meg kell említeni, hogy a francia forrásban 

helyesen jelenik meg a Palaiologoszok címere is, ez azonban a címerkönyv angol másolatába 

már nem kerül be. A legkésőbbi gyűjtemény, ahol helyet kapott Konstantinápoly uralkodójának 

jelvénye a Smallpece-tekercs. A forrásban a valóságnak megfelelően jelenik a bizánci dinasztia 

szimbóluma.  

Az elsőre igen vegyes képet mutató bizánci vonatkozású címerekből kibontakozik a 

keleti császári címer fokozatos átalakulása. A legkorábbi címerkönyvben a Courtenay-dinasztia 

jelvénye jelenik meg, majd az lépésről-lépésre átadja helyét a szerkezetében nagyon hasonló 

Palaiologosz-címernek. A címerek változásának folyamata remekül ábrázolja az angliai 

címeres hagyomány átalakulását, a valósághoz egyre közelebb kerülő címervariánsok 

megjelenését. A Courtenay-címer és a Palaiologosz-címer olykor párhuzamosan is helyett 

kapott a forrásokban.  

A Latin Császárság vazallusai közül a Thesszalonikéi Királyság címerei is igen gyakran 

tűnnek fel az I. Edward uralkodásának második felében keletkezett gyűjteményekben. A 

tárgyalt jelvényt a három legkorábbi vizsgált forrásban nem találjuk meg sem görög címerként, 

sem Thesszaloniké királya címereként. Amikor a későbbi forrásokban feltűnik, a címert mindig 

királyi titulus kíséri, illetve mindig a kereszt motívumot tulajdonítják Thesszaloniké királyának 

a szerzők. A francia forrásban egy, a vizsgált angol hagyománytól különböző konstrukció 

szerepel, ott a kereszt helyett pólyák kerültek a pajzsmezőre. Ez közelebb áll a Monferratói-

család címeréhez, ahol a pajzsmező színe különbözik a pajzs többi részétől. A Lord Marshal-

gyűjteményben megjelenő címer megegyezik a Segar-tekercs konstantinápolyi jelvényével. 

Noha az egyiken félholdak, a másikon pedig C betűk szerepelnek, végeredményben a két címer 
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megegyezik. A Lord Marshal-címerkönyv készítője nem ismerte a görög királyságban rövid 

ideig regnáló dinasztia címerét, hanem feltehetően a Segar-tekercs konstantinápolyi címerét 

másolta le. 

A Thesszalonikéi Királyság címere kapcsán látszik, hogy Angliában igen erősnek 

bizonyult a királyság címerhagyománya, amely még a 14. század elején is kimutatható az angol 

enciklopédikus címergyűjteményekben. A kereszt motívumnak előzményét nem ismerjük, a 

keresztes hadjáratok azonban elég magyarázatot adnak egy fiktív címer ilyen típusú 

megszületésére. 

Az Akhaiai Fejedelemség az angol forrásokban ugyancsak szereplő címere Morea 

fejedelmi címereként jelenik meg a Herald- és Camden-tekercsekben. Mindkét esetben 

keresztről számolnak be a források, amelyek a valóságnak megfelelnek. A Lord Marshal-

gyűjtemény egy oroszlánt szerepeltet, amelynek különlegessége, hogy a tekercs forrásául 

szolgáló francia Wijnbergen-címerkönyvben ez a címer nem szerepel. Noha létezett olyan 

Villehardouin-pecsét, amelyen a keresztet mutató címer mellett feltűnt a pajzsmező egyik 

telkén egy oroszlán, azt azonban nem tartom valószínűnek, hogy a Lord Marshal-tekercs 

készítője ezt ismerte volna. Akkor ugyanis, a keresztet is szerepeltetnie kellett volna, nem csak 

a másodlagos címerábrát.  

 

 

21. A bizánci vonatkozású uralkodói címerek 

 

Walford-tekercs    

L’empereur de 
Constantinople 

Gules a cross or, 
four besants, crusily 
or 

Vörös mezőben arany 
kereszt a négy negyedben 
négy arany bezant a 
negyedekben kereszt 

 

Herald-tekercs    

Emperor de 
Constantinoble Gules, a cross or Vörös mezőben egy 

arany kereszt 
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Segar-tekercs    

Rey de 
Constantinoble 

Gules, a cross 
between four 
crescents or 

Vörös mezőben arany 
kereszt négy félhold 
között 

 

Rey de Paliologre Or, a monster sable Arany mezőben fekete 
szörny 

 
Lord Marshal-
tekercs    

L’Empereur de 
Constantinoble 

Gules crusily and a 
cross between four 
annulets, each 
annulet enclosing a 
crosslet argent 

Vörös mezőben kereszt, 
a negyedekben négy 
gyűrű, a gyűrűkben ezüst 
keresztek 

 

Smallpece-tekercs    

De Constantinoble 
Gules, a cross 
between four 
reversed letters B or 

Vörös mezőben arany 
kereszt négy fordított B 
betű között 

 

Wijnbergen-tekercs    

lempreur de 
constantinouble 

De gueules á la crois 
d’or cantonnée de 4 
annelets et de 20 
croisettes du méme 

Vörös mező arany 
kereszttel négyelve, négy 
gyűrű, húsz kisebb 
kereszt 

 

le Roi de pariologre 
De gueules á lá 
croix d’or cantonnée 
de 4 lettres B d’or 

Vörös mező arany 
kereszttel négyelve, a 
negyedekben arany B 
betűk 
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22. A görög uralkodói címerek 

Segar-tekercs    

Rey de Grece 
Argent, a cross 
Calvary gules 

Ezüst mezőben vörös 
latin kereszt 

 
Lord Marshal-
tekercs 

   

Le Roy de Salenike 

Argent, a cross 
between four letter C’s 
gules, those in dexter 
reversed 

Ezüst mezőben egy 
vörös kereszt C betűk 
között, a jobb oldaliak 
fordítottak 

 

Smallpece-tekercs    

De Grece 
Azure, a cross potent 
mounted on three steps 
argent 

Kék mezőben mankós 
kereszt három ezüst 
lépcsőn 

 
Sir William Neve-
tekercs    

Le Rei de Gres Gules, a cross Calvary 
or 

Vörös mezőben arany 
latin kereszt 

 

Wijnbergen-tekercs    

le Roi de salonique D’or á 4 bandes de 
gueules 

Arany mezőben négy 
vörös sáv 
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23. A Moreai vagy Achaiai Fejedelemség uralkodói címerei 

Herald-tekercs    

Le Prince de la 
Moree Or a cross moline sable Arany mezőben fekete 

fogas kereszt 

 

Camden-tekercs    

Prince de la Morree Or, a cross moline sable Arany mezőben fekete 
fogas kereszt 

 
Lord Marshal-
tekercs    

Le Roy de Poroee 
Argent, a lion rampant 
gules 

Ezüst mezőben egy 
vörös oroszlán  
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A Szentföld és vidékénék uralkodói címerei 

 
A keleti térség címeres emlékeinek vizsgálatakor a kutatást ki kell terjesztenünk a keresztes 

hadjáratok következtében létrejövő államokra, fejedelemségekre, valamint a nyugati 

érdekszférához tartozó Örmény Királyságra is. A nyugati, főleg francia eredetű nemességnek 

otthont adó királyságok története nem különválasztható, így mind földrajzi megfontolásból, 

mind pedig a politikatörténeti összefüggések miatt együtt tárgyalom őket. Az alábbi főfejezet a 

következő térségek uralkodói címereivel foglalkozik: a Jeruzsálem és a Ciprus Királyságok, az 

Antiokhiai Fejedelemség, valamint a kilikiai Örmény Királyság. 

 

A Jeruzsálemi Királyság és Ciprus 13. századi történetének áttekintése 

 

A két tárgyalt terület története nem csupán azért fonódik össze szorosan, mert mindkettő 

keresztes utódállamként jött létre, erős egymáshoz fűződő gazdasági és politikai kötődésekkel, 

hanem azért is, mert a 12. század utolsó éveitől kezdve szoros dinasztikus kapcsolat alakult ki 

a két királyság között. Jeruzsálem területén a nyugati uralom 1099-ben kezdődött,697 míg közel 

egy évszázaddal később jött létre Cipruson a keresztes állam. A két térség történetét ettől a 

ponttól tekintem át röviden. 698 

Ciprus szigetét 1191-ben I. Richárd angol király hódította meg. Richárd összetűzésbe 

keveredett Iszaakiosszal Komnénosz a szigeten hatalmat gyakorló bizánci ellencsászárral, 

melyből győztesen került ki. Ezután rövid ideig templomosok állomásoztak Cipruson, majd a 

jeruzsálemi trón körül kialakult vita megoldása céljából I. Richárd Lusignan Guidónak (1192–

1194), Jeruzsálem korábbi királyának adományozta Ciprust 1192-ben. A Lusignanok 1154-től 

az angol uralkodó hűbéresei voltak.699 Guidót korábban feleségének, Szibillának köszönhetően 

Jeruzsálem társuralkodójává koronáztak, ám neje halálát követően el kellett hagynia 

királyságát. Néhai felesége féltestvére, Izabella és annak férje, Monferratói Konrád szintén 

igényt tartottak a jeruzsálemi trónra; őket a helyi nemesség és I. Richárd is támogatta. Konrádot 

Jeruzsálem királyává is választották,700 ekkor adományozta I. Richárd Guidónak Ciprus szigetét 

                                                
697 Lock, P.: The Crusades 139–141. – Prawer, J.: The Crusaders’ 34–45. – Peters, F. E.: Jerusalem 283–288. 
698 Edbury, P.: John of Ibelin 3–104. 
699 Edbury, P.: The Kingdom 23. (Pontosabban a Plantagenet tartományegyüttes hűbéresei voltak.) 
700 Már I. Richárd édesapja, II. Henrik (1154–1189) is kimagasló összegeket fordított a keresztes hadjáratok 
finanszírozására. Jelentős katonai erők kiállítását fedezte, valamint 1172-től haláláig vélhetően évente 2000 márkát 
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kárpótlásul. Konrád azonban nem sokkal a királyválasztás után, még koronázása előtt merénylet 

áldozata lett. A jeruzsálemi korona viszont ekkor sem Guido fejére került, aki Ciprus ura 

maradt, de Jeruzsálem hajdani királyaként uralkodónak tekintette magát. Érméin többször 

feltűnik Jeruzsálem görög keresztje, köriratokon pedig a RE[X G]VIDO és a DE CIPRO,701 

vagy a REX GVIDO és a +E IERVSALEM702 szövegek. Halálát követően testvére, I. Amalrik 

(1194–1205) került Ciprus trónjára.703 Amalrik fejére VI. Henrik német-római császár 

jóvoltából korona került, valamint a pápa, III. Celesztin is elismerte uralmát. A „királycsinálás” 

mind Henrik, mind Amalrik, mind a pápa érdekében állt, az ambiciózus Henriknek presztízst 

és biztos támaszpontot jelentett keleti határain, Amalrik pedig így erős szövetségesre lelt egy 

esetleges bizánci támadás, valamint egy jeruzsálemi konfliktus esetére.704 I. Amalrik és Izabella 

új férje, I. Henrik (1192–1197) jeruzsálemi király kapcsolata nem volt felhőtlen, azonban utóbbi 

halála megoldotta Amalrik problémáját. Amalrik az özvegy Izabellát is feleségül vette, így 

került személyében ismét egy Lusignan a szentföldi királyság élére (Jeruzsálem királyaként II. 

Amalrik, 1197–1205). A két testvér uralmának köszönhetően Cipruson stabil nyugati uralom 

jött létre, amely a 16. század második feléig kitartott. Amalrikot fiágon követték leszármazottai: 

Hugó (1205–1218), I. Henrik (1218–1253), illetve II. Hugó (1253–1267). Mivel II. Hugó utód 

nélkül hunyt el, így a trónra a néhai I. Henrik két nővére volt esélyes. Mária, az idősebb nővér 

IV. Valterhez, Brienne grófjához, míg húga, Izabella Antiokhiai Henrikhez705 ment nőül. Végül 

Izabella és férje fejére került a korona, így megalapítva a Lusignan-Antiokhiai-házat.706 

Jeruzsálem királyaként II. Amalrik halála után a trónon őt felesége előző, Monferratói 

Konráddal kötött házasságából született lánya, Mária (1206–1212) követte. Mária korai halála 

után férje, I. János (1210–1212) jeruzsálemi király uralkodott lányuk, Izabella nagykorúságáig, 

aki II. Izabella (1212–1218) néven lett Jeruzsálem királynője. Ő II. Frigyes német-római 

császárhoz ment feleségül, így Jeruzsálem koronája – egy időre – a Staufok fejére került. 

Jeruzsálem trónját az utolsó Stauf király, Konradin kivégzését követően a ciprusi Lusignan-ház 

szerezte meg, III. Hugó (1267–1284) ciprusi királyt 1269-ben Jeruzsálem királyává is 

                                                
tett félre Jeruzsálem finanszírozására. I. Richárd később részben ebből az összegből fedezte keresztes 
tevékenységének költségeit. Mayer, H. E.: Henry II 724–725. 
701 Metcalf, D. M.: Coinage of the Crusade 191.  
702 Uo. 177–180. 
703 Guidó eredetileg másik testvérét, Gottfriedet szánta utódjául, ő azonban 1192-ben visszatért a családi birtokra 
Franciaországba.  
704 Edbury, P.: The Kingdom 31. 
705 V. Bohemund antiokhiai fejedelem öccse. 
706 Edbury, P.: The Kingdom 35. 
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koronázták (Jeruzsálem királyaként I. Hugó).707 A vizsgált forráscsoport keletkezése idején 

tehát a két terület egyazon személy uralma alatt állt. 

 

Jeruzsálem királyi címere 

 

Jeruzsálem királyának címere a vizsgált korai angol címertekercsekben csupán néhány 

alkalommal maradt el. Legkorábban a Walford-tekercsben tűnik fel, itt Akkon királyának 

címereként szerepel az ezüst mezőben arany keresztet mutató jelvény. A később keletkezett 

címerkönyvekben is ennek a címerkonstrukciónak a variánsai láthatók. A vizsgált forrásokban 

szereplő változatok színei minden esetben megegyeznek, noha azok szembetűnően 

ellentmondanak a heraldika egyik fő szabályának, miszerint fémre fém nem kerülhet. 

Elhanyagolható eltérések figyelhetők meg a címeren másodlagosan szereplő kisebb keresztek 

esetében, számuk változó. Ezt azonban nem tekinthetjük valódi különbségnek, így 

elmondhatjuk, hogy Jeruzsálem címere a korai angol címergyűjteményekben mindig pontosan 

szerepel, valamint a francia Wijnbergen-gyűjtemény is a fent bemutatott címert hozza. 

Jeruzsálem címere esetében tehát kijelenthető, hogy nagy különbséget mutató variánsai nem 

léteztek. Mindig a (görög) kereszt vagy a mankós (görög) kereszt tűnik fel a pajzsmező 

negyedeiben ugyanezen diminutívákkal kísérve. 

A Jeruzsálemi Királyságból a legkorábbi pecsétes emlékünk I. Balduinhoz (1100–1118) 

köthető. Az ő felségpecsétjének hátlapjára is a város képét vésték,708 amelyet a BALDUINUS 

DEI GRA[TIA] REX HIERUSALEM, valamint a CIVITAS REGIS REGVM OMNIUM 

köriratok kísérnek.709 A görög keresztet ábrázoló címer azonban pecséten önálló motívumként 

a 12. század során nem volt használatban, ekkor kizárólag érméken vagy másodlagos elemként 

jelent meg. Később, a 13. század során az említett ciprusi uralkodók használták heraldikai 

reprezentációjukban Jeruzsálem uralkodójának ezt a jelvényét (például II. Henrik).710  

A Jeruzsálemi Királyságból ránk maradt érmék alapján elmondható, hogy már a 

királyság alapítását követően kialakult az a pénzverési gyakorlat, amely a 12–13. század során 

jellemezte a területet.711 A kereszt motívum II. Balduin (1118–1131)712, III. Balduin (1143–

                                                
707 Chapin, F. E.: The Kingdom 607. 
708 Boase, A. J.: Crusader 195. 
709 McGeer, E. – Nesbitt, J. – Oikonomides, N.: Catalogue of the Byzantine 5 40. 19.1. 
710 Ld.: Ciprus uralkodói címere című alfejezet. 
711 Malloy, A. G. – Preston, I. F. – Seltman, A. J., – Bates M. L., – Berman A. G.: Coins of the Crusader States 
180–184. 51–53. 
712 Metcalf, D. M.: Coinage of the Crusade no. 34–35. 
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1162),713 I. Amalrik (1162–1174),714 II. Amalrik (1197–1205)715 és I. János  (1210–1212) 

veretein is feltűnik.716 II. Balduin vereteinek kivételével az érmék egyik oldalán egy kereszt, a 

másik oldalán torony látható, amelyet „Dávid-toronyként” azonosítunk.717 Noha a kereszt 

motívum megjelenik II. Balduin érméin is – ezért mindenképp meg kell említeni –, ez az utódai 

által használt motívumtól nagyon eltérő, valamint a negyedekben sem egy-egy másodlagos 

címerelem, hanem több, elszórt korong látható. Amellett, hogy az itt megjelenő kereszt nem az 

általunk vizsgált görög kereszt, az érmék másik oldalán egészalakos harcost ábrázoltak, nem 

pedig várost és kaput.718 A 12. század közepétől viszont az uralkodói vereteken már 

rendszeresen feltűnt a tárgyalt mankós görög kereszt motívum.  

Az érmék közül tehát III. Balduin veretei a legkorábbiak, melyeken a vizsgált görög 

kereszt megfigyelhető. Balduin pecsétje is ránk maradt, melynek egyik oldalán trónon ülő 

uralkodóalak látszik, a másik oldalán pedig az általa veretett érméken is gyakran előforduló 

torony szerepel, TURRIS/+DAVIT körirattal.719 I. Amalrik jeruzsálemi király érméjén a 

kereszt motívumot a DE IERVSALEM/AMALRICVS REX körirat kíséri.720 Felségpecsétjén 

a királyalak mellett tűnik fel egy görög kereszt. Köriratán a SIGILLUM A[MALRIC]E, illetve 

a RE[GIS] HIERUSALEM felirat olvasható.721 A pecsét egyik oldalán trónon ülő uralkodó 

alakja, a másik oldalán pedig egy városfal jelenik meg kapuval és toronnyal. Megjegyzendő, 

hogy Lusignan Guido Ciprus uraként ugyancsak használta a görög keresztet, kifejezve 

jeruzsálemi trónigényét.722 Fivére, jeruzsálemi uralkodóként II. Amalrik érméjén ugyancsak a 

kereszt és a torony motívum látható.723 

Az I. János által veretett ezüstpénzeken szintén egy uralkodó alakja vagy mellképe tűnik 

fel, illetve egy keresztet láthatunk.724 A veretek köriratán vagy a IOHANNES REX és a DE 

IERUSALEM vagy a IO[HANN]ES REX és a DAMIETA köriratok olvashatók.  

