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I,

Aligha akad sok magyar az országban, aki 
tudja, hogy a mi koronánknak kaszárnyája is van. 
A királyi palota hátsó tövében búvik meg ez a ka
szárnya, a lejtő Váralja-utca nevezetű vízszintes 
keresztvonásán. Az építőművészet félmultbeli, nem 
éppen eredeti korában született egyemeletes ház, 
elég kicsiny, de még mindig tágasnak tetszik, ha az 
ember tudja, hogy más nem lakik benne, csak a ma
gyar szent korona őrségének teljes létszáma, vagyis 
huszonnégy ember.

Ennyi fegyveres ember őrzi a magyar szent ko
ronát: huszonnégy. És két katonai parancsnok. És 
két közjogi koronaőr. Rajtok kívül természetesen 
az egész nemzet és az államfő vallásos áhítata. De 
papíron összesen huszonnyolcán.

Jártam ebben a kaszárnyában. Csikorgó hidegű 
téli délelőttön mentem oda. A kapun innen testileg 
decemberi, fogvacogó didergés, lelkileg könnyed 
kíváncsiság uralkodott rajtam. Nem egyedül men
tem, hanem igen előkelő társaságban: a két korona
őrrel, báró Perényi Zsigmonddal és gróf Teleki 
Tiborral. Mikor benyitottunk a kapun, felmeredt 
előttünk egy szálas, délceg magyar legény, a ko
ronaőr-közlegények formaruhájában.

— Nagyméltóságtoknak alázatosan jelentkezik...
Pattogott a legény bemutatkozó mondata. A ke

gyelmes urak, mintha templomban válaszoltak 
volna a sekrestyésnek, némán bólintottak. Ekkor
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nem a december, hanem a magyar közrendi polgár 
életének hidege borzongott végig a hátamon. Homá
lyos érzés volt ez, alaktalan és meghatározhatatlan. 
Tudtam, hogy maga a korona messze van ettől az 
épülettől. De két polgári ruhás úriember előtt állott 
merev vigyázz-tisztelgésben egy formaruhás legény. 
Ez ritka tünet a magyar közéletben. Civil urak 
előtt nem igen látni ilyen merev hódolatú katonát. 
Hirtelen megcsapott annak a szónak közjogi ereje, 
hogy „koronaőr.“ Kint az utcán még két nyájas és 
frissen idős mágnással voltam együtt, ebben a pilla
natban azonban a két civil úr felsuhant mellőlem 
a nemzet fogalmának magasságába: ezt a két férfit 
az én nemzetem megbízta, hogy őrizzék a koronát. 
Az íróember érdeklődését egyszerre elnyomta ben
nem a közösséghez való alkotmányos tartozás. „Író 
vagy, jól figyelj4*, — hangzott bennem értelmem 
parancsa a kapun kívül. „Magyar vagy, jól figyelj", 
— zengett bennem egyszerre a zsoltárrá változott 
próza a kapun belül.

Ebben a kaszárnyában nem sok a néznivaló. 
Folyosói nem laktanyának, hanem valamely jobb 
vidéki középiskola épületének benyomását adják. 
A falakon mindenféle ábrái annak az ékszerrel ki
rakott, zománcos aranytárgynak, amelyet kicsiny 
korunktól értelmünkbe írt az iskola. Ez a kép úgy 
elménkbe vésődött eszmélő korunk óta félgömb
alakjával, tetején az elgörbült kereszttel, mint Nagy- 
magyarország térképének elemista korunkban tanult 
körvonalai. Tudjuk behúnyott szemmel is. A törté
nelem az ilyen fali ábrákon keresztül néma marad. 
De ahova a jelentkezés után belépünk, a parancs
noki irodában: ott egyszerre eleven szava kél a tör
ténelemnek.

Az irodaszoba egy asztalán üvegbura alatt lát
szik valami. Szabad az üvegburát felemelnem és 
megnéznem, ami alatta van. Fejre szabott, félgömb-
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alakú, fakó szövetdarab. Mi ez? A magyar szent 
koronának az a bélése, amelyet az aranytárgyba
I. Ferenc József fejének méretei szerint a hatvan- 
hetediki koronázáskor szabtak bele, hogy a felséges 
fejen a királyi jel ingás nélkül megálljon. A bélés 
alatt kétréfc hajtott okmány. Ezt is meg szabad 
néznem. Jegyzőkönyv, amelyet a Barcs-féle köz
jegyzői irodában vettek fel. Ebben a jegyzőkönyv
ben Bodnár Karola, a Pórfi-kalaposüzlet alkalma
zottja azt vallja, hogy a bélést 1867-ben Pórfi Ferenc 
kalapos varrta bele a koronába. Ez a bélés volt a 
korona belsejében 1916 december 28-ig. Ezen a na
pon Hauszer Károly, a Pórfi-cég akkori tulajdonosa, 
és a vallomást tévő Bodnár Karola megjelentek a 
magyar királyi palota Mátyás-termében, hogy a 
régi bélés helyébe beletegyék a IV. Károly király 
koponyamérete szerint készült új bélést. Bele is 
tették; a régi bélés a koronaőr-kaszárnya tulajdo
nába került. Mindezt még hitelesen igazolja End
rényi Sándor is, aki a kalaposcéget 1924 májusában 
tulajdonába vette. Az okmány mellett még ott talál
ható a mértékjelző papirosdarab, amely Károly ki
rály fejét borította be a világháború egyik napján. 
A kalapos-cég emberének ceruzaírása látható rajta: 
„20-\-£0—  64 cm. pilisek 3% cm elül-hátvl-oldal 5 cm." 
Mert a király is emberszabású ember, a király feje 
is halandó koponya-méretek szerint mérődik. Centi
méterrel kellett mérni azt a koponyát is, amely a 
koronázás után olyan vergődő békeajánlatokon 
töprengett.

Az a bélés, amely az ő fejére simult, most benne 
van a koronában. Amit a kezemben tartok, az a 
Ferenc József koronabélése volt Itt van az ujjaim 
közt hetvenéves szövete. Valaha Ferenc József 
fejét érintette, most az én ujjaimat. Egyszerre el
restellem magamat és lelkiismeretemet a tisztelet
lenség vádja lepi meg. Elfogódottan teszem vissza
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a bélést az üvegbura alá. Kezemmel érintettem 
valamit, ami a szent koronát érintette. Hogy mit 
gondolok e pillanatban, arról nem tudok számot 
adni. Csak arról, amit érzek: sajátmagam szerény
telen mivoltát. Bűnösnek érzem minden ujjamat. 
Érintették a nyomát valaminek, aminek érinthetet
len magasságban kell lebegnie hűséges magyarsá
gom érzései fölött. De ugyanakkor valami meleg 
tisztaság önti el telkemet: örülök, hogy szerénynek 
és tisztelettudónak ismerhetem magamat. A  kato
likus ember érezheti így magát gyónás közben.

