
 1 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 

Doktori disszertáció tézisei 

TARJÁN ESZTER 

ANGOL ÉS FRANCIA CÍMERTEKERCSEK VIZSGÁLATA 

 

Az I. Edward (1272–1307) uralkodása alatt született angol enciklopédikus 

címerkönyvek királyi címereinek és lehetséges francia forrásainak vizsgálata 

 

 

Történelemtudományi Doktori Iskola 

A doktori iskola vezetője: Dr. Sonkoly Gábor DSc, egyetemi tanár 

Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történelem Doktori Program 

A program vezetője: Dr. Nagy Balázs PhD. habil. egyetemi docens 

 

A bizottság tagjai 

Elnök: Dr. Bertényi Iván Professor Emeritus 

Hivatalosan felkért bírálók: 

Dr. Körmendi Tamás PhD. habil. egyetemi docens 

Dr. Bárány Attila DSc. egyetemi tanár  

A bizottság titkára: Dr. Tóth Krisztina PhD. habil. egyetemi adjunktus 

A bizottság további tagjai: 

Dr. Ciegerné Novák Veronika PhD. habil. egyetemi docens 

Dr. Rácz György PhD. egyetemi docens 

Dr. Laszlovszky József PhD.  

Témavezető: Dr. Molnár Péter CSc. egyetemi adjunktus 

BUDAPEST, 2019  



 2 

A DISSZERTÁCIÓ CÉLKITŰZÉSEI 

 

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

(1272–1307) Angliában keletkezett, úgynevezett enciklopédikus címerkönyvekkel foglalkozik, 

azon belül is az azokban megjelenő uralkodói jelvényekkel. 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 indokolttá teszik, hogy olykor-olykor kitekintsünk a III. 

Henrik uralma alatt született heraldikai forrásértékkel bíró emlékekre is.  

Címerkönyvnek vagy címertekercsnek nevezzük azokat a forrásokat, nyilvántartásokat, 

amelyek bizonyos szempontok alapján egyaránt szerepeltetnek nemeseket és címereiket. A 

több kategóriába sorolható korabeli címergyűjtemények közül a disszertáció az enciklopédikus 

címerkönyveket vizsgálja. A dolgozat során az angol terminológiát követve az enciklopédikus 

tekercsek szigetországbeli definícióját használom: azokat a címergyűjteményeket nevezzük 

enciklopédikus vagy általános címerkönyvnek, 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 kutatás során arra a kérdésre kerestem a választ, hogy a vizsgálat tárgyát képező 

forrásokban megjelenő uralkodói jelvények miként reflektálnak Anglia I. Edward kori 

külkapcsolataira. Amennyiben 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 reflektáló reprezentációs értéke 

van. Ezt a kérdést járom körül régiónként és címerkönyvenként is.  

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 az angol udvarnak milyen országokról és régiókról volt tudomásuk Európa 

határian belül és kívül, valamint, hogy ezek a királyságok milyen kapcsolatot ápoltak az 

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 
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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 foglalkozom 

azzal, 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 attribuált változatok lehetséges 

mintáinak kimutatásával is foglalkozom. 

A hipotézis 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 DISSZERTÁCIÓ FORRÁSAI ÉS MÓDSZERTANA 

 

A disszertáció fő forrásbázisát a következő angol címerkönyvek képzik: Walford-, 

Herald-, Camden-, Segar-, Sir William Neve-, Smallpece-, és Lord Marshal-tekercsek. Ahhoz, 

hogy teljesebb képet kaphassunk az Edward-kori angol udvar tájékozottságáról és 

külpolitikájáról, a kutatásba bevontam a vizsgált időszakban keletkezett legrészletesebb francia 

forrást, a Wijnbergen-címerkönyvet 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 címerviselési tájékozottsága között.  