                                                
713 Uo.  no. 53–57. 
714 Uo. no. 57–71. 
715 Uo. 
716 Schlumberger, G. L.: Sigillographie 36–37. 
717 Ez a motívum nem csak az uralkodó által veretett pénzeken jelent meg, hanem a jeruzsálemi főurak érméin is 
rendszeresen feltűnt. Edbury, P.: Baronial Coinage 59–72. 
718 II. Balduin kereszt szimbóluma így nem tévesztendő össze Jeruzsálem keresztjével, az általa veretett érméken 
ugyanazt a motívumot láthatjuk, amelyet szerte Európában már a 6. századtól ismert és bevett, azt nem 
azonosíthatjuk az angol forrásokban is megjelenő jeruzsálemi kereszttel.  
719 Malloy, A. G. – Preston, I. F. – Seltman, A. J., – Bates M. L., – Berman A. G.: Coins of the Crusader States 54. 
720 Metcalf, D. M.: Coinage of the Crusade 57–71. 
721 McGeer, E. – Nesbitt, J., –Oikonomides N.: Catalogue of the Byzantine 5 41. 19.2. 
722 Lásd bővebben A Ciprusi és a Jeruzsálemi Királyságok történeti összefoglalója című alfejezetben. 
723 Metcalf, D. M.: Coinage of the Crusade 57-71. 
724 Malloy, A. G. – Preston, I. F. – Seltman, A. J., –Bates M. L., –Berman A. G.: Coins of the Crusader States 61. 
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Jeruzsálem keresztje királyi kontextusban a már említett II. Henriknek Jeruzsálem és 

Ciprus uralkodójának érméin is feltűnik: a görög kereszt által negyedelt érmén a negyedekben 

kisebb görög keresztek láthatók.725 Ezt követően I. Károly szicíliai uralkodó726 pajzsán láthatjuk 

a görög keresztet „Anjou”-liliomokkal, hasított pajzsmezőn.727 II. János (1284–1285) pénzein 

szintén nagy arányban fordul elő a tárgyalt motívum.728 A Jeruzsálemi Királyságban veretett 

pénzekkel kapcsolatban további érdekes adalék, hogy párhuzamosan voltak forgalomban a latin 

és az arab köriratú érmék, éppúgy, ahogy az Antiokhiai Fejedelemség latin és görög nyelvű 

érméi.729 

Láthatjuk tehát, hogy a jeruzsálemi görög kereszt már a 12. század közepén megjelenik 

az uralkodók által veretett érméken, a 13. század közepétől, amikor a két királyságnak azonos 

uralkodója volt, a ciprusi és jeruzsálemi uralkodók pecsétjein is szerepel.730 

Jeruzsálem uralkodói szimbóluma az angol címeres hagyományban igen stabilan 

tartotta magát. A gyakori és pontos közlés alapján elmondhatjuk, hogy jól ismert címerről van 

szó, amelynek mind a színei, mind az elemei, valamint szerkezete is a valóságnak megfelelően 

szerepel a korai angol címerkönyvekben. Ennek több magyarázata is lehet. 

Mindenekelőtt meg kell említeni Matthew Paris Historia Anglorum című munkáját, 

mely a tárgyalt források előtt keletkezett, és amelyben többször is szerepel Jeruzsálem 

királyának címere. Elsőként Bouillon Gottfried halálakor és I. Balduin megkoronázásakor tűnik 

fel, előbbi esetben pajzstalppal fölfelé, utóbbi esetben pajzstalppal lefelé ábrázolva731, majd 

Fulkó732 jeruzsálemi király733 halálakor szintén fejjel lefelé látható.734 Itt a címerkép nincs 

kiszínezve. I. János halálának leírásakor a margón szerepel Jeruzsálem címere pajzsfőre 

fordítva: ezüst mezőben egy arany kereszt.735 Utolsóként több uralkodói címerrel együtt (angol, 

francia, norvég) látható, ahol az ezüst-arany keresztes címert már több kisebb görög kereszttel 

ábrázolja a készítő.736 Elmondható tehát, hogy Angliában már a vizsgált forráscsoport 

megszületése előtt ismert volt Jeruzsálem uralkodói címere.  

                                                
725 Baldwin’s Catalogue 80. item 2591. 
726 I. Károly megvásárolta a Jeruzsálem királya címet Antiokhiai Máriától. Lock, P.: The Crusades 118. 
727 Lásd bővebben a Szicíliai uralkodói címerei című fejezetet. 
728 Metcalf, D. M.: Coinage of the Crusade 215–218. 
729 Cipruson a 15. századig jelen volt Jeruzsálem görög keresztje az uralkodók érméin.  
730 Lásd bővebben II. Henrik ciprusi király címerpraxisát. 
731 BL Royal MS 14 C VII, f. 37r. 
732 Mayer, H. E.: Angevins versus Normans 1–25. 
733 Fulkó jeruzsálemi uralkodó annak a V. Plantagenet Gottfriednak (1129–1151) az édesapja, akinek gyásztábláját 
az első címeres emlékként tartják számon Angliában.  
734 BL Royal MS 14 C VII, f. 49r. 
735 Uo. 125v. 
736 Uo. 150r. 
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A másik érdekesség, amelyet meg kell említeni Jeruzsálem címerének pontos angliai 

ismeretére kapcsán, II. Henrik Plantagenet uralkodó dénárja. A II. Henrik által veretett érmék 

egy részén mankós kereszt látható, a negyedekben szintén keresztekkel, amely konstrukció 

megegyezik a tárgyalt címer szerkezetével.737 Noha a vereteken szereplő motívum egyezést 

mutat, ki kell emelni, hogy egyszeri esetről van szó, a későbbiekben nem ilyen dénárok kerültek 

forgalomba. A kereszt motívum ugyanúgy megmaradt, mint szerte Európában, de a 

negyedekből eltűntek a kisebb keresztek, helyükre pontok kerültek.738 A II. Henrik angol király 

által veretett érmét nem tekinthetjük az angol címerhagyományban létező jeruzsálemi uralkodói 

jelvény mintájának. Sokkal inkább gondolhatjuk annak Matthew Paris munkáját, ahol többször, 

hasonlóan jelenik meg a vizsgált címer. A képet árnyalja azonban a tény, hogy a Historia 

Anglorumban is csupán egy alkalommal ábrázolják azt a címert, amely a korai angol 

címergyűjteményekben feltűnik, keresztet diminutívákkal, a többi esetben csupán az 

antiheraldikus keresztet mutató jelvény tűnik fel. 

Tekintve a motívum régre visszanyúló karrierjét és gyakori, folyamatos használatát, 

nem meglepő, hogy Angliában ismerték azt. Továbbá ki kell emelni, hogy noha Ciprus királyi 

jelvénye több tekercsben is pontosan szerepel, azt soha nem mosták össze Jeruzsálem uralkodói 

címével és címerével, attól függetlenül, hogy a két trónon ugyanaz az uralkodó ült, akinek 

pecsétjein és érméin mindkét királyság uralkodói szimbóluma helyet kapott. 

 

A ciprusi uralkodói címer 

 

A Lusignan-dinasztia uralma alatt álló Ciprusi Királyság címere a korai angol 

címergyűjtemények többségében szerepel. A megjelenő variánsok igen vegyes képet mutatnak, 

és jelentős számú kérdést vetnek fel. A címer esetében nem csupán a variánsok színe és 

szerkezete tér el, hanem különböző címerkonstrukciókat ismerünk meg, amelyek vizsgálatán 

keresztül közelebb kerülhetünk a kutatott angol címerkönyvek szöveghagyományához, 

valamint a gyűjteményekben szereplő jelvények szerkesztési metódusához is. 

A tárgyalt területnek tulajdonított jelvény a legkorábbi vizsgált címertekercsekben is 

megjelenik. A Walford-tekercsben Ciprus uralkodójának címere zöld mezőben arany 

bezantok739 és kereszt. Ilyen uralkodói címer sem Cipruson, sem sehol máshol Európában nem 

                                                
737 Hawkins, E.: The Silver Coins pl. 22. item 285. 
738 Uo. pl. 22–28. 
739 Fém színű lepények. 
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létezett.740 A címerkonstrukciót azonban nem nevezhetjük minta nélkülinek. Rögtön felmerül 

a kérdés, hogy miért pont ezt a fiktívnek tűnő címert tulajdonították a Lusignan-dinasztia éppen 

regnáló tagjának. Színeit és másodlagos mesteralakját tekintve valóban a címertekercs 

készítőjének fantáziáját dicséri a variáns, ha azonban alaposabban megvizsgáljuk a zöld-arany 

jelvényt, láthatjuk, hogy szerkezetében megegyezik a Courtenay-dinasztia címerével. Utóbbi 

Konstantinápoly uralkodói címereként helyesen szerepel a Walford-tekercsben, arany-vörös 

színekkel. A ciprusi királyi címertől pusztán a negyedekben szereplő kisebb keresztek 

tekintetében tér el. A készítő nem ismerte a címerkönyv keletkezésekor uralkodó III. Hugó 

ciprusi király (1267–1284) címerét, azzal azonban tisztában volt, hogy létezik ilyen terület, 

önálló királyság, illetve, hogy a keleti „latin” érdekszférához tartozik. Mindez nem meglepő, 

hiszen – mint már említettem – Ciprus szigetét I. (Oroszlánszívű) Richárd hódította meg a 12. 

század végén, így tehát afelől semmi kétségünk nem lehet, hogy ismerték Angliában Ciprust.741 

A Walford-tekercs készítőjének azonban nem volt tudomása az uralkodó dinasztia címeréről, 

így az általa ismert konstantinápolyi uralkodói jelvényt vette alapul, és annak nyomán készítette 

el – pontos ismertek hiányában – Ciprus uralkodójának jelvényét. 

A Lusignan név a vizsgált időszakban több szempontból sem volt ismeretlen Angliában. 

A már fent tárgyalt vazallusi és rokoni kapcsolat révén is összefonódott a Lusignan-család 

története a Plantagenet-dinasztiával. III. Henrik angol uralkodó közeli rokonságban állt 

Lusignan Vilmossal, aki Lusignan Hugónak (1183–1249), La Marche grófjának volt a fia.742 

Vilmos angol nevén William de Valence-ként ismert; ő a Simon de Monfort vezette bárók 

lázadásakor az uralkodót támogatta, érdemeiért később Pembroke grófi címét kapta.743 Noha a 

Lusignan-dinasztia két igen távoli ágáról van szó, az angliai ág címerhasználata (kékkel és 

ezüsttel sávozott mező, vörös madarakkal a rámában)744 mesteralakjában megegyezik mind a 

kontinensen földet birtokló francia Lusignan-ág (kékkel és ezüsttel sávozott pajzsmező),745 

mind a Cipruson uralkodó Lusignan-ház jelvényhasználatával (kékkel és ezüsttel sávozott 

mezőben vörös koronás oroszlán).746 Másodlagos mesteralakjait és címerábrákat tekintve a 

                                                
740 A valóban használt ciprusi uralkodói címer két részből épült fel: a Lusignan-ház sávozott, valamint Jeruzsálem 
királyai által használt kereszteket mutató címerekből. Mindkét címerelem uralkodónként változhatott. Ezeket 
áttekintem a fejezetben. 
741 BL Royal MS 14 C VII, f. 2r–5r. 
742 Hill, G.: A History 1159. 
743 Prestwich, M.: Edward I. 21. 
744 Boutell, C.: Heraldry pl. VII., Ch. XV. 188. 
745 Inventaires 398. 
746 Brault, G. J.: Early 115. 
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három ág jelvényei természetesen különböznek egymástól, a kékkel és ezüsttel sávozott mező 

azonban közös.747  

Ciprus uralkodói címere a Herald- és Camden-tekercsekben szintén feltűnik. Utóbbit az 

előbbiről másolta a készítő, a tárgyalt címer azonban a nagyrészt eltérő két címerkönyvben. 

Míg a Herald-gyűjteményben kékkel és ezüsttel sávozott mezőben egy vörös oroszlán szerepel 

koronával, addig a Camden-tekercsben kék mezőben három arany pajzs tűnik fel. A korábbi 

gyűjtemény esetében egyértelműen látszik, hogy a készítő tisztában volt a ciprusi Lusignan-ház 

címerviselési praxisával, a Camden-tekercs variánsa azonban annyira eltér a mintául szolgáló 

címertől, hogy csak tévedés történhetett. Ezt igazolja a Camden-tekercsben szereplő Ciprus és 

a cseh címerként azonosított Bealme uralkodói címerének későbbi törlése is, amelynek nyomai 

látszódnak. A Herald-tekercs 18. címerét megvizsgálva azonban a Camden-tekercs pajzsos 

ciprusi címeréhez igen hasonló jelvényt találunk. Bealme címereként tűnik fel: kék mezőben 

három arany bárka. A Camden-címerkönyv pajzsos címerének blason-jáhez a készítő a targe 

(pajzs) szót használja, Bealme címerénél pedig a barges (bárka, hajó) szó szerepel. Az 

összecsengés vitathatatlan. A két címer szerkezetének hasonlósága is szembetűnő, valamint a 

két címerábra csupán a kezdőbetűikben és fémjükben különböznek. A hajó motívum ciprusi 

uralkodói kontextusban történő vizsgálatára érdekes elmélet látott napvilágot. Eszerint – 

figyelembe véve a másoló hibáját – a t és b betűket igen könnyű volt összekeverni, így az angol 

ship (hajó) szó hangalakjából kell elindulni: a ship szó erősen összecseng a korabeli Chipre, 

Chyppre, Chippres alakkal.748 Ennek alapján a készítő egy fiktív, beszélő címert készített. A 

képet árnyalja, hogy a heraldikai terminológia a pajzs szóra nem a targe szót használja, hanem 

az escutcheont, így, ha a készítő valóban egy pajzsos címert akart volna leírni, ezt a szót 

használta volna. A targe szó a középkori címertani irodalomban nem szerepel.749 Nem tartom 

elfogadhatónak azt a nézetet, amely szerint a Camden-tekercs készítője a Chipre (és variánsai) 

szóalakból szándékosan készített volna egy alluzív címert.  Noha a beszélő címerek segítségül 

hívása címerek megszerkesztésénél nem példa nélküli,750 ám figyelembe kell vennünk, hogy a 

Herald-gyűjtemény korabeli kivonatos másolatáról van szó, ahol a Lusignan-jelvény helyesen 

szerepel. Véleményem szerint a másolás közben ejtett hibát a Camden-tekercs készítője, amire 

vagy ő, vagy később más felfigyelt, és kitörölte a hibásan szereplő ciprusi uralkodói címert. 

                                                
747 Richardson, D.: Plantagenet Ancestry 27., 480. 
748 Uo. 
749 Brault, G. J.: Early 116. 
750 Pl.: Griffon címere egy griff. 
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A Segar-tekercsben említett szaracén fej kámzsával jelvény nem egy valóban létezett 

címer leírása. A gyűjtemény készítője tudott Ciprusról, tudta természetesen, hogy a nyugati 

világhoz tartozó terület, ahogy a címerképből az is kibontakozik, hogy a keleti térségi 

kötődéssel is tisztában volt. A Lusignan-dinasztia ciprusi ágának címerét nem ismerte, azonban 

a régióra jellemző keleties mór fejet a regionális kötődés alapján kézenfekvőnek tűnhetett 

felhasználni ehhez a címerszerkesztményhez. Ez a fajta jelvénykészítés sem példanélküli.751 

Időrendben a következő gyűjtemény a Lord Marshal-tekercs, amely a valóságnak megfelelően 

hozza II. Henrik oroszlánt ábrázoló címerét. Ezzel együtt vizsgálandó a tárgyalt tekercs 

mintájául szolgáló Wijnbergen-címerkönyv, ahol szintén a Lusignan-Antiokhiai-ház valólóban 

létezett és használt címere látható. Végül meg kell említeni a 14. század elején készült Sir 

William Neve-tekercset. Itt ugyan olvasható Ciprus királyának címerazonosítása, azonban 

valódi címerleírást nem találunk, csupán egy or (arany) szót.  

A vizsgált források közül Walford-tekercs keletkezése idején Ciprus trónján az említett 

III. Hugó, míg a többi címerkönyv születésekor fia, II. Henrik (1285–1306) ült. Henrik idejéből 

több általa veretett érme is ránk maradt, melyek heraldikai reprezentációját is megvilágítják. 

Mind az 1294 körül vert alacsonyabb ezüsttartalmú dénárjain, mind a jobb minőségű garasain 

ágaskodó oroszlán látható, utóbbit szintén a 13. század végén bocsátották ki. A dénárok 

előlapján Jeruzsálem keresztje, a garasén pedig trónon ülő uralkodó képe látható. Utóbbi 

köriratán a [H]ENRI REI DE IERUSALEM E D’[CHI]PRE felirat olvasható.752 II. Henriket 

öccse, Amalrik – miután a Jeruzsálemi Királyság elvesztését követően visszatért Ciprusra – 

1306-ban letaszította trónjáról, és régensként átvette a királyság irányítását (1306–1310). Az 

általa veretett érméken több családi címerkonstrukciót is láthatunk. Néhány veretének elő- és 

hátlapján bátyjáéhoz hasonlóan Jeruzsálem keresztje, valamint egy ágaskodó oroszlán szerepel. 

Ezek köriratán a [H]ENRIC[US] I[E]RH[VSALE]M E[T] CIPRI REX, valamint az 

AMARIC[US] GVBERNATOR CIPRI feliratok olvashatók.753 Másik érmetípusának előlapján 

egy osztott mezejű címerpajzs látható, amelynek első felében Jeruzsálem kereszteket 

megjelenítő címere, a második felében pedig a Lusignan családi címer látható, a pajzsmező 

sávjaival és ágaskodó koronás oroszlánjával. A veret köriratán az AMALRIC TIRE[N]SI[S] 

DOMINU[S] CIPRI GUB[ER]NATO[R] ET / I[E]R[VSA]L[E]M ET CIPRI REGI[IS] 

                                                
751 Lásd Az attribuált közel-keleti és ázsiai címereket. 
752 Seltman, A. J.: Light-Weight 235., – Baldwin’s Auction 80. item 2589. 
753 Baldwin's Catalogue 53. item 1294. 
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FILIU[S] szöveg olvasható.754 Később IV. Hugó (1324–1358) és I. Péter (1358–1369) ciprusi 

királyok veretei is II. Henrik pénzeinek ábráit követik.755 

A korai angol címerkönyvekben megjelenő ciprusi uralkodói címerről elmondhatjuk, 

hogy az csak a Herald-tekercsben szerepel a valóságnak megfelelően, az arról másolt Camden-

tekercs esetében a másoláskor vélhetően hiba történt. A Walford-gyűjtemény készítője nem 

ismerte pontosan a ciprusi Lusignan-ág címerét, ezért a földrajzi közelség miatt, valamint azért, 

mert Ciprus a keleti latin területhez tartozott, a konstantinápolyi Courtenay-dinasztia címerét 

vette alapul a jelvény elkészítéséhez. A Segar-tekercs variánsa független az összes általunk 

ismert angol címeres hagyománytól, a készítő pusztán a földrajzi és kulturális kötődés mentén 

készített egy, a térségre jellemző motívumból címert. A francia Wijnbergen-címerkönyvben 

pontosan szerepel a tárgyalt jelvény, még az oroszlán koronája is megjelenik, ezt vette át a Lord 

Marshal-tekercs szerkesztője, így közölve a valóságnak megfelelő Lusignan címert.  

 

 

Az Antiokhiai Fejedelemség és a kilikiai Örmény Királyság történetének áttekintése 

 

Az Antiokhiai Fejedelemség és a kilikiai Örmény Királyság 12–13. századi történelme 

több ponton összefonódott.756 III. Rubent (1175–1185) testvére követte, aki II. Leó (1185–

1219) néven lépett trónra (királyként I. Leó 1199–1219). Uralma jelentős volt nyugat-európai 

szemszögből is, királysága a térség történetének meghatározó államává vált. Munkájának 

köszönhetően sikerült újraegyesíteni az örmény katolikus egyházat Rómával. Ezt pecsételte 

meg a III. Celesztin pápa és I. Frigyes német-római császár által is támogatott királykoronázás. 