Én nem vagyok katolikus. A szent korona tes
tének tagja vagyok. „Membrum sacrae coronae." 
Ágaskodó gőggel tudom magamat ennek az alázat 
percében is. A szent korona- teste protestáns tagjá
nak. De a koronát mégis szentnek nevezem.

Mi az, ami szent? Ami fölötte áll köznapi éle
tem meggondolásainak. Ami képzeletemben az idő
höz kötött valóságból az időtlen misztikumba emel
kedik. Szent nekem a vallásom? Az. Szent nekem 
a hazám? Az. Szent nekem a nemzetem fogalma? 
Az. S ha ez így van, akkor nekem, reformátusnak, 
aki különben hivatalos szenteket nem ismer, szent 
a magyar korona is. Kalapos-jegyzőkönyv, szövet- 
bélés és üvegbura gondolatai közepette.

Autó vár odakint: a koronaőrök elvisznek meg
nézni azt a páncéltermet, ahol a magyar nemzet a 
koronát őrzi.

II.

A királyi palota bejárata oldalt esik. Aid a 
pesti oldalról szembenéz a palotával, annak úgy 
kell elképzelnie, hogy az ügyes-bajos emberek jobb- 
kéz felől mennek be az épületbe.

A koronaőrök tétovázás nélkül lépnek be az 
ajtón és fordulnak rögtön a lépcső felé. Itt fel kell
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lépkedni a második emeletre. Hosszú folyosó nyílik 
itt a látogató előtt, megszokott palota-folyosó, amely
nek egyik oldalán az udvarra néző ablakok szolgál
nak világossággal, másik oldalán mindenféle hiva
tali szobák sorakoznak.

Egyik fehérre festett ajtónál, amely semmiben 
sem különbözik a többitől, az egyik koronaőr meg
nyomja a csengőgombot. Ennek az ajtónak kilincs 
magasságában, vagy azon felül, kicsiny kémlelőlyuk 
rézfoglalata tűnik a szembe. S mikor ennek rámájá
ban, a csengetésre azonnal felelve, megjelenik egy 
emberi szemöldök és szemgolyó ábrája, ugyanakkor 
belülről erőteljes hang hallatszik:

— Ki az?
— A koronaőrök! — felel az egyik úriember 

válasza a folyosóról.
A fehér ajtó kinyílik. Bent egyéniségtelen hiva

talos szoba tűnik elő. Asztal, szekrény, miegymás. 
A szobában két egyenruhás legény áll fegyveresen. 
Azt mondanám: mint a szobrok. De nem szobrok, 
mert mozdulatlan állásukban van valami támadó 
élet. Ott áll két fegyveres magyar legény cövek- 
vigyázzban, s szemközt velők az az altiszt, aki az 
ajtót kinyitotta. Ez most tiszteleg a belépők ritka 
jelensége előtt.

— Nagyméltóságtoknak Szarka József koronaőr
altiszt alázatosan jelentkezik. Létszám: két köz
legény, egy altiszt. Várom nagyméltóságtok további 
parancsait.

A koronaőrök egyszerre mondják:
— Pihenj.
Ezt a polgári prózában mondott szót az altiszt 

harsány vezénylő-hangon ismétli:
— Pihenj!
A két legény megmozdul, egyik fajta merevség 

helyett felöltvén a másikat. A  továbbiak alatt így 
is maradnak. A látogatók szétnézhetnek, öten va-
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gyünk, behatolók. Két koronaőr, két koronaőrségi 
parancsnok,. . .  valamint a szerény látogató, jó
magam. Aki is elsőnek telefonkészüléket figyel meg, 
s felette a falon figyelmeztető táblát, melynek szö
vege szerint a telefon működése minden őrségváltás 
alkalmával kipróbálandó. A telefon ott áll két ablak 
között, az ablakokon át kilátni a Szent György-térre.

Hol a korona?
A belépő ajtótól balra a kis hivatali szoba olda

lában függőleges mezők tűnnek fel. Két páncélos 
ajtószárny ez, olajosán fehérre mázoltak. Jóval 
többek az embermagasságnál. És három egyforma 
kulcslyuk egymás alatt. Ez a járás tehát vezet 
valahová. Igen, abba a páncélterembe, ahol a ma
gyar szent koronát és a koronázási jelvényeket 
őrzik. Az ajtókat csak három ember együtt nyit
hatja ki: a két koronaőr és a miniszterelnök. Kul
csaik egymás nélkül nem érvényesek.

A  páncélajtó mellett a falban négyszögletű, vas
rostélyos ablak. Mintha börtöné volna. Ezen keresz
tül át lehet nézni a „páncélterem" helyiségébe. Hogy 
ez páncélterem, az könnyen meglátható a hadihajók 
borításához hasonló falakon. Fehérre mázolt acél
falak, az áthatolhatatlanság erejének képzetét kel
tők. S négy oldaluk közében négy dolgot kap ma
gába az elfogult és kiváncsi tekintet.

Az első egy igen nagy deszkaasztal: lapja pon
tos félkör. Ezen az asztalon nyugszik kiterítve 
István királyunk palástja. A palást félkör-alakú, 
mint valami pihenő óriás-lepke kiterjesztett szárnya. 
Lefektették az asztalra, szabadon, hogy levegő ér
hesse, de leteregették papiros-ívekkel, hogy a rá
szálló por ne ronthassa. Ennélfogva semmit sem 
látni belőle.

A másik dolog: egyszerű üveges-szekrény. Polc 
osztja keresztben alsó és felső félre. Akták látszanak
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benne. Ezek jegyzőkönyvek. Valahányszor ezt a 
páncéltermet kitnyitják, az eseményről jegyző
könyvet vesznek fel. A jegyzőkönyveket ebbe az 
üveges almáriumba helyezik.

A harmadik dolog: balfelől egyszerű kis vas-
láda. Ez üres. Csak kegyeletből tartják itt. Ebben 
a vasládában ásták el a szent koronát az orsovai 
földbe a szabadságharc bukásakor.