A címerestekercsekből kirajzolódó angliai hagyományt vetem össze az uralkodók és 

dinasztiájuk által valóban használt jelvényekkel. A kutatás forrásbázisa tehát az angol 

címertekercsek mellett kiegészül a korszak Európájának, a vizsgálat szempontjából releváns 

szfragisztikai és numizmatikai forrásaival is. Ebből kiderül, hogy a valóságnak megfelelő vagy 

attribuált címerek 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, 
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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 kellett tekintenem a korabeli Angol Királyságnak 

az adott országgal ápolt – vagy nem ápolt – külpolitikai kapcsolatait. A diplomáciatörténeti 

vizsgálat 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 indokoltnak tartom, mivel az uralkodók 

címerpraxisának áttekintésekor a dinasztikus kapcsolatok felvázolásához és a kibontakozó 

reprezentatív eszköztár megértéséhez elengedhetetlenül szükséges a történeti háttér pontos 

ismerete és ismertetése.  

 

A DISSZERTÁCIÓ EREDMÉNYEI 1.  REGIONÁLIS ELEMZÉSEK 

 

Mivel az Angol, a Skót és a Francia Királyságok, valamint Man-sziget címerei mindig 

pontosan szerepelnek a vizsgált címerkönyvekben, ezért a vizsgálat arra a hét régióra terjed ki, 

ahol jelentős variációk figyelhetők meg. Ezek a következők: Észak-Európa, Ibériai-félsziget, a 

Német-római Birodalom, a Szicíliai Királyság és Itália, a Bizánci (és Latin) Császárság 

érdekszférája, Közép- és Kelet-Európa, valamint a muszlim Közel-Kelet és a tatárok. 

 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 
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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.  

A német uralkodó 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 

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 felére 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 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 címerként megtalálható Palermo királyi jelvénye, 

valamint a Pápai Állam, Velence és Salerno hercegi címere. Palermo és Salerno címerének 

szerepeltetése kapcsán 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 berendezkedéstől 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 
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ábrázolás túlsúlya. A diplomáciatörténeti vizsgálatok igazolták azt a feltételezést, miszerint II. 

András címerviselési gyakorlata került be az angol címerhagyományba. Ismert, hogy az említett 

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, amely a 

magyar oroszlánábrázolást is a dalmát címerhez kötötte elvetettem a másik szerint a 14. 

századra már megszilárduló dalmát leopárdfejes címernek egy torz 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 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 folyamatról tanúskodnak. 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 jelvényei elszórtan és egymástól igen különböző változatokban 
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szerepelnek. 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 a készítője a francia forrásától függetlenül különös érdeklődést 

mutatott a térség iránt.  

A muszlim és tatár 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 címert kreált 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. Ezekben az esetekben ráadásul arra is van példa, hogy a 

címerkönyvek követik az adott királyság dinasztikus és politikai változások miatt átalakuló 

címeres praxisát is. 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 DISSZERTÁCIÓ EREDMÉNYEI 2. SZÖVEGHAGYOMÁNYOK ÉS SZERKESZTÉSI ELVEK 

 

A gyűjteményekből kibontakozó ismeretek nem csupán régiónként eltérők, 

címerkönyvenként is meglepő különbségek és hasonlóságok figyelhetők meg. A 

szöveghagyományokat figyelembe véve a címertekercseket három csoportba tudtam osztani: 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. 
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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 

kihasználó gyakorlat. Ezt nem csak az angol tekercseknél figyelhetjük meg, a címerábrák 

alluzivitását kihasználó praxis a francia forrásban is megjelenik. 

 

KONKLÚZIÓ 

 

A korai angol címertekercsek kutatása kapcsán született korábbi állásponttal szemben 

elmondható, hogy 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 reflektáló nagy forrásértékkel bíró emlékek. Noha a 

címerkönyvek szóródása nem nagym 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. Ezek a típusú források 

az udvarban készültek, így amellett, hogy az összeállítóik aktuális ismereteit tükrözik, az angol 

udvar érdeklődését és kapcsolatainak irányát is jelzik.  

Megjegyzendő, hogy ezek a címerkönyvek nem hivatalos udvari álláspontot 

képviselnek, a készítők személyes ismeretei jelennek meg bennük. 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 sem szabad elvetni a külpolitikai kapcsolatok megjelenésének vizsgálatát. 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 
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hagyományozódik. A címertekercsek bár nem minden esetben kifejezetten I. Edward, vagy az 

őt megelőző III. Henrik kapcsolatrendszerére reflektálnak, de a korábbi hagyomány 

felhasználására utaló variációk is a 13. századi angol uralkodók külpolitikai rendszerébe 

illeszthetők. 

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. 

 

 

 

 

 