                                                
754 Baldwin's Catalogue 53. item 1295. 
755 Seltman, A. J.: Light-Weight 235–240. 
756 A 11. századig békés bizánci-örmény viszonyt 1045-ben felrúgta IX. (Monomakhosz) Konstantin, amikor 
elfoglalta a korabeli Arménia fővárosát, Anit. Ezzel együtt megbuktatta a regnáló dinasztiát, a Bagratidákat. Mivel 
a dinasztia bukása után Örményország nem védte Bizánc határait keletről, így a szeldzsuk-török seregek 1064-ben 
bevonultak Aniba, így menekülésre kényszerítve az örmény túlélőket. Ruben fejedelem 1080-ban alapította meg 
az örménység új országát, a Bizánctól független kilikiai Kis-Örményországot, a korábbi központtól délebbre. 
(Nersessia, D. S.: The Kingdom 630–631.) Az új államalakulat két fontos települését kell megemlíteni, Tarzuszt 
és Sziszt. Utóbbit kiálltották ki fővárosnak, előbbi pedig jelentős volt a levantei kereskedelemben betöltött szerepe 
és forgalma miatt. Az örménység új otthonának létrejöttével párhuzamosan születtek meg a különböző keresztes 
államok, többek között az 1099-ben I. (Tarantói) Bohemund általa alapított Antiokhiai Fejedelemség Kis-
Örményország szomszédságában. (Jotischky, A.: Crusading 58–59.) Ruben fejedelem halála után leszármazottai 
követték őt az örmény trónon. Fia, I. Konstantin (1095–1100), illetve utódai, II. Thorosz (1100–1129) és I. Leó 
(1129–1138) szintén elfoglalhatták a kilikiai királyság trónját, utóbbi uralkodása alatt azonban Bizánc ismét 
háborút kezdeményezett. Miután I. Leó bizánci fogságban hunyt el, fia, II. Thorosz (1145–1169) uralma alatt 
Bizánc elfoglalta mind Kilikiát, mind pedig az Antiokhiai Fejedelemséget, mivel egyik principátust sem ismerte 
el I. Mánuel (1143–1180) császár. Mindkét területnek el kellett azonban ismerni Bizánc uralmát, így váltak annak 
vazallus államává. (Boase, T. S.R.: The History 9.) Az uralkodó halálát követően rövid interregnum alakult ki 
Arméniában, amelyet kihasználva III. Bohemund antiokhiai fejedelem megkísérelte elfoglalni azt. A trónra lépő 
III. Ruben (1175–1185) azonban sikerrel védte meg határait a „fankokkal” szemben. 
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II. Leó uralkodása alatt Arménia a térség egyik legjelentősebb gazdasági, katonai és politikai 

tényezője lett, országát nyugati mintára rendezte be, seregében sok nyugat-európai lovag töltött 

be tisztséget.757 Szintén nyugati mintát követve szerveződött az örmény arisztokrácia, Szisz 

városában királyi központ alakult, valamint különböző szerzetesrendek és lovagrendek758 is 

megjelentek Kilikiában. Halála után fiú utód hiányában lánya került Arménia trónjára, aki 

dinasztikus kapcsolatra lépett a leendő I. Héthummal (1226–1270) és rajta keresztül a 

Héthumidákkal.759 I. Héthum uralkodását meghatározta a mongol invázió.760 A keletről betörő 

seregek az örmények és a keresztes államok számára egyaránt szövetséget jelentettek a 

muszlimok ellen.761 Bagdad 1258-as elfoglalásakor örmény, antiokhiai, grúz és mongol 

csapatok harcoltak együtt.762 A sikert azonban hanyatlás követte, a mongolok széteső 

birodalmából létrejött utódállamok fokozatosan iszlamizálódtak, a mamelukok pedig sorra 

döntötték meg a térség uralkodóit. 1268-ban Antiokhia is mameluk kézbe került.763  

A két terület a 13. század során folyamatosan kapcsolatban állt egymással. Ezek 

azonban nem pusztán katonai és gazdasági jellegűek voltak, dinasztikus kötődés is kialakult a 

két uralkodó-család között.764 Az Antiokhia trónját elfoglaló Rupen Rajmundnak erős kilikiai 

kötődése volt, anyai nagybátyja I. Leó, valamint anyai nagyapja, III. Ruben révén. Szülei, IV. 

Rajmund, Tripolisz grófja, Antiokhia régense és Örményországi Alíz házassága is a két terület 

békéjének biztosítására jött létre. Antiokhia 1254-ben örmény vazallusállammá vált VI. 

Bohemund és Örményországi Szibilla házasságát követően.  

 

Az Antiokhiai Fejedelemség címere 

 

Az Antiokhiai Fejedelemség címere egy alkalommal, a Herald-gyűjteményben tűnik fel, 

a Camden-tekercs másolója sem vette át azt. A tárgyalt forrásban Antiokhia fejedelme 

azonosítás olvasható a címer mellett, amelyen vörös mezőben három arany trombita szerepel.  

A Tarantói Bohemund (1099–1111) által alapított Antiokhiai Fejedelemség az egyik 

legkorábbi keresztesek által létrehozott állam. 1099-es megalapítását követően Antiokhia első 

fejedelme uralma megszilárdításával és a környező királyságokkal vívott háborúkkal 

                                                
757 Pryor, H. J.: The maritime 440. 
758 Houben, H.: Teutonic Knights 150. 
759 Boase, T. S. R.: The History 21. 
760 Stewart, A.: The Assassination 45–49. 
761 Kurkjian, M. V.: A History 30. 
762 Boase, T. S. R.: The History 26. 
763 Uo.  
764 Uo. 12–13., 21. 
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párhuzamosan elkezdte kiépíteni állama adminisztrációját, amelybe beletartozott a pénzverés 

is. Pecsétek nem maradtak ránk, azonban a 12–13. század során veretett érmék közül többről is 

van alapos ismertetünk. A 12. század során regnáló uralkodók vegyesen verettek nyugati és 

bizánci típusú érméket egyaránt. Ennek köszönhetően közel egyidőben készült érmék egy 

részén görög, egy másik részén latin felirat, illetve körirat olvasható. Ez a gyakorlat megmarad 

egészen Poitiers-i Rajmund (1136–1149) uralkodásáig.765 A hozzá köthető vereteken már csak 

latin körirat olvasható, amelyből két különbözőt ismerünk. Az egyik a RAIMUNDUS /+ 

ANTIOCHIE szöveg, amelyet egy uralkodóábrázolás kísér, a másik típusú érmére a 

PRINCEPS/+ANTIOCHIE feliratot vésték, egy görög kereszt társaságában.766 A pénz másik 

oldalán megjelenő ábrázolás vitatott: városkép vagy oltárkép látható-e rajta.767 III. Bohemund 

(1163–1201) érméin sokszor keresztes lovag képe látható, valamint görög kereszt, egy 

negyedben félholddal, köriratán a BOAMUVNDVS/+ ANTIOCHIA szöveg olvasható.768 

Elődje köriratától csupán az Antiokhia szó A, illetve E betűjében tér el. Az uralkodása alatt 

készült érmék közül meg kell említeni a fleur-de-lis típusú vereteket. Ezek egyik oldalán a 

francia címerliliom769, a másikon pedig egy görög kereszt tűnik fel, szintén félholddal vagy 

csillaggal kísérve.770 Ezt a mintát követi IV. Bohemund (1201–1216, 1219–1233) is, akinél 

ugyancsak megjelenik a liliom és a kereszt motívum.771 Hosszú uralkodása megszakadt, amikor 

I. Rupen Rajmund (1216–1219) került a fejedelemség trónjára. Az ő pénzverése jelentősen 

eltért a trónt előtte elfoglalók gyakorlatától. Érméin sokszor nem szerepel körirat, sok a pálmafa 

és növényábrázolás, kapuk tűnnek fel, valamint a pénzek alakja is eltérő, hatszögű.772 Amikor 

szerepel körirat, akkor a RUPINUS és az AMTIOCHIA szavakat olvashatjuk. Az utolsó valódi 

hatalmat gyakorló antokhiai fejedelem, V. Bohemund (1231–1250) folytatta III. és IV. 

Bohemund gyakorlatát, pénzein a liliom és a görög kereszt szimbólumok tűnnek fel, érméi 

köriratán pedig a BOAMUNDUS és az ANTIOCHIA szavak szerepelnek.773 Láthattuk, hogy 

Antiokhia fejedelmeinek érméin többnyire ugyanazok a motívumok jelennek meg: az uralkodó 

mellképe, városkép/oltárkép, fleur-de-lis, valamint kereszt, a negyedekben csillaggal vagy 

                                                
765 Malloy, A. G. – Preston, I. F. – Seltman, A. J., –Bates, M. L., –Berman A. G.: Coins of the Crusader States 180–
184. 
766 Uo. 184., 203. 
767 Uo. 185. 
768 Uo. 186., 205–210. 
769 Ezzel a francia uralkodó dinasztiához kötődő rokoni kapcsolataikat hangsúlyozták. 
770 Malloy, A. G. – Preston, I. F. – Seltman, A. J., – Bates, M. L. – Berman, A. G.: Coins of the Crusader State 
193., 212. 
771 Uo. 195., 218. 
772 Uo. 226. 
773 Uo. 228. 
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félholddal. Az örmény I. Rupen Rajmund uralkodása alatt keletkezett érmék ez alól kivételt 

jelentenek. Mindezek fényében különösen érdekes az angol címerkönyvekben szereplő címer. 

A fentiekből látszik, hogy a trombita vagy harsona motívum nem tűnik fel az uralkodók 

pénzein, valamint azt is ki kell emelni, hogy családi címeren sem jelent meg.774 Ennek fényében 

az itt megjelenő címert fiktívnek kell tekinteni. Megnyugtató magyarázatot természetesen nem 

találhatunk, hogy miként és miért került be ilyen formában a vizsgált fejedelemség címere a 

Herald-tekercsbe. Vagy a készítőnek voltak hiányos ismeretei a térségről, vagy az esetlegesen 

mintául szolgáló címerkönyv másolása közben vétett hibát. Előbbit nehezen tartom 

elképzelhetőnek, mivel már többször láthattuk, hogy milyen technikákat követve születtek meg 

olyan címerek, amikről a címerkönyv összeállítójának nem voltak pontos ismeretei.775 Így 

valószínűbbnek tartom, hogy a Herald-tekercs mintájául szolgáló ismeretlen forrás másolása 

közben keletkezhetett hiba, vagy abban szerepelt hibásan a címer, amelyet a Camden-

címerkönyv készítője már nem vett át. 

 

Az örmény uralkodói címer 

 

Az örmény uralkodói címerként megjelölt variánsok már önmagukba is érdekes 

kérdéseket és figyelemre méltó vizsgálati szempontokat vetnek fel. Az örmény királyi 

jelvényként azonosított címereken túl a vizsgált anyaghoz tartozik továbbá a régióhoz 

köthetően Tarzusz uralkodói és Connimbre/Cõmbre királyi címerei. A vizsgálatot az 

egyértelműen örmény uralkodói címerrel kezdem, majd rátérek a nehezebben azonosítható 

címerkonstrukciók elemzésére. 

A korai angol címerkönyvekben az örmény uralkodói jelvény kétféle mintát követ. Az 

egyik variáns a korai Herald- és Camden-gyűjteményekben tűnik fel, a másik a már a Walford-

tekercsben és a később keletkezett címerkönyvekben is szereplő változat. Előbbi esetében a 

címer fő eleme a kereszt, amely szárainak keresztezési pontjánál korona található. A Herald- és 

Camden-gyűjtemények verziói között az eltérés a mező színe csupán, míg a Herald-tekercs 

esetében nincs színe a mezőnek, addig a Camden-tekercsben a mező hermelines borítású. 

Ennek kapcsán érdemes megjegyezni, hogy a bundabőrök használata az angol heraldikában 

nem újkeletű, több ilyen címert is ismerünk.776 Ebben az esetben azonban többről van szó, mint 

                                                
774 Bouvry, J.: Héraldique, numismatique et sigillographie 110. 
775 Lásd: a német uralkodói címer, ciprusi uralkodói címer, Konstantinápoly királyának címere. 
776 Walford-tekercs: Robert de Tatishale, Warwick grófja, Hugh de Base. Herald-tekercs: Huge le FitzOtes, Rauf 
Basset, Ancel Basset, Alayn Plukenet, Roger de Northwode etc. Camden-tekercs: Aleyn de Ploknet, Roger de 
Scirlande, Wiot de Guynes, Rauf de Oteryngden 
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hogy a hiányos mezőszínt pótolta volna a tekercs készítője. A Camden-gyűjteményben szereplő 

hermelines mező egyértelműen alluzív megoldás, Ermenie uralkodói címerén ermine 

(hermelin) szerepel. Beszélő címerekre szintén több példát is ismerünk, sőt a tekercsek 

összeállítói hiányos ismereteik miatt többször nyúltak a beszélő címerek adta 

címerkonstrukciós megoldásokhoz.777 

A vizsgált forráscsoport másik örmény címervariánsa egységesen egy oroszlánt említ, 

vörös-arany, vörös-ezüst vagy ezüst-kék színkombinációkkal. Már a legkorábban keletkezett 

Walford-tekercsben is egy oroszlános jelvénnyel találkozhatunk, ahol az ágaskodó címerábra 

körül vörös fogazott bordűr szerepel. Ugyanez a variáns jelenik meg a Segar-tekercsben, itt 

azonban a címer keretét már nem említik. A Lord Marshal-gyűjteményben megjelenő 

oroszlános jelvény címerábrája más testhelyzetben szerepel, itt ágaskodó helyett lépő oroszlánt 

találunk. A vizsgálatba bevonva a francia Wijnbergen-címerkönyvet azt látjuk, hogy a Lord 

Marshal-tekercs változata megegyezik a mintájául szolgáló francia címerkönyv variánsával. A 

francia címergyűjteményben két örmény címerváltozat is helyet kapott, a másodikként szereplő 

címeren a lépő oroszlánon korona található, valamint egy kettőskereszt emelkedik a hátánál.778 

Az angol címertekercsekben szereplő variánsoktól ez annyiban tér el, hogy leopárdos oroszlánt 

említ a szerző, amelyet a Lord Marshal-gyűjtemény szerkesztője leegyszerűsítve közölt. 

Továbbá elmondható, hogy az említett angol forrás készítője a színeket ebben az esetben is 

rosszul másolta le, összekeverve az arany és ezüst mezőket.  

Az örmény uralkodói címerpraxist megvizsgálva azt láthatjuk, hogy az oroszlános 

variánsoknak van kimutatható mintája. Az egyik legkorábbi örmény címeres emlékünk II. 

Leótól (királyként I. Leó) maradt ránk, akinek pecsétjén oroszlán szerepel.779 A vizsgált pecsét 

egyik oldalán trónon ülő uralkodó alakja látszik, míg a másikon egy lépő koronás oroszlán, 

kezében kereszttel, amelynek keresztszáras része a háta mögött bukkan ki.  Fontos 

megjegyezni, hogy a motívum nincs pajzsra emelve, az az uralkodói hatalom jelvénye, nem 

pedig a nyugati értelmezés szerinti címerábra. Az általa veretett érmék közül két különböző 

típust tudunk elkülöníteni az azokon megjelenő ábrák szerint. Elsőként kell említeni a 

kettőskeresztet ábrázoló réz érméit, amely motívumot a veret másik oldalán mindig koronás 

uralkodófej kíséri.780 Köriratán örmény nyelven a „Leo, az örmények királya” felirat szerepel. 

                                                
777 Beszélő címerre kiváló példa Kasztília és León címere, vagy a fiktív Griffon királyának griffmadaras címere. 
Az utóbbi esetben egyaránt fiktív a királyi cím és a címer is. 
778 Ez megfelel az örmény uralkodói pecséteken és pénzeken feltűnő oroszlánábrázolásnak, amelyeket a 
következőkben tárgyalok. 
779 Kurkjian, M. V.: A History f29. 
780 The Mildred King Memorial Collection LDOSJ_ARM 11-13. 
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Ezüstpénzeinek egyik oldalán oroszlánnal díszített trónuson ülő uralkodó látható, míg a másik 

oldalán két egymásnak háttal ágaskodó, de egymás felé forduló oroszlán tűnik fel, közöttük 

kettőskereszt emelkedik ki.781 Köriratán a „Leo, az örmények királya” és az „Isten akaratából” 

szövegek szerepelnek örmény nyelven. 

Az I. Héthum által veretett rézpénzeken egy görög kereszt tűnik fel, valamint az 

uralkodó trónon ülő alakja.782 Ezüstpénzeinek előlapja az eddig ismertektől eltérően nem csak 

az uralkodót, hanem a feleségét is ábrázolja, közöttük – hasonlóan elődje két oroszlános 

struktúrájához – egy kettőskereszt jelenik meg. Ezt azzal magyarázhatjuk, hogy I. Héthum 

házasság útján került az örmény trónra. A veretek hátlapjára álló oroszlánt véstek, szintén 

kettőskereszttel.783 Köriratukon a „Héthum, Örményország királya” és az „Isten akaratából” 

szövegek olvashatók.  

III. Leó folytatta elődei pénzverési szokásait, és ugyanazokat a motívumokat használta. 

Szintén az oroszlán ábra tűnik fel érméin, álló testhelyzetben mögötte kettőskereszttel. 

Ezüstpénzeinek egyik oldalán az uralkodó alakja látható lóháton, keresztet tartva, míg a másik 

oldalán egy álló oroszlán szerepel, mögötte kettőskereszt képe tűnik fel.784 Érméjén örményül 

a „Leo, minden örmények királya” körirat olvasható. Utódja, II. Héthum (1289–1293) 

megtartotta a kereszt motívumot, ránk maradt rézpénzein kettőskereszt és görög kereszt is 

szerepel, a veretek másik oldalán koronás uralkodófej látható vagy trónon ülő király alakja.785 

Szót kell ejteni továbbá az örmény pecséten és pénzeken megjelenő 

oroszlánábrázolásról. A vizsgált forrásokon szereplő motívum eltér a bevett nyugati ábrázolási 

formától. Nyugaton egy címeroroszlán ekkor legtöbbször ágaskodó vagy lépő testhelyzetben 

ismert, olykor a lépő oroszlánt leopárdnak vagy leopárdos oroszlánnak nevezték.786 Az 

ágaskodó oroszlánt profilból, a lépőt szembe fordulva volt szokás megjeleníteni. Az örmény 

uralkodói pecséten és érméken nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy milyen pozícióban van 

a címerábra. Lábai hosszabbra vannak vésve, mint nyugati társaiké, farkuk is másképp 

helyezkedik el, testük alakja is eltérő, valamint a fejüket is legtöbbször szemből ábrázolták. 

A vizsgált időszakban az örmény uralkodók tehát következetesen használták pénzeiken 

az oroszlán motívumot, II. Leó megkoronázásától kezdve folyamatosan, akinek egyetlen ránk 

maradt pecsétjén szintén ez az ábra jelenik meg. A jelkép-praxis stabilitásán túl meg kell 

                                                
781 Uo. LDOSJ_ARM 3–5. 
782 Uo. LDOSJ_ARM 19. 
783 Uo. LDOSJ_ARM 14. 
784 Uo. LDOSJ_ARM 8–9., LDOSJ_ARM 20–21. 
785 Uo. LDOSJ_ARM 22–22a. 
786 Fox-Davies, A. C.: Complete Guide to Heraldry 139., 144. 



 202 

említeni egy 1323-as királyi leltárat, amelyben szerepel II. Leó aranybullájának leírása. Az 

inventáriumban olvasható: Leuon Regis Ermeney, Bulla aurea signata directa. E. regi Angi pro 

nunciis ipsius Rex Ermenie benigne recipiendis.787 Egyfelől ennek a bullának a megléte 

segítette elő, hogy a korai angol címergyűjteményekben nagy arányban szerepeljen helyesen az 

oroszlán motívum az örmény uralkodó pajzsán. Noha örmény uralkodói címerként a Walford-

tekercs is egy oroszlános címervariánst említ, a Segar-gyűjtemény készítőjének ismeretei 

pontosabbak voltak minden korábban keletkezett tekercsnél, így az örmény uralkodói címer 

esetében is. Pontos ismeretei minden bizonnyal megbízható forrásokból származtak. 

Örményország esetében az inventáriumban szereplő bulla szolgálhatott a készítő egyik 

forrásául. Az oroszlánok eltérő testhelyzete a keleti ábrázolás sajátosságaival magyarázható, 

amit nyugaton nehezebben értelmeztek. A már meglévő bullán túl szintén naprakész értesülései 

lehettek a Segar-gyűjtemény készítőjének. I. Edward ifjúkori szentföldi látogatása miatt 

kereszteslovag kultusza igen élénken élt a kilikiai királyságban. Többek között ennek 

köszönhetően az örmény uralkodó, II. Leó összesen öt levelet intézett I. Edwardhoz, 

amelyekben segítséget kért a királyságába betörő muszlimok ellen.788 Az angol uralkodónak 

küldött leveleken túl II. Leó folyamatos diplomáciai kapcsolatot ápolt a Szentszékkel, valamint 

V. Haakon norvég uralkodóval is.789 

Az örmény uralkodói címerrel együtt szót kell ejteni még a térséghez köthető két másik 

címerről. A két jelvényben közös, hogy elsősorban a francia forrásban jelennek meg, így a korai 

angol címeres forrásokhoz csak közvetetten, a Lord Marshal-gyűjteménynek köszönhetően 

kapcsolódnak. Ez alól kivételt képez a Smallepece-tekercs egy tétele. Az első ide tartozó címer 

a forrásokban Tars/Tharse/Tarse névvel jelölt, általam Tarzusz címereként azonosított jelvény. 