És a negyedik dolog: deszkaemelvény a páncél- 
kamra közepén, azon nagyobb vasláda. Dísztelen, 
fekete, vaspántos. Spárga hálózza be, tetején a 
spárga alatt okmány fehérük: annak a legutóbbi 
esetnek jegyzőkönyve, mikor nemcsak a páncélter
met, hanem magát ezt a vasládát is kinyitották. 
Spárgát és okmányt piros pecsétek viaszlepényei 
szorítják a láda tetejéhez, amelyen zárszerkezet lát
ható. Bonyolult zár ez: bizonyos lakatosmester
tudja csak kinyitni. Ha a láda kinyitására kerül a 
sor, el kell hivatni a királyi palota birodalmába 
tartozó e lakatosmestert.

A páncélterembe nekem csak benéznem lehet. 
Bemenni még magok a koronaőrök sem mehetnek 
be. Ezt a páncéltermet évente csak egyszer nyitják 
ki, hogy takarítsanak benne. Akkor is nagy közjogi 
fontossággal, őrség felvonulásával, jegyzőkönyvvel. 
Hogy meglássam magát a szent koronát, s a ládá
ban nyugovó társait: a kardot, a jogart, az ország
almát, arról álmodni sem lehet.

A szent korona az utóbbi évek folyamán, Károly 
király koronázása óta, csak két ízben került nap
fényre. Először 1928-ban, mikor Magyarországon 
folyt le a régészek nemzetközi kongresszusa. Akkor 
az államfő az akkori kultuszminiszter, gróf Klebels- 
berg Kunó, nyomatékos és többszöri kérésére nagy- 
nehezen beleegyezett, hogy a koronát kivegyék a 
ládából. Izgalmas esemény volt ez: Bethlen István
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gróf miniszterelnök távollétében Vass József minisz
terelnök-helyettes képviselte a láda kinyitásakor a 
kormányt. Nem engedte, hogy másnak a keze érjen 
hozzá, mint az övé. ő  vette ki, ő tette vissza. Másod
szor 1933-ban vették ki a ládából. Ekkor léptek 
hivatalba a mostani koronaőrök, báró Perényi Zsig- 
mond és gróf Teleki Tibor. Véletlenül egyszerre let
tek koronaőrök ők ketten. A történelem régebbi 
éveiben mindig úgy esett, hogy csak az egyik 
koronaőri állást kellett betölteni; a régebbi korona
őr szokta új társa előtt igazolni, hogy a korona ott 
van a vasládában. De most ketten egyszerre esküd
tek fel és egyszerre vették át a páncéltermet. Hogy 
a vasládában mi van, arról egyikök sem tudhatott. 
Hogy tehát hivatalukat lelkiismeretesen betölthes
sék, ahhoz előbb meg kellett győződniük, hogy a 
korona valóban a ládában van. Ezt külön szertar
tással állapították meg. Gömbös Gyula miniszter- 
elnök nyitotta ki előttük a ládát. Mesélik, hogy 
Gömböst a szent tárgy látása megrendült szónoklatra 
ragadta. Nem voltak ott többen, mint ő, a két 
koronaőr, a kabinetiroda képviselője és a közlegé
nyek. De ő mégis szónokolt. Szép beszéd volt, mint 
mondják. Gömbös Gyula két keze között tartotta a 
ládából kiemelt koronát, úgy beszélt róla.

Aztán visszatették a koronát, s a ládát lepecsé
telték. Ezeket a pecséteket látni most a ládán, ame
lyet azóta nem nyitott ki a zárat ismerő lakatos
mester. Ott a korona a ládában, szemem számára 
láthatatlanul.

Ez a tudat megrendít. Akkor is ez jár az 
eszemben, mikor a sikló felé haladok. Most is, mikor 
itthon ülök az íróasztal előtt és készülök elmondani 
a csodálatos tárgy kilenc évszázados élettörténetét.
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III.
Miután Árpád hadai elfoglalták a magyar nem

zet új telepedési helyét, a magyarok már száz esz
tendeig éldegéltek az xij földön, de kormány forma 
dolgában még nem alkalmazkodtak annak a világ
résznek gondolkodásmódjához, ahol országot alapí
tottak. Hogy mi volt a magyarság ősi kormányfor
mája, azt a tudomány ma sem tisztázta pontosan. 
Szövetséges törzsek szervezetére épített valami volt 
ez, némely tudósok szerint köztársasági elvű, mások 
szerint monarchia. Akármi volt, merőben idegen
ként állott a hűbéri gondolkodású Európa keleti 
szélén. Egy ázsiai népcsoportot a népvándorlás 
ellenállhatatlan ereje beleszorított Európa testébe. 
Az volt most már a kérdés, hogy a testbe szorult 
idegen tárggyal mi történik: orvosi nyelven szólva 
fel tud-e szívódni, el tud-e tokozódni, vagy pedig a 
test védekező életműködése kilöki magából. Mind 
a két fél számára felvetődött ez a probléma, Európa 
számára is, a magyarság számára is.

Maga Európa is érdekes válságot élt akkor. A 
középkor gondolatvilágában a győzelmes keresz
ténységet két oszlop tartotta, a lelki hatalom ura
ként a pápa, a világi hatalom uraként a németrómai 
császár. Ez a két hatalom nehezen tudott egyez
kedni. A pápaság bizonyos értelemben szabadság- 
harcot vívott a császárság ellen. Mi volt a pápaság 
érdeke? Hogy a vele szemközt álló világi hatalom 
ne legyen kivédhetetlenül teljes, hogy mennél több 
önálló királyság éljen Európa területén. Ha volt 
még, mintahogy volt még, a keresztény hitre meg 
nem térített nép, akkor az állott a pápa érdekében, 
hogy a hittérítés gondosan kímélje a térítendőlc 
nemzeti függetlenségét. Viszont a németrómai csá
szárnak, mint a kereszténység világi fejének, szin
tén az volt az érdeke, hogy a pogányokat megtérítse,
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de ugyanakkor nemzeti függetlenségüket is hűbéri 
módon maga alá gyúrja.

A magyarság az előtt a kénytelenség előtt 
állott, hogy Európába jutván, alkalmazkodjék az új 
környezethez, ősi vallásáról mindenesetre le kellett 
mondania. A vallás kérdése akkor sokkal nagyobb 
kérdés volt, mint ma; az élet tartalmának sokkal 
nagyobb részét foglalta le. A magyarságnak fel kel
lett áldoznia Ázsiából hozott saját mithologiáját, 
hogy Európában megmaradhasson. Csak az volt a 
kérdés, hogy a testben maradván el tud-e tokozódni, 
vagyis megtartja állami önállóságát, vagy fel fog-e 
szívódni, vagyis beleolvad a németrómai császártól 
függő hűbéres államok közösségébe.