A Wijnbergen-tekercs alapján az angol Lord Marshal-gyűjteményben is egy ugró nyulas címert 

ismerünk meg. Noha az ugró nyúlra a bevett terminológia a hare, mindenképp meg kell említeni 

egy alluzív címer lehetőségét. Az angol cony/coney szót – a hare mellett – gyakran használták 

címerek leírására, míg a rabbit szó nem a heraldikai terminológia része.790 Ugyanez a jelvény 

tűnik fel a Smallepece-gyűjteményben eltérő színekkel. A másik nehezen azonosítható a 

Cõmbre/Connimbre néven uralkodói szimbólumaként megjelenő tétel véleményem szerint 

szintén a térséghez köthető. Itt a Wijnbergen-gyűjtemény szerint három bárány szerepel a 

címeren, a Lord Marshal-tekercs készítője szerint viszont egy ugró mezei nyúl, ami a színeket 

                                                
787 The Ancient Kalendars 102. 
788 Bandlien, B.: The Armenian Embassy 61. 
789 Uo. 49–51. 
790 Fox-Davies, A. C.: Complete Guide to Heraldry 216.  
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felcserélve pontosan megegyezik a Wijnbergen- és a Lord Marshal-tekercsekben szereplő 

tarzuszi címerrel. Tarzusz a kilikiai örmény királyság egyik legjelentősebb városa és 

kereskedelmi központja volt, a levantei kereskedelem egyik legkeletibb pontja. Miként azt fent 

említettem, a címeroroszlánokat a nyugatitól eltérő módon ábrázolták keleten. Az örmény 

oroszlánképek állandó kísérője volt a kereszt, amely nyugaton az agnus Dei ábrázolások mellett 

jelenik meg rendszeresen.791 A két ábrázolásban továbbá hasonló a kereszt megjelenése, 

mindkét esetben a jelkép-állat mögött tűnik fel. Így az örmény uralkodók kereszttel ábrázolt 

keleti típusú oroszlánjai könnyen értelmezhetők a nyugati szem számára Isten bárányaként. 

Csak a teljes francia forrásanyag behatóbb vizsgálatával adhatnánk megnyugtató választ arra, 

hogy miért kerültek ezek a címerek a francia gyűjteménybe, illetve miért ilyen formában, ez 

azonban nem része a jelenlegi munkának.  

 

Összegzés 

 

Jeruzsálem uralkodó jelvényeiről elmondhatjuk, hogy noha a források keletkezésekor 

Ciprus és Jeruzsálem trónjain egyaránt a Lusignan uralkodók ültek, a két címer mindig külön 

tűnik fel, azokat a készítők soha nem kötik össze. Jeruzsálem uralkodói jelvénye az összes 

tárgyalt forrásban megjelenik, apróbb eltérésektől eltekintve ugyanolyan, antiheraldikus 

formában. Mivel a jeruzsálemi mankós görög kereszt másodlagos címerelemként már a 12. 

század közepétől megjelent uralkodók érméin, majd a 13. század közepétől a címerkönyvekben 

is szereplő variáns a Lusignan uralkodók pajzsára is felkerült, így a címer igen nagy múltra 

tekintett vissza ahhoz, hogy a tekercsek készítői is ismerjék. 

Ciprus címere igen nagy arányban fordul elő a vizsgált forrásokban, már a legkorábban 

keletkezett Walford-tekercsben is megjelenik. Az ott szereplő címerkonstrukció nem a ciprusi 

uralkodók valódi címerét hozza, hanem a Courtenay-dinasztia címerének egy variánsát. A 

Herald- és a Camden-tekercsek címerváltozatai érdekes kérdésekre világítottak rá. Míg a 

Herald-gyűjteményben a Lusignan-dinasztia ciprusi ágának valóban használt jelvénye szerepel, 

addig az erről készített Camden-gyűjtemény egy teljesen fiktív, pajzsos címert tüntet fel. Az itt 

megjelenő ciprusi címer szerkezetében, színeiben és címerábráik hangalakjában (targe/barge) 

is párhuzamot mutat a Herald-tekercsben is szereplő Bealme uralkodói címereként azonosított 

jelvénnyel. Tudjuk, hogy Ciprus és Bealme címerét is igyekeztek kitörölni a Camden-

tekercsből. Véleményem szerint a Camden-tekercs készítője hibázott a Herald-gyűjtemény 

                                                
791 Cornwell, H. – Cornwell, J.: Saints, Signs, and Symbols 4–5. 
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másolásakor, és nem arról van szó, hogy Ciprus uralkodójának egy alluzív címert késztett 

volna, pontos ismertek hiányában a ship szó és a Chipre megnevezést felhasználva. 

A Segar-gyűjteményben megjelenő fiktív címer esetében a készítő felhasználta az 

iszlám világ földrajzi és kulturális közelségét, így születhetett meg a szaracén fejeket ábrázoló 

jelvény.  

Ciprus és Jeruzsálem történetéhez hasonlóan az Antiokhiai Fejedelemség és a kilikiai 

Kis-Örményország története is szorosan összefügg. A két terület közül az Antiokhiai 

Fejedelemség címere csupán egyszer szerepel a teljes vizsgált forrásanyagban, a Herald-

gyűjteményben tűnik fel a harsonákat szerepeltető címer. Ennek mintája nem létezett, 

Antiokhia fejedelmeinek reprezentációs felületeken megjelenő motívumai között egyszer nem 

szerepel az említett szimbólum.  

Az örmény uralkodói címerek vizsgálatakor több szempontból is rendkívüli helyzettel 

találkozhatunk. Az örmény király címereként szereplő jelvényeket két csoportra tudjuk osztani: 

a keresztet mutató Herald- és Camden-gyűjteményekben szereplő címervariánsokat, valamint 

az összes többi – már a legkorábban keletkezett Walford-gyűjteményben is megjelenő – 

oroszlános címerváltozatot. A Herald-tekercs címerének pajzsmezeje színtelen, a Camden-

gyűjtemény készítője azt a valóságtól teljesen elrugaszkodottan hermelinesként hozza. Ennek 

mintájául az alluzív címerszerkesztés szolgált, Ermenie címerének borítása ermine. 

A többi angol címerkönyvben szereplő örmény vonatkozású jelvényen minden esetben 

az oroszlán szerepel vagy ágaskodó, vagy lépő testhelyzetben. Lépő oroszlánt említ továbbá a 

francia Wijnbergen-gyűjtemény, amelyet a Lord Marshal-tekercs készítője is átvett. Az 

oroszlános címer megfelel a valóságnak, már II. Leó (királyként I. Leó) pecsétjén is oroszlán 

jelenik meg kezében kereszttel. Egy 14. század eleji angol királyi inventárium beszámol Leó 

oroszlános bullájáról. Későbbi örmény uralkodók szintén az oroszlán motívumot használják, 

hol ágaskodó, hol lépő pozícióban. A forrásokban változatos pozíciókban megjelenő 

oroszlánokról meg kell említeni, hogy noha az Örmény Királyság a keresztény királyságok közé 

tartozott, fokozatosan nyugati típusú berendezkedésűvé vált, valamint a tárgyalt szimbólum 

pecséteken és pénzeken tűnik fel, azok megjelenése igencsak különbözik nyugati társaikétól. 

Ebből kifolyólag nem nehéz felcserélni az álló és az ágaskodó testhelyzeteket.  

Az örmény királyi jelvény kapcsán ki kell térni a Tarzusz uralkodói címereként szereplő 

címervariánsokra. Tarzusz Örményország egyik legjelentősebb városa volt, külön uralkodói 

kontextusban azonban nem indokolt a megjelenése. A tárgyalt jelvény a francia Wijnbergen-, 

az angol Lord Marshal- és a Smallpece-tekercsekben tűnik fel. Mind a három címerkönyv ugró 

nyulat hoz. Ennek mentén a Cõmbre/Connimbre uralkodói címereként szereplő jelvényt is a 
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térséghez kötöttem, mivel ezzel az azonosítással szerepel a Lord Marshal-gyűjteményben egy 

szintén ugró nyulakat mutató címer. A címer másik felbukkanása a Wijnbergen-gyűjteményben 

található, ott a készítő bárányokról számol be. Figyelembe véve az örmény uralkodói 

jelvényhasználatot és annak stiláris sajátosságait, ennek kapcsán meg kell említeni azt a 

többször, számos uralkodó érméjén is használt oroszlánábrázolást, ahol a két, egymásnak háttal 

ágaskodó oroszlán, arccal egymás felé fordulva szerepel és köztük kereszt emelkedik ki. Az 

ilyen típusú ábrázolás igen közel esik a nyugati kultúrkörben elterjedt agnus Dei képi 

megjelenítéséhez, amelyet meglehetősen könnyű felcserélni az ugyanúgy, ugyanolyan keresztet 

tartó, a nyugatitól eltérő módon ábrázolt oroszlánokkal. 

 

 

24. Jeruzsálem uralkodói címerei 

Walford-tekercs    

Le roy d’Acre Argent crusily and a 
cross potent or 

Ezüst mező keresztekkel 
behintve, arany mankós 
kereszt 

 

Herald-tekercs    

Roye de Jerusalem Argent crusily and a 
cross or 

Ezüst mező keresztekkel 
behintve, arany kereszt 

 

Camden-tekercs    

Le Rey de Jerusalem 
Argent, a cross 
potent between four 
crosslets potent or 

Ezüst mezőben arany 
mankós kereszt négy 
arany mankós kereszt 
között 

 

Segar-tekercs    
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Le Rey de 
Jherusalem 

Argent, a cross 
potent between four 
crosslets or 

Ezüst mezőben arany 
mankós kereszt négy 
kisebb arany kereszt 
között 

 

Smallpece-tekercs    

Jerusalem Argent crusily and 
cross potent or 

Ezüst mező keresztekkel 
behintve, arany mankós 
kereszt 

 

Wijnbergen-tekercs    

le Roy de jerusalem   

D’argent á la croix 
recroisetteé d’or, 
accompangeé de 15 
croisettes du même 

Ezüst mezőben egy arany 
mankós kereszt, 15 
kisebb kereszttel 

 
 

 

 

25. Ciprus uralkodói címerei 

Walford-tekercs    

Le roy de Cypre 
Vert a cross or, four 
besants or 

Zöld mezőben arany 
kereszt és négy arany 
bezant 

 

Heralds-tekercs    

Le Roy de Cypre 

Argent, five bars azure 
surmounted by a lion 
rampant gules crowned 
or 

Ezüst mezőben öt kék sáv 
azon vörös oroszlán 
arany koronával  
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Camden-tekercs    

Le Rey de Cypre Azure, three shileds or Kék mezőben három 
arany pajzs 

 
Segar-tekercs    

Rey de Scypre Or, a Moor’s head 
sable hooded argent 

Arany mezőben fekete 
mór fej ezüst 
csuklya/kámzsa 

 
Lord Marshal-
tekercs 

   

Le Roy de Chypre 
Argent, ten bars azure 
surmounted by a lion 
rampant gules 

Ezüst mezőben tíz kék 
pólya azon egy vörös 
oroszlán 

 
Sir William Neve-
tekercs 

   

Le Rei de Sipre or arany  

Wijnbergen-tekercs    

le Roi de chipre  Burelé (16) d’argent et 
d’azur au lion de 
gueules armé et 
couronné d’or 
brochant 

Ezüsttel és kékkel 
sávozott mezőben vörös 
oroszlán arany 
fegyverzettel és 
koronával 
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26. Az Antiokhiai Fejedelemség uralkodói címerei 

 

Herald-tekercs    

Le Prince de 
Antioche Gules, three trumpets or Vörös mezőben három 

arany harsona 

 
 

 
 
 

27. Az örmény uralkodói címerek 

 

Walford-tekercs    

Le roy d’Ermeny 
Or a lion rampant 
gules a bordure 
indented gules 

Arany mezőben vörös 
lépő oroszlán fogazott 
vörös keret 

 

Herald-tekercs    

Le Roy de Ermine 
a cross gules charged 
at the fess point with a 
crown or 

Vörös kereszt, a szárak 
találkozásában arany 
korona 

 

Camden-tekercs    

Le Rey de Ermenie 
Ermine, a cross gules 
charged at the fess 
point with a crown or 

Hermelines mezőben 
egy vörös kereszt a 
szárak találkozásában 
arany korona 
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Segar-tekercs    

Rey de Ermenye Azure, a lion rampant 
argent 

Kék mezőben ezüst 
oroszlán 

 
Lord Marshal-
tekercs   

 

Le Roy de Hermenie Argent, a lion passant 
gules 

Ezüst mezőben egy 
lépő vörös oroszlán 

 

Le Roy de 
Connimbre 

Gules, a hare salient 
argent 

Vörös mezőben egy 
ugró ezüst mezei nyúl 

 

Wijnbergen-tekercs    

 le.Roy dermine  
 

D’or au léopard 
lionné de gueules  

Arany mezőben vörös 
leopárdos oroszlán 

 

le.Roi de cōmbre 
De gueules á 3 
agneaux d’or 

Vörös mezőben három 
arany bárány 

 

le.Roi dermine  

De gueules au léopard 
lionné couronné d’or, 
une croix partiarcale 
mouvant de son dos. 

Vörös mezőben arany 
leopárdos oroszlán 
koronával, mögötte 
kettőskereszt 
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28. A tarszuszi uralkodói címerek 

Lord Marshal-

tekercs 
   

Le Rey de Tars 
Argent, a hare salient 

gules 

Ezüst mezőben egy 

ugró vörös mezei nyúl 

 
Smallpece-tekercs    

De Tharse 
Azure, a hare salient 

argent 

Kék mezőben ezüst 

ugró nyúl 

 

Wijnbergen-tekercs    

le.Roi de tarse D’argent au lupin 

saillant de gueules 

Ezüst mezőben ugró 

vörös nyúl 
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Az attribuált uralkodói címerek 
 

A korai angol címerkönyvekben megjelenő fantáziacímereket két részre oszthatjuk. 

Egyrészt jelentős számú olyan uralkodói címer jelenik meg, amelyek nem a címerviselő nyugati 

kultúrkörhöz tartozó területekhez kötődnek. Ezek elsősorban olyan térségek, amelyekkel a 

nyugat-európaiak a keresztes hadjáratok során kerültek kapcsolatba, illetve egy esetben 

megjelenik a tatár uralkodónak tulajdonított címer is. Másrészt a korai angol címerkönyvekben 

több olyan címer is szerepel, amelynek viselőjét vagy a címer viselőjének uralma alatt álló 

területet nem tudjuk azonosítani.  

Elsőként a tatár fenyegetéshez és a keresztes hadjáratokhoz köthető fiktív uralkodói 

címereket, ezt követően pedig a bizonytalan azonosítású uralkodói jelvényeket tárgyalom. 

Mindkét kategória címereit attribuált címereknek nevezzük, mivel a címerkönyvek 

keletkezésekor élt és uralkodott személyek nem valós jelvényeiről van szó, függetlenül attól, 

hogy lehetséges-e az azonosításuk vagy sem. Az attribuált címereket megkülönböztetjük az 

imaginárius jelvényektől. Utóbbinak ugyanis azt nevezzük, amikor irodalmi vagy mítikus 

alakokat ruháznak fel utólagosan címerekkel.792 Kiváló példa erre a mind az angol, mind a 

francia kutatás homlokterébe helyezett artúri heraldika. A kerekasztal lovagjainak és az artúri 

mondakör szereplőinek jelvényeivel Pastoureau és Brault is foglalkozott.793 Ezzel szemben 

attribuált címerről beszélünk akkor, amikor a vizsgált jelvényt egy valóban létező személynek 

szerkesztik, neki tulajdonítják, de a jelvény maga fiktív. Ennek leggyakoribb oka, hogy az adott 

személy – a vizsgált anyagban ilyen Egyiptom szultánja, a tatárok vezére – a címerviselő 

nyugati kultúrkörön kívül esik. 

Az első csoportba sorolt címereket két további kategóriába tudjuk osztani. Az elsőbe 

azok a címerek tartoznak, amelyek a francia Wijnbergen-gyűjteményről másolt Lord Marshal-

tekercsen kívül más angol címerkönyvekben is megjelennek, míg a második csoportba azok a 

címerek sorolhatók, amelyek kizárólag a Lord Marshal-tekercsben és annak francia forrásában 

tűnnek fel. Utóbbi kategóriába tartozó jelvények között is különbséget tudunk tenni. Néhány 

esetben a Lord Marshal-tekercs készítője egy az egyben átvette a francia forrás által hozott 

jelvényt, máskor azonban az adott területhez saját címerkonstrukciót társított. A következőkben 

az angol gyűjteményekben önállóan is, valamint a Lord Marshal-gyűjteményben, annak 

forrásától eltérően szereplő címereket vizsgálom meg. Azokat a jelvényeket azonban, 

                                                
792Pastoureau, M.: Image, symbolique 610–612. 
793 Pastoureau, M.: Armorial des chevaliers 11–17. – Brault, G. J.: Early 37–44. 
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amelyeket a francia címerkönyvből egyszerűen csak átmásolták az angolba, csupán 

érintőlegesen tárgyalom, behatóbban ugyanis csak a teljes a francia forrásanyag feldolgozását 

követően lenne indokolt azokat vizsgálni. A címerek áttekintése előtt érdemes kitérni az iszlám 

jelvényviselés – európai gyakorlattól eltérő – sajátosságaira. Elsősorban az Ajjúbidák és 

mamelukok által irányított területre, valamint az ő jelvényviselési praxisukra koncentrálok, 

mivel a forrásban megjelenő jelvények jelentős része ehhez a térséghez kötődik. A leírások 

során törekszem az európai heraldikai terminológia használatára, hiszen a vizsgált 

címerkönyvek is ezt követik. 

Azok a jelvények, amelyeknek viselői nem azonosíthatók legtöbbször csupán egy-egy 

alkalommal tűnnek fel, ez alól kivételt képez a címerkönyv-szerzők által 

Giffonie/Griffonye/Griffith-ként szereplő terület uralkodói címere, amely több esetben is 

szerepel a vizsgált forrásokban. A csupán egy-egy alkalommal szereplő azonosítatlan királyi 

címerek közé sorolhatjuk a Wijnbergen-gyűjtemény nyomán készült Lord Marshal-tekercs fríz 

uralkodói jelvényét. Ismerünk továbbá olyan, az uralkodói címerek között megjelenő jelvényt 

is, ahol a viselő neve hiányzik.  

 

Az iszlám jelvények sajátosságai 

 

Az iszlám jelvényviselésről a 12. századból származnak legkorábbi forrásaink. Már az 

Ajjúbida dinasztia tagjai is viseltek jelvényeket, ezek többnyire még egyszerű motívumok – 

hat- és nyolcszirmú virág – voltak, amelyeket egy színnel ábrázoltak. A jelvényhasználat 

komplexitása az európai gyakorlathoz hasonlóan folyamatosan változott, egyre bonyolultabbá 

váltak a viselt címerek.794  

A mamelukok uralma alatt kezdett a jelvényhasználat teret nyerni az iszlám világban, 

annak struktúrája és a címerviseléssel járó többlettartalom azonban különbözött az európai 

szokásoktól. Genealógiai jelentősége nem volt, mivel a hatalomra került csoport korábban 

rabszolga státuszúként élt az Ajjúbidák birodalmában. A viselt hivatalok nem öröklődtek, 

olykor ugyan a szultán utódja követte apját a trónon, ez azonban nem volt törvényszerű. 

Klasszikus értelemben vett dinasztia tehát nem alakult ki, így a jelvényviselés mögött is más 

rendszert kell keresnünk.795  

A jelvény alapjául a hivatalviselés szolgál. Mindazonáltal egy erősen hierarchikus 

katonai berendezkedést tudtak magukénak a mamelukok, így ennek külsőségei és reprezentatív 
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795 Uo. 



 213 

eszközei is gyorsan terjedtek és fejlődtek. A ruházatukban, anyaghasználatban, összetett 

protokoll- és ceremóniarendszerükbe teljes mértékkel beleillett a jelvényviselés ilyen típusú 

fejlődése.  

A hivatalviseléshez köthető a címereken megjelenő szimbólumok legnagyobb 

csoportja. Ezek az iszlám jelvények sajátjai, mely akkor is, ha az ábrának akad európai 

párhuzama, úgy fel kell hívni a figyelmet az ábrázolásbeli különbségekre. Ezeket a 

hivatalviseléshez kötődő címerábrákat shi’arnak nevezzük. Ilyen gyakori munkakörhöz és 

hivatáshoz köthető címerábra volt a serleg, a tolltartó doboz,796 a kard, az íj, a trombita797 stb. 

Ameddig a hivatalnak egy betöltője volt, addig az egyszerű jelvények kaptak teret, amint egy 

hivatalt többen viseltek úgy kezdtek el megjelenni egyre összetettebb, ám ugyanabból a 

szimbólumkészletből építkező címerek.  

Ezeken a – főleg eszközöket mutató – címerábrákon kívül több kategóriába sorolhatók 

az iszlám motívumok. Az Európában annyira elterjedt állatábrázolások a térség 

jelvényviselésében nem kerültek számottevő mértékben túlsúlyba, elvétve jelenik meg csupán 

az oroszlán képe (akkor is elsősorban nőstény oroszláné), néhány esetben látunk sas vagy 

sólyom motívumot, illetve a lóábrázolás sorolható esetleg még ide, de annak funkciója 

vitatott.798  

Az európai heraldikában is ismert fleur-de-lis ábrázolás keleten is nagy népszerűségnek 

örvendett, eredetének és jelentésének kérdésére a mai kutatásnak azonban nincsenek 

válaszai.799 Itt érdemes megemlíteni az Európában szintén elterjedt félhold motívum keleten is 

gyakran előforduló képét. Az iszlám világban a nyugati címertan által félholdnak nevezett ábra 

egy patkó, amelyet a hadsereg és a szultán főlovásza viselt.800 Ismerünk továbbá olyan shi’ar 

elemeket, amelyek nem köthetők hivatalviseléshez, de sajátosan iszlám szimbólumok. Ilyen 

például a mamelukok jellegzetes viselete, a bőszárú úgynevezett „nemesi nadrág”.801 A 

szimbólum hátterét és jelentését nem ismerjük. Utolsóként meg kell említeni azokat a 

szimbólumokat és jeleket, amelyeket a mongol és türk népektől vettek át vagy onnan hozták 

magukkal a mamelukok még az Ajjúbidák uralma alatt.  

                                                
796 Uo. 10–12. 
797 Uo. 13–14. 
798 Mayer, L. A.: Saracenic 9. 
799 Uo. 22–23. 
800 A mameluk sereg teljes egészében magasan képzett nehézlovasokból állt. 
801 Mayer, L. A.: Saracenic 19. 
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A figurális ábrázolásokon túl ismerünk olyan címereket is, amelyeken szöveget 

találunk.802 Ez leginkább az európai mottóval mutat párhuzamot, annyi különbséggel, hogy itt 

a mesteralak vagy címerábra funkcióját tölti be. 

Két további részletre ki kell térnünk: elsőként az iszlám heraldika színhasználatára, 

valamint pajzsaikra. A címereken megjelenő színekről elmondhatjuk, hogy többnyire 

megegyeznek az Európában is bevett tinktúrákkal, annyiban térnek el csupán, hogy a lila szín 

nem volt használatban, a barna viszont igen. Továbbá a címerábra hátteréül szolgáló anyag 

színét is megkülönböztették, például a kő szürke színű volt.803 Ez rávilágít a következő 

tárgyalandó részletre: a pajzs mint címerviselési felület elhanyagolható fontosságára. Az iszlám 

jelvényviselésnek nem a pajzs volt az elsődleges felülete, bárhol megjelenhetett, akár 

díszítőelemként is,804 ezért feltétele sem volt a jelvény használatának, hogy pajzson jelenjen 

meg. Gyakori volt falon festve vagy dombormű formájában, lámpákon, szöveten és ékszeren. 

Ennek magyarázatát a térség címerviselésének kezdetével szokták magyarázni. Az iszlám 

jelvényviselés ugyanis nem azért alakult ki, hogy a csatamezőn azonosítsa viselőjét, a jelkép 

szerepeltetése pajzson csupán egy, a sok lehetséges felület közül. Amennyiben pajzson 

ábrázolták, úgy a pajzs általában kerek.  

 

A közel-keleti és a tatár attribuált címerek 

 

A korai angol címerkönyvekben elsősorban Egyiptomhoz köthető uralkodói jelvények 

jelennek meg. A francia Wijnbergen- és az az alapján készült Lord Marshal-tekercseken kívül 

az angol források közül a Sir William Neve-gyűjtemény is érintett. Mindhárom címerkönyv 

Babilon szultánjának címerét hozza. A Wijnbergen- és a Lord Marshal-tekercsek variánsai 

egyeznek, utóbbi gyűjtemény készítője a színeket felcserélte. Mindkét esetben oroszlánról 

értesülünk: fekete/ezüst mezőben ezüst/fekete oroszlán. A másik angol forrás variánsa ezektől 

eltér, az arany mezőről és egy negyedről számol be. A címer viselőjeként szereplő Babilon 

szultánja esetében ki kell térnünk Babilonra és annak területi meghatározására. Mint az 

közismert, ezen nem az Eufrátesz folyónál elterülő antik Babilont kell értenünk, hanem a mai 

Kairó peremén található Fusztat nevű város helyén álló bizánci erődöt hívták így.805 A város 

                                                
802 Uo. 34–35. 
803 Uo. 27–28. 
804 Uo. 26. 
805 Lapidus, M. I.: A History of Islamic 34. – Wieruszowski, H.: The Norman Kingdom 27. – Painter, S.: The 
Crusade of Theobald 486. 
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nevét a keresztesek által ismert Egyiptomra terjesztették ki a nyugatiak.806 Ezt figyelembe véve 

elmondhatjuk, hogy Egyiptom uralkodójának címere nem csak itt jelenik meg, hanem a Segar-

gyűjteményben is feltűnik. A szerző Egyiptom királyának arannyal és feketével hasított 

mezőben egy lépő vörös griffet mutató címert tulajdonít. A keresztesek által is jól ismert 

Egyiptom címere tehát összesen három esetben szerepel az angol forrásokban, egyszer pedig a 

franciában. A címerek – a Wijnbergen- és Lord Marshal-tekercsektől eltekintve – egymástól 

teljesen eltérőek, közöttük semmiféle párhuzamot nem figyelhetünk meg. A címereknek mintái 

nem léteztek, fantáziacímerekről van tehát szó. Mivel véleményem szerint a címerszimbolika 

túl ingoványos terület ahhoz, hogy a bástya, az oroszlán vagy a griff jelentését megfejtsük, így 

annak tárgyalásától eltekintek.  

A Segar-gyűjtemény egy további érdekes Európán kívülre mutató eleme a tatár hódítók 

címere. A szerző szerint jelvényük kék mezőben három ezüst kardot tartó férfikar. Ez a címer 

egyértelműen a hadviseléshez köthető jelvény. Az egyiptomi szultán jelvényéhez hasonlóan 

ennek a címernek sincs mintája, ebben az esetben is kijelenthetjük, hogy a jelvény fiktív, 

attribuált címer. Az azonban mindenképp kiemelendő, hogy a Segar-gyűjtemény az egyetlen 

olyan címerkönyv, ahol egyrészt a tatár címer megjelenik, másrészt a címerkönyv készítője két, 

az európai kultúrkörön kívüli uralkodó attribuált fantáziacímerét is szerepelteti. Véleményem 

szerint itt nem a címerre kell különös hangsúlyt fektetni. A jelvényviselési szokások, a rang és 

hatalom reprezentációja Európán kívül teljesen mások voltak, a készítő mégis fontosnak tartotta 

megemlíteni a tatárokat és az egyiptomi szultánt címerükkel – amit természetesen insignia híján 

nem ismerhetett. A tatár uralkodót, illetve az egyiptomi szultánt ebben a kontextusban a 13. 

század meghatározó katonai és politikai eseményei kötik össze, a keresztes hadjáratok és a 

mongol fenyegetés.  

A vizsgált angol forrásokban a fent említett jelvényeken túl csak a Lord Marshal-

címerkönyvben tűnnek fel Európán kívüli királyságok uralkodóinak jelvényei. A 

következőkben azokat a jelvényeket tekintem át, amelyeket a Lord Marshal-tekercs készítője 

önállóan szerepeltet, noha azok szintén megtalálhatóak forrásában, a francia Wijnbergen-

gyűjteményben is. 

Ilyen a Szíria királyának tulajdonított jelvény, amely a francia forrásban vörös mezőben 

arany kereszt, míg az angol tekercsben kék mezőben egy ezüst oroszlán szerepel címerként. 

Míg a kereszt egyértelműen keresztény szimbólum, addig az oroszlánt – mint láttuk – nem csak 

keresztény uralkodók pajzsára lehet emelni, a motívum megállja a helyét a „hitetlenek” pajzsán 

                                                
806 Van Cleve, T. C.: The Fifth Crusade 421. 



 216 

is. Igaz az iszlám heraldika ritkábban használja és máshogy is ábrázolja. A két címerkönyv 

következő kisebb eltérést mutató címere az Arábia királya azonosítással szereplő insignia. Itt a 

francia forrásból két címerváltozatot is megismerünk: kék mezőben három arany leopárd, 

illetve vörös mezőben egy arany oroszlán kékkel fegyverezve, arany rámában. Az angol tekercs 

az előbbi variáns konstrukcióját és címerábráját vette át, ott kék mező arany cseppekkel 

behintve, benne egy ezüst oroszlán tűnik fel. A két fémet a készítő összekeverte, illetve a 

leopárd és az oroszlán között sem tett különbséget. Az utolsó ebbe a kategóriába sorolható 

jelvény az Afrika királya megnevezéssel szereplő címer. Itt is jelentős eltérés figyelhető meg a 

két variáns között. Míg a francia forrás szerint Afrika uralkodójának jelvénye arany mezőben 

kék oroszlán vörössel fegyverezve, koronával, addig az angol Lord Marshal-gyűjtemény kék 

mezőben három arany szívet mutató címert tulajdonít neki.  

Ebből tehát azt láthatjuk, hogy a Lord Marshal-tekercs készítője néhány esetben az általa 

ismert, vagy annak vélt, vagy konstruált címert részesítette előnyben, ezért nem vette át a 

francia forrásának variánsait. Ismerünk továbbá olyan jelvényeket is, amelyek ugyanúgy 

jelennek meg mindkét forrásban. Ilyen címerek például a Bugie vagy Bougis királyának 

jelvénye, amelyet a ma Algéria területén található Béjaïa városával azonosíthatunk.807 Mindkét 

gyűjteményben a heraldikus ezüst mezőben vörös lepényt mutató címer jelenik meg. 

Hasonlóképp egyezik a francia és az angol címerkönyvek Tunisz királyára vonatkozó jelvénye. 

A Wijnbergen-tekercsben két variáns is szerepel, a korábban áttekintett esetektől eltérően a 

Lord Marshal-gyűjtemény összeállítója mindkettőt átvette, apró változtatásokat figyelhetünk 

csupán meg. Utóbbi címerkönyv készítőjére jellemző volt, hogy abban az esetben, ha a francia 

forrásában egy uralkodónak két címere is szerepelt, csak az egyiket vette át. Tunisz 

uralkodójának jelvénye ebből a szempontból különbözik más címermásolatoktól. A 

Wijnbergen-címerkönyv vörös mezőben egy előtűnő arany csillaga vörös mezőben egy 

növekvő ezüst holdként jelenik meg, míg az ezüst mezőben kék oroszlán arany fegyverzettel és 

koronával ezüst mezőben kék lépő oroszlán arany koronával formában szerepel az angol Lord 

Marshal-tekercsben.  

 

Azonosítatlan címerek 

 

A korábban már említett, azonosítatlan címerek közül gyakori megjelenésével kitűnik 

Giffonie/Griffonye/Griffith uralkodójának jelvénye. A címer feltűnik a Herald-, a Camden-, a 

                                                
807 Adam-Even, P. – Jéquier, L.: Un armorial français 1954. 76. 
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Smallpece-, a Sir William Neve-, illetve a Lord Marshal-tekercsekben, tehát a Walford- és a 

Segar gyűjteményeken kívül az összes vizsgált címerkönyvben. A fenti tekercsek közül csak a 

Herald- és a Camden-gyűjtémények között van kimutatható párhuzam. Mivel egymástól 

függetlenül keletkezett forrásokban is rendszeresen feltűnik a jelvény, biztosak lehetünk abban, 

hogy egy bevett, sokak által ismert terület uralkodóját takarta. Brault felveti annak a 

lehetőségét, hogy a minden esetben egy álló griffet ábrázoló címer a görög uralkodó jelvénye.808 

Ezzel azonban nehezen érthetünk egyet, mivel a griffes címert szerepeltető tekercsek közül a 

Smallpece-, illetve a Sir William Neve-gyűjteményekben szerepel külön görög uralkodói 

jelvény, a korai tekercsek pedig a keresztes utódállamok közül csupán a leginkább ismerteket 

hozzák (Jeruzsálem, Ciprus). Ugyanez a probléma a wyvern jelképpel való azonosítással is. 

Noha a griff és a sajátos walesi sárkány809 motívum hasonlóan mitikus, alakjuk is egyezik, 

Wales fejedelmének címere minden esetben megjelenik a vizsgált forrásokban. Az 

mindenesetre szembetűnő, hogy a minden ismert szöveghagyománytól függetlenül létrejött és 

a címereket igen nagy számban a valóságnak megfelelően vagy ahhoz közelállón közlő Segar-

tekercsben nem jelenik meg Griffonie uralkodójának címere. 

Itt szükséges a kutatásba bevonni a korábban már említett, csupán egy alkalommal 

megjelenő Frise királyának címerét. A területet kézenfekvő Frízfölddel azonosítani. A Lord 

Marshal-gyűjtemény szerint a fríz király címere kék mezőben három ezüst levél. Noha 

vízililiom levele szerepel a fríz zászlón, azt először a 15. század végén említik.810 A szimbólum 

jelentős mértékben hasonlít a szív motívumra. A terület dán kapcsolatait figyelembe véve a 

címeren szereplő szívek és Frízföld zászlaján megjelenő levelek erős párhuzamot mutatnak.811 

A címerkonstrukció egyedülálló, az azonosítás azonban nem. A Wijnbergen-tekercsben 

találunk egy igen hasonló nevű uralkodói jelvényt. Ott a készítő Frisōnie uralkodójának 

tulajdonít egy arany mezőben vörös griffes címert. Ez a címer pedig párhuzamot mutat az angol 

gyűjteményekben megjelenő Giffonie/Griffonye/Griffith uralkodójának címerével. 

Amennyiben tehát feltételezzük, hogy a griff motívumot magáénak tudó uralkodó Frízföld ura, 

úgy felmerül a kérdés, hogy hogyan lehetséges az, hogy az Angliához közel eső, a Cornwalli 

Richárd által is látogatott területről ne tudták volna, hogy az nem királyság, hanem grófság. Így 

ez az azonosítás aligha elfogadható.  

 

                                                
808 Brault, G. J.: Early 217–218. 
809 Bedingfield, H. – Gwynn-Jones, P.: Heraldry 81. 
810 Knoll, E. – Ijssennagger, N.: Palaeogeography and People 12. 
811 Uo.  
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Összegzés 

 

Láthattuk tehát, hogy a francia Wijnbergen-tekercs az Európa határain túli területek 

uralkodói címerei tekintetében bővebb, sokszor az angol Lord Marshal-gyűjtemény is azt veszi 

alapul. Utóbbi forrás szerzője néhány esetben saját attribuált fantáziacímert készített a távoli 

területek királyainak. A több fiktív, attribuált iszlám világhoz köthető címer közül kiemelkedik 

Egyiptom szultánjának jelvénye, amely a francia címerkönyvtől függetlenül is szerepel angol 

forrásokban: a Sir William Neve-tekercsben Babilon szultánjának, a Segar-tekercsben 

Egyiptom uralkodójának címereként. Mindezeken túl meg kell említeni a Segar-gyűjteményben 

megjelenő tatár címert is, amely egyetlen másik vizsgált forrásban sem tűnik fel. Ez tovább 

erősíti azt a nézetem, miszerint a tárgyalt forrás a korábbi szöveghagyománytól függetlenül jött 

létre. Mind a tatár uralkodó, mind a többször és egymástól független címerkönyvben megjelenő 

egyiptomi szultán címere rámutatnak a 13. század meghatározó, nemzetközi fegyveres 

konfliktusaira és az európai királyságok számára hostis naturalisként megjelenő Európán kívüli 

ellenségekre. 

Véleményem szerint a vizsgált források elemzésének fontos szempontja, hogy mind a 

francia, mind pedig az angol címerkönyvekben szereplő fiktív uralkodói címerek reflektálnak 

a készítők által ismertnek vélt világra. Amennyiben ezek a területek nem tartoztak az európai 

kultúrkörhöz, hagyományaiknak nem része az európai típusú jelvényviselés, úgy a 

címerkönyvek készítői felruházták a távoli uralkodókat címerekkel. Az ebben a fejezetben 

tárgyalt jelvények a tatároknak tulajdonított címer kivételével a keresztes hadjárathoz köthetők. 

Az egy-egy konkrét területi megjelölésen túl (Egyiptom, Bugie, Tunisz) a 13. század végi 

földrajzi és politikai ismeretekre reflektál Arábia és Afrika uralkodójának címere is. A két nagy 

földrajzi egységen belül jelennek meg a kisebb királyságok címerei.  

Feltűntek továbbá nehezen azonosítható uralkodói címerek is, 

Giffonie/Griffonye/Griffith, illetve Frise királyainak jelvényei. A Lord Marshal-gyűjteményben 

megjelenő Frise címerazonosítás segítségével párhuzamot találtunk a Wijnbergen-gyűjtemény 

egy griffet mutató címerével. Ennek alapján feltételezhetjük, hogy a Wijnbergen-

gyűjteményben szereplő Frisōnie királya azonos lehet az angol gyűjteményekben megjelenő 

griffes címert viselő azonosítatlan uralkodóval. A Frízföld urával való azonosítás lehetőségét 

elvetettem, mivel annak státuszáról értesülhettek, Frízföld urának grófi rangját ismerték 

Angliában. A griffet mutató címer görög uralkodói jelvénnyel való egyezését sem tartom 

elfogadhatónak, mivel a vizsgált források közül több esetben is megjelenik a görög uralkodói 
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címer külön. A tárgyalt angliai címerkönyvekben ugyanis egy uralkodónak soha nem 

tulajdonítanak két címert.  