Ezekből a problémákból született a magyar 
szent korona. Tehát nem udvarias ajándékozásból, 
nem trónon ülő nagyok nyájaskodásából, hanem 
egyfelől egy egész világrész, másfelől egy nemzet sor
sának meggondolásából. Pápaság, császárság és ma
gyarság önmagának végzete felett való töprengéséből.

A pápaság ura II. Szilveszter volt ebben az idő
ben. A császárságé TII. Ottó. A magyarságé Vajk 
fejedelem. Mindhárom érdekes ember.

Szilveszter kétségkívül egyik legnagyobb pápája 
volt az egyháznak. Aki elmerül élettörténete tanul
mányozásába, meglepődik, hogy egyéniségének 
súlyát milyen kevéssé latolgatják az iskolakönyvek. 
Ez a szegény szülőktől származott francia bencés 
nemcsak a maga nemzedékének volt legkiválóbb 
tudósa, hanem, bizonyára a vele kapcsolatos jó- 
néhány évszázadnak is. Azonkívül zseniális politikus: 
ő volt az, aki teljesen felszabadította a pápai hatal
mat a császári függés alól. Életrajzírói közül egye
sek rajongással, mások ellenszenvvel, de mind a 
nagy egyéniségnek járó megbecsüléssel beszélnek 
róla. Bírálói csak egy hibát tudnak szemére vetni: 
szerintük mindig túlserényen kereste a hatalmasok
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barátságát. De ez a hiba is másként fest, ha úgy 
fogalmazzuk, hogy kitünően tudott bánni az embe
rekkel és kitünően tudta őket annak az érvénye
sülésnek szolgálatába állítani, amely a pápai trónra 
ültette s ezzel nagy egyházpolitikai eszméinek meg
valósításához segítette. Aurillaci Gerbert, — mert 
így hívták pápasága előtt — tudományos hírneve 
folytán elérte I. Ottó németrómai császár házában 
a nevelői állást, majd a reimsi egyetemet vezette. 
Mint a trónörökös nevelője megszerezte magának 
a németrómai dinasztia barátságát és teljes bizal
mát. Mint tudós nevelő, a tudósok nagy seregét ké
pezte ki egész Európa közművelődése számára; ő 
nevelte többek között azt a Bonipert nevű papot, 
aki Magyarországon letelepedvén, Pécs első püs
pöke lett és ott iskolát is alapított. Szilveszter mű
veltségét valósággal áttekinthetetlennek kell mon
dani. A rendszeralapító reformtudósok fajához tar
tozott. Ö hozta be az arab számjegyek használatát 
Európában, ö  reformálta a naptárt, amely akkor 
a napév és a holdév közötti zavaró különbség miatt 
már csődöt kezdett mondani, ő  írta kora tanköny
veit a mértan, a számtan, háromszögtan és gömb
háromszögtan számára. Ö alapította az új tizedes 
rendszert. Ö határozta meg matematikai alapon a 
zenei hangközök különbségét. Csillagászati műsze
rek és új hangszerek készítésétől az alany és tárgy 
elméletéig kalandozott, csillapíthatatlan tudásvágya 
a számológép, a szemészet és az egyházi iparművé
szet között sehol sem hagyott területet látogatás 
nélkül. De nagy szelleméről az adja az igazi fogal
mat, hogy ő dolgozta át az európai közoktatás rend
szerét az ókorból maradt didaszkaloszi oktatómód 
helyett a humanisztikus rendszerré, amellyel ma is 
élünk. Abban, ahogy oktatását a klasszikus latin és 
görög irodalom tüzetes olvasására alapította, már 
megsejthető a sokkal későbbi renaissance szikrája.
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Egyszóval hatalmas szellemű modern tudós volt és 
nagy diplomata. Mindkét tulajdonságát alkalma 
volt érvényesíteni. Mikor az évezred utolsó eszten
dejében, 999-ben, elfoglalta a pápai trónt, nagyvo
nalú terv megvalósításához fogott: tételesen meg
állapította az egyensúlyt a kereszténység szellemi 
és világi trónjai között. Egyrészt vissza akarta sze
rezni barátjának és III. Ottó néven a németrómai 
trónra került hajdani tanítványának a római cézá
rok roppant világhatalmát, másrészt a pápai trónt 
ettől a világhatalomtól függetlenné akarta tenni. 
Az első cél eléréséhez az tartozott, hogy a német
római császártól nem függő francia királyi hatal
mat ő, a francia, letörni igyekezzék Ottó hasznára. 
A másik cél eléréséhez az tartozott, hogy az újon
nan megtérített pogány nemzetnek igyekezzék ál
lami szabadságát megtartani az Ottó számára. 
Mikor ez a pogány nemzet, a magyar, 997-ben a 
fiatal Vajkot emelte fejedelmévé, Szilveszter pápá
nak sietnie kellett: hatvanas öreg volt már és tes
tileg nagyon törékeny.

Ugyanekkor harminc esztendős volt III. Ottó, a 
németrómai császár. Ezt aszkéta álmodozónak is
merjük a történelemből. Életének nagy gondolata 
volt a római impériumot keresztény alapon meg
teremteni. Világbirodalomról ábrándozott, amely
nek fővárosául német létére Rómát szánta. A közép
kor tömjénfüstös pompájával vette körül magát, 
hallatlan fényűzéssel jelezte rangját, de ő maga e 
pompa közepette szerzetesi önmegtagadásban élt. 
Nem nősült meg, átszellemült sanyargatásokkal 
kínozta testét, egész élete hol hadjáratok, hol búcsú
járó fogadalmak fáradalmaiban telt el, s hivatása 
légvár-hitében éppen olyan kérlelhetetlenül szigorú 
volt másokhoz is, mint önmagához. De szelleméből 
hiányzott az a gyakorlati bölcsesség, amely nevelő
jének, Szilveszternek, az igazi erőt adta. Azt lehetne
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mondani, hogy Szilveszter volt a császári lélek és 
Ottó császár volt a pápai lélek. Ez a pápa ezzel a 
császárral okvetlenül elboldogult, ha ellentétes érde
kek összeütközése merült fel.

És húsz esztendős volt ekkor Vajk, vagy más 
néven István, a magyarok fejedelme. Serkedő 
szakállú fiatalember és alacsony, noha az Árpád
nemzetség nevezetes volt az általában apró termetű 
magyarok között testi magasságáról. Azok a törté
nelmi képek, amelyek az ő felnőtt korában tartott 
keresztelését ábrázolják, valószínűleg a szép mesék 
körébe utalandók. István már kereszténynek szüle
tett. Ő még nem élt, mikor atyját, Géza fejedelmet, 
a keresztény térítők megkeresztelték. Az is nyilván 
tévedés, hogy az István nevet a pogány Vajk név 
helyett a keresztségben kapta volna. Ehelyett az 
látszik valószínű feltevésnek, hogy egyik neve Ist
ván lett az ilyen nevű passaui vértanú után, másik 
neve pedig Vojtek, vagy rövid formában Vojk, mert 
a magyar dinasztia főpapi barátja a prágai Szent 
Adalbert volt, már pedig a csehek az Adalbert és 
Vojtek neveket azonosan használják. Egyszóval Ist
ván már kereszténynek nevelkedett. Édesanyja Sa
rolta, Gyula erdélyi vezér leánya, bizánci térítés 
folytán még az ő születése előtt megkeresztelkedett, 
mostohaanyja pedig, Adelhaid lengyel hercegnő, 
erős keresztény érzéseket hozott Géza fejedelem há
zához és feljegyeztetett, hogy ez az Adelhaid rend
kívüli eréllyel rendelkezett ahhoz, hogy megvaló
sítsa, amit kívánatosnak lát. Kétségtelen, hogy 
István serdülő évei Krisztus vallásának mély be
nyomásai között teltek el. A történettudósok nem 
tudnak megállapodni abban, hogy az Árpád-kor
ban mik voltak nálunk a trónöröklés törvényei, de 
az biztos, hogy István számíthatott a trónra. Tehát 
nevelésének keresztény voltában nemcsak Adelhaid 
hitének, hanem Géza politikai okosságának is sze-

2nareányi Zsolt: Sacra Corona.
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rep jutott. Mindez nem hullott terméketlen talajra: 
Istvánt, ha távoli alakját fontolóra vesszük, a haza
fias megindultság leszámításával, tárgyilagosan is 
rendkívüli tehetségű embernek tarthatjuk. Mikor 
választás útján átvette a magyarok uralmát, házas- 
ember volt már: két évvel előbb feleségül vette 
Henrik bajor herceg leányát, Gizella hercegnőt, aki 
szintén a magyar dinasztia hittérítő készségét je
lentette személyével. A hittérítés a fiatal fejedelem 
országlásának kezdő éveiben már fegyverrel volt 
kénytelen győzni. Bajor szövetségesére támaszkodva 
a veszprémi csatában megverte a pogányság mellett 
kardoskodó Koppányi, testét négyfelé vágatta és a 
három csonkot különböző városkapukra szegeztet- 
vén, a negyediket Erdélybe küldte intő például, ahol 
az óhitű magyarok még mindig berzenkedtek. S 
mindjárt hadba is indult az erdélyi Ajtony szövet
ségesei, a bolgárok ellen. Megverte azokat is, egyik 
városukat — valószínűleg Üszküböt — fegyverrel 
meg is vette. Most aztán megteremtette a rendet az 
országban és hozzáfoghatott országa jövőjének szer
vezéséhez.

Volt itt tehát egy németrómai császár, aki világ
birodalmi ábrándjaiba bizonyára a római impérium 
Pannóniáját is beleszőtte, tehát Magyarországot a 
németrómai császárság hűbérországának kívánhatta 
látni. Volt aztán egy pápa, akinek a maga eszes 
egyensúlypolitikájában éppen ellenkezőleg az volt 
az érdeke, hogy ennek a most megtérő országnak 
szuverénitását a németrómai hatalom ne bolygat
hassa. És volt egy éleseszű fiatal fejedelem, akiben 
az évszázadokkal utóbb megszületett nemzeti eszme 
még nem élhetett, de annál erősebben élt benne az 
az állameszme, amelyről olyan okos tanulmányt írt 
később fia használatára. S a döntő lépés megtörtént. 
Hogy ezt milyen diplomáciai tárgyalások előzték 
meg, azt nem tudjuk. Ottó császár feltehető kísér-
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leteinek, hogy hűbéri hatalmát Magyarországra ki
terjessze, nincsen nyoma. Azt sem lehet megmon
dani, kinek volt a gondolata az egész világ előtt 
láthatóan jelezni, hogy a magyar állam, amely fel
vette a kereszténységet, ennek szellemi hatal
mától, de nem világi hatalmától tartja magát 
függőnek. Akár a pápa, akár a magyar feje
delem kezdeményezte az ötletet, mindketten 
megegyeztek benne. Sőt lehet, hogy maga a 
császár se,m nézte rossz szemmel. Ebben az időben 
sok politikai baja volt és nagyon is rászorult a pápa 
támogatására, aki egy ilyen nem főbenjáró kérdés
ben hamar leszerelhette.

Ott tartunk tehát, hogy István fejedelem haj
landó volt országa politikai függetlenségének fenn
tartása érdekében nemrég még pogány országa 
szellemi függését elismerni. Bizonyára tisztában 
volt azzal, hogy a németrómai hatalmi törekvés sze
mében Magyarország függetlensége ezentúl mindig 
szálka lesz, de tisztában volt azzal is, hogy a poli
tikai hatalom ellen az egyház szellemi ereje igen 
tekintélyes pártfogó támasztékot fog jelenteni. 
A más uralkodótól való függés elismerésének az 
akkori nemzetközi nyelven egy szimbóluma volt: 
a koronakérés. És itt helyénvaló lesz a korona ne
vezetű fejdísz jelentőségéről egyetmást mondani.

A legrégibb korona az a lombfűzér, vagy virág
koszorú, amellyel az ember felékesítette magát. 
A különböző kultúrákon belül ennek különböző 
fajtái támadtak az előkelő hölgy diadémjától, vagy 
a győztes dalnok babérkoszorújától a menyasszony 
mirtuszkoszorújáig, vagy a püspöki mitráig. Ezer
féle fejdísz ezerfélét jelentett. A rómaiak katonai 
társadalma tmár sok pontosan megkülönböztetett 
koronát ismer. A „corona obsidialis“-t kapta az a 
vezér, aki elfoglalt egy várost; ezt a koszorút a 
helyszínén szedett lombból és virágból kötötték.