 

29. A tatár uralkodói címer 

 

Segar-tekercs    

Conquerur de 
Tartarie 

Azure, three mailed 
arms embowed and 
conjoined at the 
shoulder, each 
grasping a sword 
argent 

Kék mezőben három 
vállban ízesült 
férfikar, ezüst kardot 
markolva 

 
 

 
 
 

30. Az egyiptomi uralkodói címer 

 

Segar-tekercs    

Rey de Egipte 
Party per pale or and 
sable, a griffin passant 
gules 

Arannyal és feketével 
hasított mezőben lépő 
vörös griff 

 
 
 

 
 
31. Babilon szultánjának címerei 

 
Sir William Neve-
tekercs    

Le Soudan de 
Babelonie 

Or, a square as a 
grand quarter 

Arany mezőben egy 
negyed 
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Lord Marshal-
tekercs    

Le Soudan de 
Babiloigne 

Argent, on a roundel 
sable a lion passant 
argent 

Ezüst mezőben fekete 
lepényen ezüst lépő 
oroszlán 

 

Wijnbergen-tekercs    

le soudan de 
babilone  

De sable au lion 
d’argent armé et 
lampassé de gueules 

Fekete mezőben ezüst 
oroszlán vörössel 
fegyverezve, nyelvvel 

 
 
 

 
32. A szír uralkodói címerek 

Lord Marshal-
tekercs     

Le Roy de Surie 
Azure, a lion 
rampant or 

Kék mezőben egy 
arany oroszlán 

 

Wijnbergen-tekercs    

le Roy de surie  De gueules á la 
croix d’or 

Vörös mezőben egy 
arany kereszt 
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33. A bougie-i uralkodói címerek 

Lord Marshal-
tekercs 

   

Le Rey de Bugie Argent, a roundel 
gules 

Ezüst mezőben egy 
vörös lepény 

 
Wijnbergen-tekercs    

le Roi de bougi D’argent au tourteau 
de gueules 

Ezüst mezőben egy 
vörös lepény 

 
 
 
34. A marokkói uralkodói címerek 

Lord Marshal-
tekercs   

 

Le Rey de Maroc Azure, three chess 
rooks or 

Kék mezőben három 
arany bástya 

 

Wijnbergen-tekercs    

le Roi de marroc  D’azur á 3 rocs 
d’échiquier d’or 

Kék mezőben három 
arany sakkbástya 
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35. Az arábiai uralkodói címerek 

 
Lord Marshal-
tekercs    

Le Roy de Arabie Azure goutté or, a 
lion rampant argent 

Kék mező arannyal 
cseppezett ezüst 
oroszlán 

 

Wijnbergen-tekercs    

le.Roy darrabe  D’azur á 3 léopards 
d’or 

Kék mezőben három 
arany leopárd 

 

le.Roi darrabe  
De gueules au lion 
d’or armé d’azur, á 
la bordure d’or 

Vörös mezőben egy 
arany oroszlán kékkel 
fegyverezve, arany 
keret 

 
 
 
 
 
36. A tuniszi uralkodói címerek 

 
Lord Marshal-
tekercs    

Le Rey de Stunes Gules, an increscent 
argent 

Vörös mezőben egy 
ezüst nővő hold 

 

Le Rey de Tunes 
Argent, a lion 
passant azure 
crowned or 

Ezüst mezőben kék 
lépő oroszlán arany 
koronával 
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Wijnbergen-tekercs    

le.Roy de tunes  
D’argent au lion 
d’azur couronné et 
ermé d’or 

Ezüst mezőben kék 
oroszlán arany 
koronával és 
fegyverzettel 

 

le Roi de tunes  
De gueules au 
croissant tourné 
étoile d’or 

Vörös mezőben egy 
fordított arany hold és 
arany csillag 

 
 
 

37. Az afrikai uralkodói címerek 

Wijnbergen-tekercs    

le. Roy deuf’que D’azur á 3 cœurs 
crusillés d’or 

Kék mezőben három 
arany szív 

 

le.Roi defrique-  
D’or au lion d’azur 
armé et couronné de 
gueules 

Arany mezőben egy 
kék oroszlán vörössel 
fegyverezve és 
koronázva 

 
 
 

38. A frízföldi uralkodói címerek 

Lord Marshal-
tekercs    

Le Roy de Frise Azure, three leaves 
argent 

Kék mezőben három 
ezüst levél 
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Wijnbergen-tekercs    

le.Roi de frisōnie  D’or au griffon de 
gueules 

Arany mezőben egy 
vörös griff 

 
 
 

39. Griffonie uralkodói címerei 

 
 

Heralds-tekercs    

Le Roy de Griffonye Or, a griffin segreant 
azure 

Arany mezőben egy 
ágaskodó kék griff  

 

Camden-tekercs    

Le Rey de Griffonie Azure, a griffin 
sergeant or 

Kék mezőben 
ágaskodó arany griff 

 
Lord Marshal-
tekercs    

Le Roy de Griffonie Azure, a griffin 
sergeant or 

Kék mezőben 
ágaskodó arany griff 

 
Smallpece-tekercs    

De Griffith Azure, a griffin 
statant or 

Kék mezőben álló 
arany griff 
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Sir William Neve-
tekercs    

Le Rei de Griffonie Azure, a griffin 
passant or 

Kék mezőben lépő 
arany griff 

 
 
 

40. Az azonosítás nélküli uralkodói címerek 

Sir William Neve-
tekercs    

 Azure, a wyvern or Kék mezőben egy 
arany wyvern 

 

Le Rei … Gules, three hares 
courant argent 

Vörös mezőben három 
futó ezüst nyúl 
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Az ismert vagy ismertnek vélt világ határai, 

címerszerkesztési elvek és szöveghagyományok  
 

A következőkben azt vizsgálom, hogy a korábbi regionális elemzések alapján milyen 

típusú címerszerkesztési gyakorlatok rajzolódnak ki azokban az esetekben, amikor a 

címerkönyv-készítőknek nem voltak pontos ismereteik az adott királyság uralkodói 

címerhasználatáról. Ezek után foglalkozom azzal, hogy a regionális elemzéseknek 

köszönhetően milyen kapcsolat állhat fenn a vizsgált források között, milyen 

szöveghagyományokat és közös forrás kimutatását tette lehetővé a kutatás, valamint, hogy az 

egyes gyűjtemények melyik másik enciklopédikus tekercshez állnak közelebb. A kutatás ezen 

részéhez a saját eredményeim kapcsán térek vissza. Végül foglalkozom a címerkönyvekben 

megjelenő uralkodói címerek alapján az ismert és az ismertnek vélt világ határaival, vagyis 

azzal, hogy meddig terjedtek az angol gyűjtemény-szerkesztők pontos értesülései, illetve hol 

húzódott a határa annak a területnek, amelyen túl csak létező uralkodók nem létező, attribuált 

fantáziacímereit ismerjük. 

 

Az ismert vagy ismertnek vélt világ határai812 

 

A vizsgált címerkönyvek értékét nem pusztán az adja, hogy a korszakra vonatkozó 

legnagyobb címeres forrásbázissal – a szfragisztikai emlékekkel – szemben színeket is 

említenek, hanem a tekercsekből képet kaphatunk az angol udvar földrajzi és politikai 

tájékozottságáról. Ez olyan közvetett adalékokkal szolgálhat a témával foglalkozóknak, 

amelyek kiegészítik az vizsgált időszak előtt vagy alatt keletkezett ismert írott források 

ismeretanyagát. A krónika-813 és zarándokirodalomból,814 hadjárati beszámolókból és 

vitákból815 megismert világ határai szintén megjelennek a vizsgált forrásokban. A vizsgált 

gyűjtemények uralkodói címereinek köszönhetően megtudhatjuk, hogy meddig terjedt az 

készítőik által ismertnek vélt világ határa, így pedig tulajdonképpen egyfajta térképként 

tekinthetünk rájuk. A fentebb tárgyalt három korai címerkönyv, a Segar-gyűjtemény, az 1285 

után keletkezett források, valamint a Wijnbergen- és Lord Marshal-gyűjtemények alapján az 

ismertnek vélt világ más-más határai rajzolódnak ki. 

                                                
812 Csukovits, E.: A földrajzi megismerés 255–300. 
813 L’histoire de la conquête 
814 Liber de quibusdam – Le Guide de  
815 Szent Lajos élete  
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Noha a három korai forrásunk szerepel a legtöbb uralkodói címer, az utóbbiak által 

lefedett világ is ott a legszűkebb, nem terjed túl a nyugati keresztény világ határain. Déli irányba 

az Ibériai-félsziget királyságai, észak felé a Norvég Királyság, kelet felé a Magyar és a Lengyel 

Királyságok, délkeletre pedig a kilikiai örmény állam uralkodói címerei jelentik a 

választóvonalat a jelentős szentföldi és levantei francia kulturális hatás miatt. 

A Segar-gyűjtemény ebből a szempontból is bővebb, mint a korábbi hagyomány. Ez az 

első olyan forrás, amely túlmutat a nyugati keresztény Európa határain és a tatár, valamint 

másik muszlim uralkodónak is jelvényt tulajdonít. Ez azért is különösen érdekes, mert 

természetesen sem a tatár uralkodó, sem Egyiptom szultánjának reprezentatív eszközei nem 

egyeznek a nyugat-európai uralkodókéval; a keresztény Európa heraldikáját a készítő 

kiterjesztette olyan területekre, ahol azok nem voltak használatosak. Noha tehát a címerkönyv 

összeállítója aligha ismerhette az említett területek uralkodóinak jelvényeit, magukkal az 

„országokkal”, politikai tényezőkkel tisztában volt. Ezen távoli területek eltérő kultúrája 

ellenére elképzelhető volt számára, hogy az általa ismertnek vélt világ határain belül megjelenő 

királyságok vezetői kivétel nélkül a Nyugat-Európában bevett reprezentációs rendbe 

tagozódnak. 

Ugyanez a helyzet bontakozik ki a Segar-gyűjtemény után keletkezett címerkönyvekből 

is. Mi több, a Lord Marshal-tekercs a korábban keletkezett forrásokhoz képest 

többletinformációt is hordoz a keresztény Európa határian túlra reflektáló címereivel; ezzel 

tehát követte azt a praxist, amely 1285 után kerül be az angol címerkönyvkészítési gyakorlatba. 

Az természetesen kizárt, hogy a három korai címertekercs készítője ne tudott volna a 

hitetlenekről – hiszen szerepelnek keresztes államok uralkodóinak címerei a gyűjteményeikben 

–, ők azonban nem tartották fontosnak megemlíteni ezeket a területeket, mint ahogy azt sem, 

hogy vezetőiket felruházzák nyugati mintájú címerhasználaton nyugvó jelvényekkel. A francia 

Wijnbergen-címerkönyv az angol társainál bővebb, készítője pontosabb ismeretekkel 

rendelkezett, mint több angol tekercs összeállítója. Kiemelkedő továbbá az Európa határain túli 

uralkodói címerek nagyszámú megjelenése, valamint az is, hogy a forrás említi külön Arábia 

és Afrika uralkodójának jelvényét. Úgy tünteti fel ezeket a területeket, mintha azok is egységes 

királyságok lennének, függetlenül attól, hogy az arab világ, valamint Afrika számos kisebb 

államára is kitért. A valós helyzetről vélhetően nem tudott. 

Összegezve a fentieket elmondhatjuk, hogy a gyűjtemények a keletkezésük idejében 

reflektálnak az általuk ismert vagy ismertnek vélt világra, amely nyomán olykor európai 

címerviselési szokást tulajdonítottak olyan területek uralkodóinak, ahol az nem volt honos. 

Reflektálnak továbbá Anglia aktuális politikai helyzetére és diplomáciai kapcsolataira. Különös 
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hangsúllyal emelkednek ki azon területek uralkodóinak címerei, amelyekkel az angol 

uralkodók kimondottan jó vagy baráti kapcsolatot ápoltak. Amennyiben térképként tekintünk a 

vizsgált címerkönyvekre, úgy a Segar-tekercs, valamint az előtte és utána keletkezett szövegek 

által kijelölt határok eltérőek. A legnagyobb különbség a közel-keleti térség irányában, 

valamint Dél-Ibéria és Észak-Afrika esetében mutatkozik meg, míg e térségtől északra 

egységes tudásról tesznek tanúbizonyságot a források.  

 

Címerszerkesztési elvek 

 

A címerkönyvek összeállítói sok esetben a valóságtól eltérően közöltek uralkodói 

címereket. Ennek vagy az adott ország királyi jelvényeire vonatkozó tudás teljes hiánya a 

meglévő ismereteik pontatlansága lehetett az oka. A következőkben azt vizsgálom meg, hogy 

ilyen esetekben milyen típusú címerszerkesztési gyakorlatot követtek, hogy ne kelljen 

mellőzniük az adott uralkodói jelvény feltüntetését. 

Az ilyen helyzetben alkalmazott megoldásokat három nagyobb csoportra tudjuk 

bontani. Elsőként azokkal az esetekkel foglalkozom, amikor a földrajzi közelség és politikai 

kapcsolat befolyásolta a valóságtól eltérő címerek megjelenését, méghozzá úgy, hogy a 

megkonstruált jelvény számára egy-egy Angliában jobban ismert szomszédos királyság címere 

szolgált mintául. Ennek köszönhetően néhány szerencsés esetben a nem valós címerkép forrása 

is kimutatható. Ezek felsorakoztatását követően áttérek egy további címerszerkesztési 

megoldásra, ahol egy-egy szó vagy címerkép alluzivitására alapozta a készítő a fiktív jelvényt.  

A földrajzi és politikai közelség nyomán keletkezett címerekre kiváló példa a dán 

insignia esete, melynek mintájául gyakran a Dániához földrajzilag közel eső Norvég Királyság 

uralkodójának jelvénye szolgált. A Walford-tekercs dán címere esetében a szerkesztő az általa 

hibásan szerepeltetett – fiktív – lovat mutató norvég uralkodói címerből indult ki, annak színeit 

megfordítva készítette el a dán királyi jelvényt, ló helyett bikát emelve a király pajzsára. Szintén 

megfigyelhetjük a dán címer kapcsán, hogy a címerkönyvek többségében helyesen szereplő 

norvég uralkodói jelvény egy elemét emelik ki, és azt tulajdonítják a dán uralkodónak. Utóbbi 

címere ismeretlen volt a vizsgált forrásokat összeállítók előtt, a norvég bárdot tartó oroszlán 

kezéből a Szent Olafra utaló attribútumot helyezték a Norvég Királysággal szomszédos ország 

uralkodójának pajzsára. Mivel a dán-norvég címer(elem) párhuzamnál nem egyszeri esetről van 

szó – az angol címereshagyományban dán uralkodói jelvényként a bárd terjedt el –, így 

kijelenthetjük, hogy ezen címerszerkesztési elvnek köszönhetően olykor olyan fantáziacímerek 
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keletkeztek, amelyeknek a valóságban nem volt megfelelője. Szent Olaf attribútumának 

áthelyezésében ezt a gyakorlatot láthatjuk.   

Hasonlóan a regionális és politikai kötődésből kiindulva születhetett meg a Walford-

gyűjtemény portugál címere, amelyen a kasztíliai uralkodói jelvény várai köszönnek vissza –

tornagallérral kiegészítve. Ebben az esetben nyilvánvaló, hogy a készítő nem ismerte a portugál 

uralkodó címerét, azzal azonban tisztában volt, hogy nem csak a politikai, de a dinasztikus 

kötődés is szoros a két királyság között. Utóbbire bizonyíték a tornagallér megjelenése.  

Ugyanezen elvet alkalmazva készült a Walford-gyűjtemény ciprusi uralkodói jelvénye, 

amely a konstantinápolyi uralkodó címerét alapul véve, annak színeit kicserélve született meg. 

A Walford-tekercs készítője tehát gyakran élt ezzel a címerkészítési megoldással, de – ahogy a 

dán címer esetében is megfigyelhető volt – azt más címerkönyvek összeállítói is alkalmazták. 

Ciprus példájánál maradva megemlítendő a Segar-tekercs szaracénfejeket megjelenítő címere, 

a mórfejeket mutató jelvény ugyanis nem csak földrajzi és politikai, de kulturális kapcsolatot 

is sejtet a konstrukció mögött; noha Ciprus keresztény ország volt, közel esnek a muszlim 

területek. 

Az egymáshoz földrajzilag közel elhelyezkedő és azonos politikai szférába tartozó 

Szlavónia és Dalmácia címerét szintén összemosták mind a francia, mind az angol 

gyűjtemények. Szlavónia nem létező címereként jelenik meg ugyanis a dalmát leopárdos 

jelvény egy torz változata.  

A második vizsgálati kategóriába azokat az eseteket sorolhatjuk, amikor valamilyen – 

gyakran pecsétes – forrásra, illetve annak torzulására vagy téves értelmezésére vezethető vissza 

a címer pontatlansága. A német császári jelvényként szereplő kétfejű sas megjelenése kiválóan 

példázza a házastársi pecsétből hibásan rekonstruált uralkodói jelvény elterjedését és 

hagyományának megszilárdulását. Az ekkoriban csak az angol címeres hagyományban létező 

kétfejű sas motívumának előzménye Brabanti Mária – IV. Ottó császár felesége – házastársi 

pecsétjének téves értelmezésében keresendő.  

Meg kell említeni továbbá az örmény uralkodói címert és a hozzá kapcsolt tarzuszi 

királyi jelvényt. Előbbi a valósághoz közel álló formában a Segar-gyűjteményben jelenik meg. 

Ennek a címernek bizonyíthatóan létezett az angol udvarban egy I. Leó kori pecsétes forrása, 

amelyet a Segar-tekercs készítője is használhatott. A keleti és a nyugati állatábrázolások stílusa 

jelentősen eltért egymástól, az örmény uralkodók oroszlánja ráadásul gyakran keresztet tart a 

kezében, mely az állat háta mögött bukkan ki. Így könnyen elképzelhető, hogy mind az angol, 

mind a francia forrásokban megjelenő nyulat és agnus Deit szerepeltető tarzuszi/connimbre-i 

címerképek a régióhoz köthetők.  
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Foglalkoznunk kell továbbá a Segar-gyűjtemény magyar uralkodói jelvényével is, 

amelyen a készítő szerint három futó agár látható. A Segar-tekercs készítőjének 

jólértesültségéből, munkájának újító jellegéből és pontosabb ismereteiből – amelyekről a 

következőkben lesz szó – kiindulva élhetünk az erős gyanúval, hogy egy II. András kori 

rongálódott királyi pecsét alapján készítette el címervariánsát, hasonlóan ahhoz, ahogyan I. Leó 

említett pecsétjét is felhasználta az örmény címer ábrázolásához.    

A címerek „készítésének” egy további lehetséges módja a szavak összecsengését 

kihasználó gyakorlat. Ebbe illik bele a Segar-tekercs galiciai címere, amelyen serlegek, chalices 

szerepelnek. A Camden-gyűjtemény készítőjének másolásakor ejtett hibája eredményezte a 

cseh és ciprusi címervariánsok összecsengő címerábráját: targe (pajzs) – barge (csónak). 

Szintén a beszélő címerek készítésének útjára lépett a Camden-tekercs készítője akkor, amikor 

az örmény uralkodói jelvényt másolta a Herald-címerkönyvről. Mivel utóbbiban a mező színe 

nem volt megadva, így az Ermenia – ermine szavak összecsengését kihasználva az eredetileg 

borítás nélküli pajzsmezőt hermelinesnek írta. Nem csak az angol gyakorlatban figyelhetünk 

meg a szavak alluzivitását kihasználó variánsokat. A Wijnbergen-címerkönyv a lengyel 

(Poulenne) király uralkodói címereként egy lovat szerepeltet (poulain).  

 

Szöveghagyományok 

 

A szöveghagyományok vizsgálatakor a kutatott források között vízválasztó az 1285 

körül keletkezett Segar-tekercs. Ebből kiindulva az angol címerkönyveket a Segar előtt, illetve 

után keletkezett források csoportjára lehet bontani, míg magával a Segar-tekerccsel érdemes 

önállóan is foglalkozni. Az angol Lord Marshal-gyűjteményt a francia Wijnbergen-

címerkönyvvel együtt vizsgálom. 

Az említett 1285-ös gyűjtemény előtt három címertekercs született, a Walford-, a 

Herald- és az utóbbi alapján összeállított Camden-címerkönyvek. Uralkodói címerek 

tekintetében ezen három forrásunk a leggazdagabb. Noha sok párhuzamot fedezhetünk fel az 

említett tekercsek között, olykor jelentős eltéréseket is megfigyelhetünk. A következőkben 

ezeket vizsgálom meg régiónként közelebbről. 