2*
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A „corona civia“ tölgylevélből készült és annak 
jutott, aki a csatában egy római teljes jogú polgár 
életét megmentette. A „corona muralis“-t már arany
ból verték toronyalakú díszekkel és annak adták, 
aki elsőnek hágott az ostromlott falra. A „corona 
navalis“-nak hajóorralakú díszítése volt, ezt tengeri 
ütközetek után kapta a győztes. Számos császár 
mindenféle koronát hord a régi római pénzeken, de 
az ilyan koronáknak nem volt államjogi jelentőségük. 
Thomas Macall Fallow, a korona-régészet legneve
zetesebb tudósa, azt mondja, hogy a szájntalau 
alakú fejdísz között a rómaiak kezdték a keleti 
eredetű diadémformát a közjogi jelentőség számára 
lefoglalni. Volt idő, amikor ez még csak gyolcsból, 
vagy drága szövetből készült, később fémből csinál
ták és drágakövekkel díszítették. A zárt formájú 
koronát sem kell másnak tekinteni, mint diadóm
nak, amelyet felül pántok dísze kötött össze. A ne
vezetes lombard-korona teljesen diadémalakú még, 
tulajdonképpen aranyból való, de vaskoronának 
nevezik, mert belsejében vasráf fut körül, amelyet 
a legenda szerint Krisztus keresztjének egyik szö
géből kovácsoltak. A pápai tiara sem más, mini 
három diadém, amelyeket egy püspöki mitrára sze
reltek.

Az ilyen diadém az uralom jelképéül szolgált. 
Koronát kapni valakitől azt jelentette, mint jelképi
leg az ő kezéből kapni az uralmat. Ha tehát István 
magyar fejedelem Szilveszter pápától koronát kért, 
ez azt jelentette, hogy a magyar államhatalom bir
toklása nem valamely világi uralkodótól, hanem 
Krisztus helytartójától származik, vagy lefordítva 
az ismert kifejezésre:a magyar uralkodó nem a nó- 
metrómai császár kegyelméből, hanem Isten kegyel
méből uralkodik. „Regnante clementia", — mondták 
István idejében. „Divina favente“ , — mondták ké
sőbb. Meg kell itt azonban jegyezni valami lényeges
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különbséget. Arról volt szó, hogy István kérjen-e 
koronát a pápától, nem pedig arról, hogy a pápa 
és a császár közül kitől kérjen. A németrómai csá
szártól akkor nem volt szokás koronát kérni. A né
metrómai császár nem szokott koronákat adni, sem a 
koronák által hűbéres királyi rangokat. Istvánnak 
az a lépése tehát, hogy koronát kér a pápától, nem 
jelentett ellenséges lépést a császárság irányában. 
De mélyebb értelemben bölcs védekező lépést jelen
tett, az állami szuverénitás gondos megóvásának 
szándékát jelentette.

Mikor István a kérést Kómába küldötte, követe 
személyében új alak lépett a történetbe és pedig 
Asztrik érsek. Pontos neve felől sok volt a vita. 
Hazájában, Szászországban, állítólag Otriknak hív
ták. Később Csehországba költözött Szent Adalbert- 
hez, akinek Magdeburgban tanára volt. A csehek 
között Kodla lett a neve. Viszont szerzetesi név gya
nánt az Anasztázt választotta. De nevezzük csak 
közkeletű nevén Asztriknak. Adalbert körében élvén 
elkísérte a szentet egyik magyar útjára, s akkor 
Géza fejedelem megkedvelte és itt marasztotta, 
hogy segítsen a térítő munkában. Kolostort építettek 
neki Pannonhalmán, annak apátja lett. Ámbár van 
olyan történettudósunk, aki azt magyarázza, hogy 
itt két emberről van szó, egyik Radla pannonhalmi 
apát és esztergomi érsek volt, a másik Asztrik pécs- 
váradi apát és kalocsai érsek. A vitát nem óhajtjuk 
eldönteni, még csak részletesebben megvilágítani 
sem. Való az, hogy élt itt Magyarországon egy 
Asztrik nevű érsek, akit mint kiváló egyházi sze
mélyt István fejedelem elküldött Rómába koronát 
kérni a pápától.

Asztrik elment és megjött a koronával. Ez kö
rülbelül bizonyos, de minden egyéb, ami ezt a kurta 
mondatot körülveszi, a legendák lelkes sejtelmébe 
vész.
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Először is soká hozzákapcsolódott a korona kül
déséhez egy bulla, a Szilveszter pápa bullája. Ezt a 
bullát Verancsics Antal esztergomi prímás találta 
volna meg a traui székesegyház levéltárában, 
mialatt mint szerzetes régiséggyűjtő és történész 
kútforrások után kutatott, több mint háromszáz 
évvel ezelőtt. Ö adta egy bizonyos Georgier Atanáz* 
nak az okmány másolatát, ez odaadta Levakovich 
szerzetesnek, ez Aldobrandini bíboros társaságában 
ismertette, majd Inkhoffer jezsuita atya magyar 
egyháztörténetet írt 1644-ben, s ebben az egész szö
veget kiadta. Az okmány magyar fordításban így 
szól:

Szilveszter püspök, Isten szolgáinak szol
gája, Istvánnak, a magyarok vezérének üdvöt 
és apostoli áldást! Nemességed követei, neveze
tesen testvérünk, Asztrik kalocsai tisztelendő 
püspök annál nagyobb örömmel illették szívün
ket és annál könnyebben végezték tisztüket, 
mennél sóvárabban vártuk — isteni intelem 
által előre figyelmeztetést kapván — megérke
zésüket az előttünk ismeretlen néptől. Szeren
csés küldöttség ez, melyet mennyei követség 
előzött meg s angyalok szolgálata folytán Isten 
határozatával már akkor eredménnyel járt, 
mikor mi még meg sem hallgattuk. Bizonyára 
sem a szándékozónak, sem a követnek, hanem 
az apostol szerint a könyörülő Istennek végzése 
volt ez, aki Dániel tanúsága szerint változtatja 
az időket és korokat, átváltoztatja és alkotja 
az országokat, megnyilvánítja a .mélységeket és 
rejtett dolgokat és ismeri a sötétben tartózkodó
kat, mert vele van a világosság, amely János 
tanítása szerint mindenkit, aki e világra jön, 
megvilágosít. Mindenekelőtt tehát hálát adunk 
az Atyaistennek, Urunknak, ki a mi időnkben is 
talált magának Dávidot, és pedig Gejza fiát,
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kedve szerint való férfiút, és mennyei világossá- 
gával körülsugározván, felébresztette őt, hogy 
legeltetné Izrael népét, választott magyar nem
zetét. Dicsérjük továbbá Fenségednek Isten iránt 
való kegyeletét s az apostoli szék iránt való 
tiszteletét, amely széken, semmi érdemünk nem 
lévén, csak Isten irgalmából ülünk. Méltó dicsé
rettel említjük továbbá adakozásod bőségét, 
mellyel az apostolok fejedelmének, Szent Péter
nek, említett követeid és leveled által mind
örökre felajánlottad országodat és népedet, 
melynek vezére vagy, valamint mindenedet és 
tenmagadat. Mert e kiváló tetteddel tanú jelét 
adtad annak, s magadat méltán annak mutattad, 
aminek, hogy téged nyilvánítani méltóztassunk, 
óhajtva kérted. De nem szaporítjuk a szót. Mert 
nem szükséges magasztalnunk azt, akit Krisz
tusért elvégzett oly sok és kitűnő cselekedet tesz 
híressé, s akit Isten maga ajánl. Ezért tehát, 
dicső fiúnk! Mindazt, amit tőlünk és az apostoli 
széktől kívántál, úgymint a koronát, a királyi 
címet, az esztergomi metropolitaságot és a többi 
püspökséget a mindenható Istennek, az ő Péter 
és Pál apostolainak hatalmával — előre meg
kapván erre az intelmet és parancsot ugyané 
mindenható Istentől — saját apostoli áldásunk
kal készségesen engedélyezzük, adjuk és ado
mányozzuk. Az országot is, melyet nagylelkű
séged Szent Péternek felajánlott, veled együtt, 
valamint mostani és jövendő népeddel s nemze
teddel a római anyaszentegyház oltalma alá 
fogadván Bölcsességednek, örököseidnek és tör
vényes utódaidnak bírni, tartani, igazgatni, 
kormányozni és birtokolni visszaadjuk s adomá
nyozzuk. Bárkik lesznek az örököseid s utódaid, 
ha az országnagyok által törvényesen megvá- 
lasztattak, hasonlóan tartoznak nekünk és örö-
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köseinknek személyesen, vagy követeik által 
kellő engedelmességet és tiszteletet tanúsítani, 
és alattvalóinkként bemutatni magukat a római 
anyaszentegyháznak, mely az alatta levőket nem 
szolgáinak tekinti, hanem valamennyit fiaiul 
fogadja, s a katolikus hitben, Krisztus Urunk
nak és Üdvözítőnknek vallásában szilárdul meg
maradni és azt előmozdítani. És mivel Nemes
séged az apostoli dicsőségért versenyezve nem 
tartotta méltatlannak Krisztust terjesztve és 
vallását hirdetve viselni az apostoli hivatalt, és 
minket papsági tisztünkben helyettesítve eljárni 
igyekezett, mindenek felett tisztelve az aposto
lok fejedelmét, ezért mi is kitűnőségedet s érde
meid tekintetéből örököseidet és utódaidat, kik 
mint mondottuk, választás és a szentszék által 
^megerősítést nyernek, kivételes szabadalommal 
most és a jövőben feldíszíteni kívánván, apos
toli hatalmunkkal megengedjük, akarjuk és 
kérjük, hogy miután Te, illetve ők, az általunk 
küldött koronával a követeidnek elmondott 
mód szerint a koronázást megkaptátok, Te is 
magad előtt vitethesd a keresztet, mint az apos- 
tolság címerét és ők is vitethessék, országod 
jelen és jövendő egyházait helyettünk s utó
daink helyett az isteni kegyelem leendő taní
tása szerint intézhessétek és rendezhessétek, 
ahogyan mindez részletesebben benne foglalta
tik egy másik levélben, amelyet közösen neked, 
az országnagyoknak s az egész hívő népnek 
küldünk hozzád utasított követünk által. Kö- 
nyörgünk a mindenható Istennek, aki Téged 
neveden hívott el anyád méhéből az országlásra 
és a koronára, s aki azt a koronát, amelyet a 
lengyelek vezérének készíttettünk, neked adni 
rendelte, növelje igazsága gyümölcsének gyara
podását, öntözze azt bőségésen az országodban
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ültetett új kert áldásának harmatával, tartsa 
meg országodat épségben Neked, s Téged orszá- 
godnak, oltalmazzon a látható és láthatatlan 
ellenségtől, s a földi országiás bajai után majd 
örök koronával díszítsen a mennyei országban. 
Kelt Kómában, 1000. március 27-én.

Ez szép okmány, magyar embernek olvasni fel
emelő dolog. De az újabb történetírás addig vizsgál- 
gáttá, latolgatta, amíg aztán megtámadta hitelessé
gét. Az eredeti okmány nincs meg, ezt a szöveget 
csak másodkezű, sőt harmadkezű másolatból ismer
jük. Először is az keltett gyanút, hogy a bullát 
Trauban találták meg. Hogyan kerül egy ilyen fon
tosságú okmány Trauba? A hitelesség védői azt 
felelték, hogy mikor Kálmán királyunk és a szent
szék között a spalatói érseki szék betöltése körül 
nézeteltérés támadt, az okmány másolatát igen ter
mészetesen vitték Dalmáciába a magyar király 
apostoli jogainak igazolása végett. Más történelmi 
bírálók egyes kifejezéseken akadnak fenn, s ezek
ből igyekeznek kimutatni a bulla koholt voltát, üe 
akadnak, akik viszont cáfolni tudják ezeket az 
érveket. Végeredményben maga a bulla nem látszik 
döntőnek a kérdésben. Ha koholta is valaki, későbbi 
és kétségbevonhatatlan okiratokban a szentszék 
megismétli azt, ami lényeges benne. Azt nem lehet 
tagadni, hogy magának a bullának dolga egyelőre 
homályos, de nem homályos a koronáé. Hogy Szil
veszter pápa csakugyan küldött koronát Istvánnak, 
azt nem csak ebből a bullából tudjuk, hanem 
Thietmar merseburgi püspök feljegyzéseiből is.