A Herald-, a Camden- és a Walford-tekercsek közötti szorosabb kapcsolat leginkább a 

Német-római Birodalomhoz köthető címerek kapcsán rajzolódik ki. Csupán e három korai 

címerkönyv különbözteti meg a német császári és királyi titulust, továbbá pusztán ezeken 

szerepel a cseh király címere, valamint kizárólag ezek a források tesznek említést a német 

hercegi címerekről. Ez a három tény már önmagában is összekapcsolja a korai címerkönyveket. 
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A német császári és királyi két-, illetve egyfejű sasos címerkonstrukció eredetét sikerült 

azonosítani Matthew Paris kéziratának illusztrációi között, abban azonban a cseh uralkodói és 

német hercegi jelvények nem szerepelnek. Ez alapján elmondható, hogy noha kétségtelenül 

Matthew Paris munkáját tudjuk kimutatni a vizsgált német uralkodói címer mögött, közvetlenül 

mégsem lehetett a tekercsek fenti csoportjának forrása. Bár kétségtelen, hogy Paris krónikái 

egy olyan címeres hagyományt teremtettek, amely még a 14. század elején is kimutatható, 

szerfelett valószínű, hogy a Segar-tekercset megelőzően keletkezett címerkönyvek egy mára 

már elveszett közös forrást használtak a német területekre vonatkozó adatok leírásakor. Az 

ismeretlen szövegben vélhetően szerepeltek a német császári és királyi, a cseh királyi, valamint 

német hercegi címerek.  

A magyar uralkodói címer a három legkorábban keletkezett forrásban – kisebb 

részletektől eltekintve – ugyancsak egységes képet mutat, mindenhol az oroszlán motívum 

tűnik fel. Ebben az esetben a német címer korai megjelenéséhez igen hasonló helyzettel állunk 

szemben. Mivel azonban a kelet-közép-európai térségre vonatkozó egyéb uralkodói címer nem 

jelenik meg mindegyik tárgyalt forrásban, ezért a Walford-, a Herald- és a Camden-

címerkönyvek közös forráshasználatát csak sejthetjük. 

Felmerül a kérdés, hogy a német területek címerei mellett más királyságok jelvényeinek 

ábrázolásakor is erre a közös forrásra vezethető-e vissza mind a Herald- és a Camden-, mind 

pedig a Walford-címerkönyv. Ennek lehetőségét azonban a jelentős számú eltérés miatt 

elvetem. 

Az északi címerek esetében a Walford-, illetve a Herald- és a Camden tekercsek 

variánsai eltérők, azok között csupán a címerek színei egyeznek olykor. A színek azonban az 

élő heraldika ezen szakaszában még instabilak, így az ilyen típusú bizonytalan kapcsolatra 

alapozni nem lehet. Mind a norvég, mind a dán címer esetében különböznek a variánsok. 

Az Ibériai-félszigetre vonatkozó címeres hagyomány legtöbbször egységes, kivételt 

azonban itt is találunk. A león-kasztíliai, valamint az aragón címerek megegyeznek mind a 

három forrás esetében, Navarra királyi jelvénye részben azonos, Portugália uralkodói címere 

azonban teljesen eltérő. A navarrai insignia esetében a Herald- és a Camden-gyűjtemény 

szerepelteti a navarrai trónon ülő champagne-i gróf harántpólyás és szalagos grófi címerét is, 

míg ez elmarad a Walford-címerkönyvben. Portugália esetében a Walford-tekercs a korábban 

részletezett okokból kifolyólag Kasztília uralkodói jelvényét hozza, a Herald-gyűjtemény pedig 

egy a valósághoz közelebb álló, de nem hibátlan variánst. 

Szicília és Jeruzsálem uralkodói jelvényei egységesen jelennek meg mind az itt tárgyalt, 

mind a később keletkezett forrásokban, ezért azok a szöveghagyományok vizsgálatára 
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alkalmatlanok. A konstantinápolyi uralkodó címere a Walford- és a Herald-gyűjteményben 

egyaránt helyet kapott, előbbi variánsa ugyan részletesebb és pontosabb, a mesteralakot 

tekintve azonban az utóbbi forrás is helyesen hozza annak a Courtenay-dinasztiának a címerét, 

amelyből az angliai felfogás szerint Konstantinápoly császárainak ki kellene kerülniük.  

Ciprus esetében azonban a források igen eltérők, mindazonáltal alkalmasak arra, hogy 

egy véletlen másolói hibát megvizsgálhassunk közelebbről. A Walford- és a Herald-tekercsek 

hagyománya markánsan eltér: a Walford-gyűjtemény nem a valós ciprusi címert hozza, a 

Herald-tekercs ezzel szemben igen. A Herald- és a Camden-címerkönyvek ciprusi címerei 

ugyancsak mindenben eltérnek egymástól. A Herald-tekercs cseh címere szerepel pontos 

másolatban a Camden-gyűjteményben is, Ciprus esetében azonban másolónak „ugrott a 

szeme”, és oda is a cseh kispajzsos (targe) címert kezdte másolni, amikor pedig hibájára rájött, 

a szókezdő t betűt b-re változtatta, így hozva létre ciprus uralkodójának fiktív bárkás (barge) 

címervariánsát.  

Az örmény uralkodói címer esetében is eltérnek a Walford-, illetve a Herald- és a 

Camden-gyűjtemények variánsai. Előbbi címerváltozata közelebb áll a valósághoz, míg utóbbi 

két forrásból hibás konstrukciót ismerhetünk meg.  

A keresztes hadjáratokhoz köthető görög királyi jelvény megjelenése egyik korai 

gyűjteményben sem szerepel, ahogy Tarzusz a későbbiekben megjelenő címere sem. A Herald- 

és a Camden-címerkönyv hozza viszont az Akhaiai Hercegség címerét, amely a Walford-

tekercsben nem jelenik meg. A Herald-gyűjtemény említést tesz Antiokhia uralkodói 

jelvényéről is. A három címerkönyv keresztes hadjáratok nyomán keletkezett címerei tehát 

szintén jelentősen eltérnek egymástól, egyezést csupán a görög királyi jelvény hiányában 

találunk. A keresztes államok esetében a Herald-tekercs a legbővebb forrás.  

Noha tehát a német területek és talán a magyar címer esetében számolhatunk a Walford-

, illetve a Herald- és a Camden-tekercsek közös forrásával, a többi térség címerképeiben 

tapasztalható jelentős eltérések alapján a Walford-gyűjteményre független forrásként kell 

tekintenünk. 

A Segar-gyűjtemény sok szempontból újító; a korábban keletkezett címerkönyvek 

egységes variánsaitól eltérő címerváltozatokat ismerhetünk meg belőle, amelyek több esetben 

a valóban használt uralkodói címerhez közelebb állnak, mint a korábbi gyűjtemények 

vonatkozó címerei, ezért kell külön vizsgálnunk. 

A gyűjtemény észak-európai címerei beleillenek a korábban kialakult hagyományba. 

Mind a norvég, mind a dán uralkodónak tulajdonított jelvény a színeitől eltekintve egyezik a 
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korábbi címerkönyvek variánsaival. A norvég esetében ez megfelelt a valóságnak, míg a dán 

jelvényről a gyűjtemény készítője nem tudott többet elődeinél.  

Az Ibériai-félsziget királyi címerei ugyancsak nagy számban jelennek meg a valóságnak 

megfelelően a tekercsekben: ilyenek a león-kasztíliai, a navarrai és az aragón címerek. Ráadásul 

a portugál uralkodói jelvény egyedül a Segar-tekercsben szerepel hibátlanul, valamint csak itt 

jelenik meg Galicia alluzív címere is. 

A német uralkodói címer kapcsán ki kell emelni, hogy a Segar-gyűjtemény az első, ahol 

a német császári jelvény nem jelenik meg, ekkortól számítva a két titulus következetes 

megkülönböztetése megszűnt. A kétfejű sas hagyománya azonban tovább él ekkor is. A cseh 

uralkodói jelvény nem jelenik meg a forrásban, ennek oka vélhetően az, hogy az említett 

királyság a Német-római Birodalom részét képezte. Mivel ugyanis a cseh királyi címerhez 

hasonlóan a német hercegi jelvények sem kaptak helyet ebben a forrásban, ezért feltehetően 

ilyen megfontolásból hagyta ki a készítő azokat.  

A cseh uralkodói és német hercegi címerekről elmondottak fényében érthetővé válik, 

hogy Szicília királyi címere miért nem kapott helyet a Segar-gyűjteményben. A gyűjtemény 

keletkezésének évében hunyt el I. Károly szicíliai király, majd III. Péter aragón uralkodó. A 

trón az utóbbinak köszönhetően a Barcelona-ház birtokába jutott, Szicília uralkodója az az I. 

Jakab lett, aki az aragón trónon ült II. Jakab néven. A Szicíliai Királyság névadó része tehát az 

aragón koronához került, a szárazföldi területek pedig Anjou-kézben maradtak. A térségben 

kialakult helyzet és a sui generis címer hiánya adhat magyarázatot a jelvény elmaradására. 

A Segar-gyűjtemény a Latin Császársághoz kapcsolódó címerek miatt is kiemelkedő 

jelentőségű. Egyrészt szakít a korábban császári titulust feltüntető hagyománnyal, és ettől 

kezdve a Konstantinápoly királya azonosítás szerepel az igénycímet viselő Coutenay-ág 

jelvénye mellett. Másrészről itt jelenik meg először a Palaiologosz-dinasztia neve és a nekik 

tulajdonított jelvény. Noha a bizánci dinasztia jelvénye csupán fantáziacímer, a Segar-tekercs 

készítőjének jól értesültsége így is vitathatatlan.  

Mivel Ciprus uralkodói címere a tekercsben fiktív, így nem állíthatjuk, hogy a készítője 

kiemelkedő információk birtokában lett volna. Érdekes jelenség viszont a Segar-

gyűjteményben először feltűnő görög királyi jelvény, amely a későbbiekben rendszeresen 

helyet kapott az angol enciklopédikus címerkönyvekben. Egy – a vizsgálatnak köszönhetően 

kirajzolódó – minta nélküli keresztet mutató címert ismerhetünk meg. A Palaiologosz-címerhez 

hasonlóan a készítő által feltűntetett címervariáns minta nélküli, a készítő érdeklődése azonban 

kitűnik. 
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A kelet-közép-európai térség kapcsán a korábbian megfigyeltekhez hasonlóan eltérést 

állapíthatunk meg a tárgyalt forrásban. A magyar uralkodói jelvény agarakat szerepeltető 

variánsa szakít a korábbi oroszlános hagyománnyal. A készítő egyedi forráshasználata miatt 

feltételezhettük, hogy nem ad hoc jelleggel késztette a korban még igen ritka címerábrának 

számító jelvényt, hanem kézzelfogható forrás állt rendelkezésére. A tárgyalt forrás az abban 

szereplő attribuált fantáziacímerek miatt is kiemelkedik a többi címerkönyv közül. A tatárok 

címere kizárólag itt jelenik meg, valamint az Egyiptom királyának tulajdonított jelvény is helyet 

kapott a tekercsben. Mindkét címer fiktív.  

Az 1285 után keletkezett angol tekercsek közé a Smallpece- és a Sir William Neve-

gyűjtemények sorolandók. Az ott közölt északi jelvények illeszkednek a korai, illetve a Segar-

tekercs készítője által is követett hagyományba. Az Ibériai-félsziget királyságai közül a 

Smallpece-tekercs mindet említi, míg a Sir William Neve-gyűjtemény csupán az aragón király 

címerét szerepelteti. Előbbi variánsai a portugál uralkodói jelvény kivételével megfelelnek a 

valóságnak, és illeszkednek a többi címerkönyv által említett jelvények sorába, a kivételt 

képező esetben vár motívum jelenik meg a portugál uralkodó pajzsán. A címerkonstrukció 

nyilvánvalóan a kasztíliai kapcsolatokra alapozva születhetett. 

Szicília uralkodói jelvényéről elmondható, hogy a Sir William Neve-tekercs variánsa 

eltér az összes többi változattól, ott a liliomos pajzsmezőt a kasztíliai uralkodó jelvénye 

keretezi. A készítő nem volt tehát teljes mértékben tisztában a Szicília körül kialakult politikai 

helyzettel, arról azonban láthatóan értesült, hogy az ibériai térség királyságai közül egy 

államnak köze van a tárgyalt országhoz. 

A két forrás szintén eltérően hozza a német uralkodói jelvényt. Míg a Smallpece-tekercs 

követi a Segar-gyűjtemény megoldását, addig a Sir William Neve-címerkönyvben a korai 

források készítőinek gyakorlata köszön vissza. A császári és királyi rang egymástól elkülönül: 

két-, illetve egyfejű sast hoz a készítő.  

Konstantinápoly címere csupán a Smallpece-tekercsben jelenik meg, a készítő a viselő 

rangját nem adja meg, a címer azonban egyezik a Palaiologosz-dinasztia jelvényével. A készítő 

e tekintetben igen tájékozottnak mondható. Ciprus uralkodói címerét mégsem tünteti fel, az 

csak a Sir William Neve-gyűjteményben kapott helyet. Ott azonban a címer leírása befejezetlen, 

csupán egy szín szerepel, így a királyság címerének vizsgálata nem lehetséges. A görög 

uralkodónak tulajdonított jelvény mindkét forrásban azonos, és megegyezik a Segar-

gyűjtemény variánsával. 

Az Európa határain túli attribuált fantáziacímerek közül a Sir William Neve-tekercs 

említi Babilon szultánjának címerét. A Segar-gyűjtemény változatához hasonlóan teljesen 
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fiktív variánsról beszélhetünk. A két forrásról elmondható, hogy egymástól és a korábbi 

címerkönyvektől függetlenül született alkotások, annak a lehetősége azonban felvethető, hogy 

mindkét gyűjtemény merített az 1285-ös Segar-tekercsből. 

Végül röviden tárgyalni kell a Lord Marshal-tekercs és a Wijnbergen-gyűjtemény 

viszonyát. Noha előbbi a francia címerkönyvet alapul véve készült, olykor eltéréseket vehetünk 

észre. A következőkben az ugyanúgy szereplő címerek felsorolásától eltekintek, a Lord 

Marshal-tekercs készítője által nem változatlan formában átmásolt címerekkel foglalkozom. 

Mivel a gyűjtemény másolójánál igen gyakori a színtévesztés és a diminutívák elhagyása vagy 

egyszerűsítése is, így csak az érdemben eltérő variánsokat emelem ki.  

A két gyűjtemény különbözik például Szardínia uralkodójának címerében. Mivel a 

térség uralkodójának jelvénye sehol máshol nem jelenik meg, így azt erősen feltételezhetjük, 

hogy a Lord Marshal-tekercs összeállítója a Wijnbergen-gyűjtemény alapján szerepelteti 

munkájában a címert, azt azonban teljesen eltérő, minta nélküli formában teszi.  

Az örmény címer esetében a két variáns igen közel áll egymáshoz, de érdemesnek 

tartom megemlíteni, hogy amíg a francia gyűjtemény leopárdról számol be, addig a Lord 

Marshal-tekercs készítője azt oroszlánnak írja le. A görög uralkodói jelvénynél ugyancsak két 

különböző címert ismerhetünk meg. Mindkét variánsban Thesszaloniké királyának 

jelvényeként szerepel a címer, a francia készítő szerint sávozott változatot, az angol szerkesztő 

szerint pedig egy Konstantinápoly uralkodójának címeréhez közelálló variánst hordott pajzsán 

az uralkodó. Az angol gyűjtemény készítője tehát saját kútfőből dolgozva felülbírálta a 

mintaadó címerkönyv tartalmát. 

A következő eltérést a bolgár-vlach címerek kapcsán figyelhetjük meg. A vlach címer 

a francia gyűjteményben kétszer is szerepel, a Lord Marshal-tekercs készítője a kettő közül a 

korábbi változat alapján készítette el részleteiben eltérő variánsát. A pajzsmező sávozott 

borítása egyezik, a címerábra pedig részleteiben tér csupán el. A bolgár uralkodói jelvény 

azonban csak a tárgyalt angol forrásban jelenik meg. Ugyanez mondható el a szerb uralkodónak 

tulajdonított jelvényről is.  

A fantáziacímerek közül is több esetben eltér az angol készítő forrásának variánsaitól. 

Szíria királyának címerén a francia forrásban kereszt, az angol változatban oroszlán kapott 

helyet. Afrika királyának címere a francia gyűjteményben oroszlán, az angol változatban három 

szívről olvashatunk. Frisone uralkodójának esetében sem követte a Wijnbergen-gyűjtemény 

szerzőjét: amelynél vörös griff helyett három ezüst levélről tesz említést a készítő.  

Ki kell emelni továbbá, hogy a Lord Marshal-gyűjtemény készítője a keresztes 

államokra, a kelet-közép-európai királyságokra, valamint az Európa határain túli területekre 
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minden esetben kitér, olykor ki is egészítve a forrásául szolgáló címerkönyv ismereteit. Ez 

alapján kijelenthetjük, hogy noha a szerkesztő igen sok hibát vétett munkája során (legtöbbször 

nyugati királyságok címerének átvételekor), több esetben elnagyoltan másolt csak le címereket, 

többlettartalmat is adott forrásához. A fent említett régiók iránt különös érdeklődést mutatott, 

ahol mind a francia tekercshez, mind a korábbi angol címereskönyvekhez képest bővítette a 

címeres ismereteket. Etéren a Lord Marshal-gyűjtemény nem csupán egyszerű másolatként 

kezelendő, hanem forrásához képest többletinformációt hordozó címerkönyv.  

A címertekercsek összevetéséből az rajzolódik ki, hogy noha a Herald- és Camden-

gyűjtemények nem mutatnak a Walford-tekerccsel közvetlen kapcsolatot, bizonyos esetekben 

a címerkönyvek összeállítói azonos címerhagyományból dolgoztak. Ezen hagyomány egy része 

a későbbiekben is megjelenik a vizsgált forrásokban, más elemei viszont 1285 után kikopnak a 

használatból. Kijelenthetjük továbbá, hogy a címerkönyvek összeállítói a régiónként eltérő 

ismereteik alapján gyakran saját kútfőből dolgoztak. Ellenben amikor saját tudással nem 

rendelkeztek az adott térségről, a már meglévő címereshagyományhoz nyúltak vissza. Erre 

kiváló példa a dán, a német, a cseh és a magyar uralkodói jelvények esete, ahol rögzült 

hagyományokat figyelhetünk meg. Címerkönyvenként eltérő továbbá, hogy mely régiók 

esetében szerepelnek nagy arányban pontosan a címerek. Ez elsősorban az Ibériai-félsziget 

királyságairól, Szicíliáról és Norvégiáról mondható el. Kiemelendő, hogy ezek azok a 

királyságok, amelyeknek uralkodóival a vizsgált időszakban III. Henrik és I. Edward közelebbi 

kapcsolatot ápolt. Közvetetten a magyar uralkodói címert is ebbe a kategóriába sorolhatjuk, ott 

ugyanis vélhetően egy olyan időszakban elterjedt hagyományt érhetünk tetten a 

címerkönyvekben, amely a 13. század eleji szorosabb angol-magyar kapcsolatok eredménye 

lehetett. 

 

 

  



 237 

Összegzés 
 

Az értekezést nyolc regionális elemző fejezetre osztottam, amelyeket egy a 

forráscsoport bemutatásával foglalkozó rész előzött meg. Az elemző fejezetek kétféle 

szerkezeti felépítést követtek. Amikor mind a címerkönyvek anyaga, mind a ránk maradt 

pecsétes emlékek lehetővé tették, akkor a külpolitikai kapcsolatok áttekintését beépítettem az 

uralkodói címerpraxisok vizsgálatába, azokban az esetekben viszont, amikor vagy a 

címertekercsek változatos variánsai, vagy a ránk maradt szfragisztikai és numizmatikai 

emlékek ezt indokolttá tették, a történeti összefoglalót külön alfejezetbe osztottam. A 

disszertációt a címerkönyvek jelen elemzéséből kirajzolódó szöveghagyományaival, a 

gyűjtemények készítőinek címerszerkesztési gyakorlatával és az ismert vagy ismertnek vélt 

világ határaival foglalkozó fejezettel zártam.  

A következőkben összegzem a kutatásnak eredményeit. A nyolc regionális elemzést 

tartalmazó fejezet közül az első az Észak-Európa uralkodói jelvényeit tárgyaló rész. A norvég 

és a dán királyi címerek rendszeresen megjelennek a korai angol címerkönyvekben, a két 

királyságra vonatkozó hagyomány azonban eltérő. Míg a norvég királyi jelvény kisebb 

változásai is pontosan kerültek be a forrásokba, addig a dán címer egyszer sem szerepel a 

valóságnak megfelelően. A norvég uralkodói jelvény helyes megjelenése mögött IV. Haakon 

norvég és III. Henrik angol uralkodó baráti viszonya húzódhatott meg, míg Dániával nem volt 

szoros kapcsolata sem az utóbbi angol királynak, sem I. Edwardnak. Míg Norvégia inkább 

Anglia és Izland irányába volt nyitott, addig Dánia a német és a baltikumi területek iránt 

érdeklődött. A fiktív dán uralkodói címert a norvég király jelvénye alapján készítették a 

címerkönyvek összeállítói. Ugyanez mondható el az egyéb északi vonatkozású címerek 

esetenkénti feltünéséről is. Az északi régió címereinek megjelenésére jellemző, hogy 

királyságonként egységes képet mutat, a norvég címer sokszor szolgál mintaként a nem valós 

uralkodói címerek szerkesztésekor.  

Az Ibériai-félsziget királyságainak címerei ugyancsak megjelennek a legtöbb vizsgált 

forrásban, ez esetben ráadásul teljesen fiktív, minta nélküli címer nem tűnik fel. Ennek 

hátterében III. Henrik és I. Edward a félsziget királyságainak uralkodóival ápolt intenzív 

kapcsolatát találjuk. Eltérő, hogy az adott terület királyának jelvénye mennyire pontosan jelenik 

meg a különböző címerkönyvekben: a león-kasztíliai, az aragón és a navarrai uralkodói címerek 

viszonylag egységes képet mutatnak, a portugál címer esetében jelentős különbségeket 

figyelhettünk meg. Noha a legtöbb portugál uralkodói jelvény angliai variánsa téves, mintáik 

mégis valós címerelemek voltak.  
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A német uralkodói jelvény megjelenéséről elmondhatjuk, hogy a korai angol 

címerkönyvek mindegyikében a sas szimbólum tűnik fel. A legkorábbi három gyűjtemény 

esetében a császári és királyi rang elválik egymástól, előbbit a kétfejű, utóbbit az egyfejű sas 

szimbólum jelzi. A későbbiekben a két titulus megkülönböztetése megszűnik, azonban a kétfejű 

sas mint német királyi jelvény továbbra is tartja magát a korai angol címeres hagyományban. 

Mivel a vizsgált angol források közül mindegyikben megjelenik a német vonatkozású kétfejű 

sas, erősen élhetünk a gyanúval, hogy a 13. század második felében egy már bevett címeres 

hagyományt figyelhetünk meg. A kétfejű sas konstrukciójának mintáját Matthew Paris 

munkáiban találjuk, így noha a címer hibás, nem sorolhatjuk a teljesen fiktív jelvények közé. 

A Paris által készített címer alapja vélhetően IV. Ottó osztott címerpajzsa, amelyen a német sas 

és az angol oroszlánok egyaránt félbe vágva szerepelnek. Törekedve a heraldikában oly fontos 

szimmetriára születhetett meg a kétfejű sas konstrukciója.  A cseh címer csupán a három 

legkorábban keletkezett forrásban kapott helyet, valamint ugyanez mondható el a német hercegi 

jelvényekről is. Mivel a császári és királyi titulus elkülönítése, illetve a cseh uralkodói és német 

hercegi jelvények így együttesen csupán a korai három címerkönyvben szerepelnek, felvethető 

egy ősforrás létezése, amely megalapozta az német vonatkozású területek címerpraxisára 

vonatkozó korai angliai címeres hagyományt. 

 A korai angol címergyűjteményekben a Szicília Királyság egységesen és – egy 

kivételtől eltekintve – pontosan ábrázolt címerének vizsgálata adalékokkal szolgál a Dél-

Itáliával kapcsolatos angol, pápai, császári, francia, illetve aragón érdekek és konfliktusok 

megértéséhez, valamint azok angliai megjelenéséhez. Az egységesen és helyesen ábrázolt 

címerek mögött szintén az angol udvar kapcsolatrendszere, I. Edward angol és I. Károly 

szicíliai uralkodók személyes baráti viszonya rajzolódott ki. A Szicíliai Királyság nem 

rendelkezett sui generis címerrel, így az ott uralkodó Stauf vagy Anjou királyok reprezentációja 

jelent meg. Egyéb itáliai vonatkozású címereként megjelenik Palermo királyi jelvénye, 

valamint Velence és Salerno hercegi címere. Az utóbbi két város címerének szerepeltetéséről 

elmondható, hogy néhány címerkönyv-szerkesztő ismerte a kialakult dél-itáliai helyzetet, a két 

részre szakadó Szicíliai Királyságról értesült. Velence kapcsán pedig kimutatható volt, hogy a 

város a valós berendezkedésétől eltérő monarchikus reprezentációja tévesztette meg a 

gyűjtemények készítőit. 

A korai angol címerkönyvekben szereplő, a magyar királynak tulajdonított jelvények 

elsőre változatos képet mutatnak, közelebbről megvizsgálva azonban kirajzolódik az oroszlán 

ábrázolás túlsúlya. A diplomáciatörténeti vizsgálatok igazolták azt a feltételezést, miszerint II. 

András címerviselési gyakorlata került be az angol címerhagyományba. Ismert, hogy az említett 
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király több követet küldött Angliába, valamint a keresztes hadjárat is jelentős kapcsolódási 

pontot jelentett a két királyság között. Ugyanez nem mondható el a 13. század következő 

évtizedeiről, amikor a két ország között nem ismerünk közvetlen diplomáciai kapcsolatot. A 

magyar uralkodói jelvényhez kapcsolódva vizsgáltam a szlavón uralkodói címert. A 

forrásokban szereplő fejek feltűnését két módon magyarázhatjuk. Ezek közül az elsőt 

elvetettem, a másik szerint a 14. századra már megszilárduló dalmát leopárdfejes címernek egy 

szokatlan variánsát látjuk visszaköszönni a Wijnbergen- és Lord Marshal-gyűjteményekben. 

Az egyéb, a régióhoz köthető címerek között vizsgáltam a hercegi és királyi titulussal is 

megjelenő lengyel címert, valamint a szerb és a bolgár-vlach uralkodói jelvényeket. A lengyel 

címer a korai gyűjtemények közül csak a Walford-tekercsben jelent meg, hercegi ranggal kísért, 

sasos címer szerepelt benne. A sas motívumot azonban lengyel uralkodói kontextusban a 13. 

század végén, fejedelmi pecséten látjuk először. A szerb uralkodói címer csak az angol Lord 

Marshal-gyűjteményben kapott helyet. Miután figurális szerb heraldikai emlékeket csak a 15. 

századtól ismerünk, így az itt megjelenő keresztet szerepeltető címer mintájának azonosítása 

nem lehetséges. A középkori szerb és bolgár-vlach uralkodók érméit és pecsétes forrásait 

megvizsgálva azt láttuk, hogy a nyugati forrásokban szereplő címereknek kimutatható mintája 

nincs, a pénzek és pecsétek is bizánci stílust követik, azokon szövegek, az uralkodó képe mellett 

pedig monogramok tűnnek fel. 

 A következő két fejezetben a Latin Császársággal, a bizánci Palaiologosz-dinasztiával, 

valamint a keresztes államokkal foglalkoztam. A tárgyalt térség uralkodói címerei igen 

változatos képet mutatnak, érdekes problémákra és folyamatokra világítanak rá. A Latin 

Császárság kapcsán kirajzolódott, hogy noha a Courtenay-dinasztia címere többnyire helyesen 

szerepel, valamint, hogy az igen vegyes képet mutató bizánci vonatkozású címerek fokozatos 

átalakulási folyamatáról tanúskodhatnak. A legkorábbi címerkönyvben a Courtenay-dinasztia 

jelvénye jelenik meg, majd az lépésről-lépésre adja át a helyét a szerkezetében nagyon hasonló 

Palaiologosz-címernek. A címerek változásának folyamata remekül ábrázolja az angliai 

címeres hagyomány átalakulását, a valósághoz egyre közelebb kerülő címervariánsok 

megjelenését. Az egyéb, a térséghez és keresztes államokhoz köthető jelvények igen 

változatosan tűnnek fel a vizsgált forrásokban: Jeruzsálem és Ciprus uralkodói jelvénye 

viszonylag nagy számban, míg Antiokhia, Thesszaloniké, Akhaia és a kilikiai Kis-

Örményország uralkodói jelvénye elszórtan és egymástól igen különböző változatokban 

szerepel. A címerek mintái a legtöbb esetben kimutathatók voltak, Ciprus egyik jelvényvariánsa 

esetén pedig egy másolói hibát is feltártam. A Lord Marshal-gyűjtemény esetében 

megfigyelhető, hogy francia forrásától függetlenül különös érdeklődést mutatott a térség iránt.  
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A fantáziacímerek kapcsán világossá vált, hogy a francia Wijnbergen-tekercs az Európa 

határain túli területek uralkodói címerei tekintetében bővebb, sokszor az angol Lord Marshal-

gyűjtemény is azt veszi alapul. Utóbbi forrás szerzője azonban néhány esetben saját 

fantáziacímert készített a távoli területek királyainak. A készítő térség iránti érdeklődése itt is 

megmutatkozott. A fiktív, iszlám világhoz köthető címerek közül kiemelkedik Egyiptom 

szultánjának jelvénye, amely több gyűjteményben is megjelenik. Mind a tatár uralkodói, mind 

a többször és egymástól független címerkönyvben megjelenő egyiptomi szultáni címer rámutat 

a 13. század meghatározó, nemzetközi fegyveres konfliktusaira és az európai királyságok 

számára hostis naturalisként megjelenő Európán kívüli ellenségekre. 

Az elemzésnek köszönhetően tehát kirajzolódott, hogy elsősorban azokról az 

országokról rendelkeznek a készítők a valósággal megegyező vagy ahhoz közeli ismertekkel, 

amelyek szorosabb kapcsolatban álltak az Angol Királysággal. Ez a kötődés lehetett 

dinasztikus, gazdaság vagy katonai. A kapcsolatok vizsgálatának köszönhetően az is kiderült, 

hogy az összeköttetéseken kívül jelentősen befolyásolta a címerkönyvkészítők ismereteit az 

uralkodó személyes viszonya a gyűjteményekben megjelenő jelvényviselőkkel. Néhány 

esetben azonban – noha a gazdasági és politikai kapcsolat szoros volt a két királyság között –, 

az uralkodó címere mégsem a valóságnak megfelelően került be a vizsgált forrásokba, hanem 

erősebbnek bizonyult a már meglévő angliai címeres hagyomány. Abban az esetben, amikor 

távolabbi királyságok uralkodói címereit szerepeltették a készítők, általában kimutatható 

mintával rendelkező, de a valóságtól távol eső konstrukciókat ismerhettünk meg.  

A gyűjteményekből kibontakozó ismeretek nem csupán régiónként eltérők, 

címerkönyvenként is meglepő különbségeket és hasonlóságokat figyelhettünk meg. A 

szöveghagyományokat figyelembe véve a címertekercseket három csoportba oszthattuk: a 

korai címerkönyvekre, amelyek közé a Walford-, a Herald- és a Camden-tekercsek tartoznak, 

az 1285-ös keltezésű újító Segar-gyűjteményre, valamint az 1285 után keletkezett forrásokra. 

Amennyiben az adott régiók uralkodói címereiről a tekercs szerkesztője nem rendelkezett 

pontos információval, úgy ismereteinek hiányát igyekezett elfedni. Ennek három módját 

sikerült kimutatni. Elsőként foglalkoztam azokkal az esetekkel, amikor a földrajzi közelség, a 

politikai kapcsolat, valamint kulturális kötődés befolyásolta a valóságtól eltérő címerek 

megjelenését. Ilyen esetekben általában a megkonstruált jelvény számára egy-egy olyan 

szomszédos királyság címere szolgált mintául, amely az angol udvarban ismertebb volt. A 

második vizsgálati kategóriába azokat az eseteket soroltam, amikor valamilyen – gyakran 

pecsétes – forrásra, illetve annak torzulására vagy téves értelmezésére vezethető vissza a címer 

pontatlansága. A címerek „készítésének” egy további lehetséges módja a szavak összecsengését 
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kihasználó gyakorlat. Ezt nem csak az angol tekercseknél figyelhetjük meg, a címerábrák 

alluzivitását kihasználó praxis a francia forrásban is megjelenik. 

A korai angol címerkönyvek kutatásának korábban két jelentős iránya volt. Az első 

inkább a történeti megközelítést tartotta szem előtt, prozopográfiai adattárként tekintettek a 

címerkönyvekre. A kutatók igyekeztek összegyűjteni a ránk maradt ilyen típusú forrásokat, 

valamint az azokban megjelenő személyeket azonosítani. Természetesen foglalkoztak a 

címerábrák és mesteralakok feltűnési arányaival, milyenségeikkel is. A kutatás másik iránya 

elsősorban inkább filológiai vizsgálatoknak vetette alá a forrásokat, megnézte a 

szóhasználatukat, összevetette azokat. Ennek köszönhetően születtek a kor angol 

heraldikájának szakszótárai, valamint így derült ki címergyűjtemények rokonsága, olykor pedig 

hamisítási kísérletek. Ezek a kutatások azonban mellőzték a címerkönyvek elemzését 

nemzetközi politikai kontextusban.816 

A vizsgált források nem pusztán öncélú, elsősorban művészi értékű források – mint 

ahogy azt korábban gondolták –, hanem az I. Edward és olykor visszatekintve III. Henrik kori 

angol udvar külpolitikájára is reflektáló nagy forrásértékkel bíró emlékek. Noha a 

címerkönyvek szóródása nem nagy – azok mindig a királyi udvarhoz köthetők817 –, szerkezetük 

hasonló, a tartalmukban azonban eltérnek. A fenti vizsgálatok alapján elmondható, hogy a 

címerkönyvek készítői felhasználták egymás korábbi munkáit, abból sokszor átemeltek saját 

gyűjteményeikbe tételeket, ez azonban nem mondható el az összes címerkönyv összes 

címeréről. A másoláson túl ugyanis a készítő a saját aktuális tudását és ismereteit is beépítette 

munkájába, amelynek köszönhetően megszülettek a valósághoz hol közelebb, hol távolabb álló 

különböző címervariánsok. Mivel tudjuk, hogy ezek a típusú források mindig az udvarban 

készültek – noha voltak vélemények, melyek szerint egyházi környezetben keletkeztek –, így a 

források a készítők aktuális ismereteit tükrözik, amelyek egyben jelzik az angol udvar 

érdeklődését és kapcsolatainak irányát.  

Kiemelendő, hogy ezek a címerkönyvek nem hivatalos udvari álláspontot képviselnek, 

a készítők személyes ismeretei jelennek meg bennük.818 Néhány esetben valós címereken és 

azok változásain keresztül kimutatható a kor angol külpolitikájának élénksége (például a norvég 

vagy a szicíliai uralkodó címere), más esetben pedig egy-egy, már létező hagyományt 

örökítettek tovább a gyűjtemények szerkesztői. Ki kell emelni azonban, hogy utóbbi esetben 

                                                
816 Lásd Bevezetés 8–9. 
817 Egy címerkönyv elkészítésének olyan technikai és anyagi vonzatai voltak, amiket a királyi udvaron és a 
leggazdagabb arisztokratákon kívül senki nem engedhetett meg magának. Denholm-Young, N.: History and 
Heraldry 16. 
818 Uo. 9.  
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sem szabad elvetni a külpolitikai kapcsolatok megjelenésének vizsgálatát. Megjegyzendő, hogy 

mivel a vizsgált források egy bő négy évtizedes intervallumban keletkeztek, így a másolás nem 

okoz akkora pontatlanságokat, mint amikor egy-egy megoldás akár századokon keresztül is 

hagyományozódik. Bár a címertekercsek nem minden esetben kifejezetten I. Edward vagy az 

őt megelőző III. Henrik kapcsolatredszerére reflektálnak, de a korábbi hagyomány 

felhasználására utaló variációk is a 13. századi angol uralkodók külpolitikai rendszerébe 

illeszthetők. Ilyen címerkönyvi tételre kiváló példa a magyar uralkodói címer, amelynek 

esetében több címergyűjteményben is egy megszilárdult hagyományt látunk, amely szintén 

külkapcsolatokra vezethető vissza. Az Angliában elterjedt és ismert címer magyarországi 

használatának korában élénkebb angol-magyar kapcsolatokat figyelhetünk meg, mint a 

források keletkezésekor. A német uralkodók címereiről ugyanakkor elmondható, hogy nem 

viseltek olyan típusú jelvényt, mint amilyen az Angol, vagy a Francia Királyságokban elterjedt 

volt. Pecsétjeiken főleg a régióra leginkább jellemző város és városkapu motívumok jelentek 

meg, így azokat a készítők egyéb információ híján tévesen másolták egymásról. A császári és 

királyi címek átalakulása azonban támpontot jelent a német uralkodói jelvény külkapcsolatokra 

reflektáló rendszerbe illesztéséhez. A disszertáció bevezetőjében olvasható kérdésfelvetéséhez 

visszatérve: a vizsgált források klasszikus értelemben vett reprezentációs értéke kicsi, a 

külkapcsolatokat tükröző és azokat abban a kontextusban értelmezendő reprezentációs értéke 

azonban véleményem szerint igen magas.  

A disszertáció eredményeit összegezve elmondható, hogy a korai angol címerkönyvek 

reflektálnak az I. Edward kori angol udvar külpolitikai kapcsolataira és ismereteire. Ez az 

ismeret azonban nem egységes sem régiónként, sem címerkönyveként. A készítők 

tájékozottsága és érdeklődése változó, míg egyes területekről pontosabb, addig bizonyos 

királyságok esetében igen pontatlan ismereteik vannak. A kutatás további érdekes kérdése lehet, 

hogy miért éppen I. Edward alatt jelentek meg nagyszámban az enciklopédikus gyűjtemények. 

Ennek vizsgálata szétfeszítené a dolgozat kereteit, annyit azonban érdemesnek tartok 

megjegyezni, hogy I. Edward volt az a 13. századi angol uralkodó, aki a fogadalmát betartva 

ténylegesen részt vett keresztes hadjáraton. Amennyiben mégsem a nemzetközi színtéren kell 

keresnünk a választ erre a kérdésre, hanem Anglia belügyeiben (walesi és skóciai hadjáratok) 

úgy felmerül a kérdés, hogy bő két évtizeddel később, III. Edward franciaországi hadjáratai 

kapcsán miért nem születtek hasonló gyűjtemények. A 14. századi angol-francia konfliktus 

korai időszakából ugyanis mindössze egy enciklopédikus és egy tematikus tekercs maradt fenn, 
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a vizsgált források típusával egyező, 1350-ből származó Gramaldi-tekercs,819 valamint a 

Calais-gyűjtemény néven ismert címerkönyv, amely az utóbbi város ostrománál részt vevő 

angol nemesek jelvényeit gyűjtötte össze.820 A 14. század dereka azonban több olyan hadi 

eseményt is hozott, amely jó okot szolgáltathatott volna egy-egy reprezentatív 

címergyűjtemény összeállítására. Ezek közül is kiemelkednek a Crécy és a Poitiers melletti 

ütközetek. A II. és III. Edward uralkodása folyamán, valamint a százéves háború alatt 

keletkezett gyűjtemények vizsgálata későbbi kutatás feladata lehet. 

  

                                                
819 CEMRA 62. 
820 CEMRA 67–68. A forrás több változata is ismert: Wagner szerint ezek kora újkori hamisítványok. CEMRA 
157. Ezt azonban cáfolja Ayton az 1346-os normandiai hadjárattal foglalkozó munkájában, ahol a 14. századi 
angol hadtörténet egyik pillérének nevezi ezt a címergyűjteményt. Ayton, A.: The English Army 253–268. 
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