Ez a püspök gróf Walbeck Siegfried fia volt. 
A III. Ottó halála után következő németrómai csá
szár II. Henrik kegyenceként az udvarnál tartózko
dott és élvén a kitűnő adatszerzések lehetőségével, 
történetírásra adta magát. Művének eredeti kézirata
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is fennmaradt és kétségbe nem vonható. A szerző 
egykorú volt István királlyal, tehát kortárs lévén, 
külön figyelmet érdemel, mint kútfő. Igazolható az 
is, hogy Asztrikot személyesen ismerte, találkozott 
vele a frankfurti zsinaton is, a bambergi főegyház 
felszentelésénél is, tehát módjában volt vagy mind
ezt Asztriktól hallani, vagy a másutt hallott adato
kat Asztriknál ellenőrizni, néhány évvel a korona
küldés után. És tudjuk azt is, hogy az a II. Henrik, 
akinek Thietmar püspök a környezetében élt, István 
királlyal sógorsági viszonyban állott. Megvolt tehát 
minden lehetősége, hogy a magyar korona ügyéről 
egészen megbízható értesüléseket szerezzen be. Ez a 
történetíró ezt mondja: „Ekkor Vajk, Henrik bajor 
fejedelem veje, a császár kedvezésével és figyelmez
tetésére országában püspökséget állított fel és a 
koronát a pápa áldásával együtt megnyerte/4 Ebben 
a mondatban érdekes az a kitétel, hogy „a császár 
(III. Ottó) kedvezésével és figyelmeztetésére/4 Hogy 
éppen a világbirodalomra törekvő császár figyel
meztette volna Magyarországot állami függetlensé
gének megőrzésére, alig hihető. Az viszont természe
tes, hogy a császári kenyéren élő történetíró igyeke
zett uralkodója elődjéről mint nagylelkű, lovagias 
emberről megemlékezni. De III. Ottó kétségtelen jó
indulatának valóban megvolt a kézzelfogható jele is. 
Adatunk van róla, hogy a császár lándzsát küldött 
a magyar fejedelemnek ajándékba. Ez a lándzsa a 
legenda szerint Szent Móricé volt, és Krisztus ke
resztjének egy darabja ékesítette. Már pedig a 
lándzsa az akkori lovagi világ jelbeszédében a ha
talom szuverénitását jelentette. Nyilvánvaló, hogy 
a pápa diplomáciai úton meg tudta győzni császári 
barátját: az Ázsiából jött új európai nemzet függet
lenségének békét kell hagyni.

Más források is pontosan jegyzik fel, hogy 
István koronát kapott Szilvesztertől. Az úgynevezett'
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szász évkönyvek is így írják, valamint az úgyneve
zett Szent István-legendák is. Ezek egyike a király 
halála után ötven évvel keletkezett. Nehéz volna fel
tenni, hogy egy rendkívüli európai fontosságú 
eseményt ötven év múlva elhigyjen a közönség, 
ha nem történt meg. Ezekben a legendákban már 
részletesen olvassuk a koronaküldést, és olvassuk 
bennök azt a részt is, amelynek ismerete nélkül a 
bullának az előzetes isteni intelemre vonatkozó 
része érthetetlen. Ez így hangzik:

István négy évvel atyja halála után az 
isteni kegyelem sugallatára elküldte a szent 
apostolok küszöbéhez azt az Asztrik főpapot, 
akit Anasztáznak is hívtak, hogy a Pannóniá
ban támadt új kereszténység számára kérje az 
apostolok fejedelmének, Szent Péter utódjának 
bő áldását, továbbá hogy a pápa szentesítse 
érsekséggé hatalma tekintélyével az esztergomi 
egyházat és erősítse meg áldásával a többi püs
pökséget, méltóztassék őt királyi koronával is 
megerősíteni, hogy ekkora tisztesség támogatá
sával Isten kegyelméből állandóvá tehesse a 
megkezdett művet. Majdnem azonos időben 
Miska lengyel fejedelem is felvette népével a 
keresztény vallást és a római szék főpapjához 
küldött követek által ő is kérte az apostoli áldást 
és a királyi koronát. A pápa hajlott erre a ké
résre és már el is készíttette a szépmívű koro
nát, melyet apostoli áldásával és a királyi rang 
dicsőségével szándékozott Miskának elküldeni. 
De övéit jól ismeri Isten, aki az apostolok által 
apostolul jelölt két ember közül Mátét válasz
totta. Isten inkább választottját, Istvánt, mél
tatta az ideiglenes földi korona szerencséjének 
érdemére, hogy később majd a boldogabb örök 
korona díszítse. A meghatározott napon a kész
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k o r o n á t  a lengyel fejedelemnek már el kellett 
volna küldeni, de előző éjjel a pápának meg
jelent látomásában az Ür angyala és így szólt 
hozzá: „Tudd meg, hogy holnap reggel ismeret
len nemzet követei érkeznek hozzád, akik kirá 
lyi koronát és apostoli áldást fognak kérni feje 
delmök számára. Habozás nélkül add fejedel
müknek az általad készített koronát, mert tudd 
meg, hogy az őt illeti élete érdemeiért a királyi 
név dicsőségével együtt." Asztrik másnap reg
gel ugyanúgy érkezett a pápához, ahogy azt 
a látomás előre megmondta. Bölcsen végezte 
feladatát, rendre elmondta a szent vezér tetteit, 
az említett jelvényeket kérte a szentszéktől, ki
jelentvén, hogy fejedelme megérdemli ezt a 
megtiszteltetést és méltóságot, mert Isten segít
ségével több nemzetet meghódított és hatalmá
val sok hitetlent térített Istenhez. Nagy öröm
mel hallván mindezt a római pápa, minden 
kérést teljesített. Azonfelül még keresztet is 
küldött, hogy azt a király előtt vigyék, mintegy 
apostolsága jeléül. „Én, — mondotta — apostoli 
vagyok, de ő, aki által Krisztus annyi népet 
magához térített, méltán mondható apostolnak. 
Azért intézkedésére bízzuk Isten egyházait a 
népekkel együtt, hogy azokat mindkét jog sze
rint intézze." Asztrik főpap tehát megnyervén 
mindent, amit kért, örvendezve tért haza, ma
gával vivén azt, amiért kedvező szerencsével 
járt bevégzett útjában. Az apostoli áldás levelé
nek, a koronának és a keresztnek meghozásával 
a főpapok és a többi egyházi személy, az ispánok 
s a nép Istvánt, Isten kedveltjét, királynak kiál
tották ki. Felkenték és a királyi diadémmal 
szerencsésen megkoronázták.

Az utolsó mondat igen fontos, ha most már rá-
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térünk arra, hogy milyen volt az a korona, amelyet 
Asztrik hazahozott. Mi a mai korona két felső, haj
lott pántját ismerjük szilveszteri koronának, a most 
idézett forrás pedig diadémról beszél. És ennek a 
forrásnak van igaza. Az a korona, amelyet Szilvesz
ter pápa Asztrik útján küldött Istvánnak, abroncs
alakú diadém volt, még pedig aranyabroncs, ame
lyet tizenhárom zománckép díszített: Jézus és a
tizenkét apostol képei. Jézus zománcképe valamivel 
nagyobb volt, mint a többi tizenkettő, és ehhez ké
pest a Jézus-zománckép felett az arany abroncsnak 
is volt egy téglalap-alakú kimagasodása. Ezt a koro
nát úgy kellett feltenni, hogy a Jézus-kép jusson a 
homlok közepére. Jézustól jobbra következtek Pál, 
idősebbik Jakab, Tamás, Fülöp, ifjabbik Jakab és 
Simon képei, balra pedig Péter, András, János, Ber
talan, Máté és Tádé. Hátul a tarkó közepe fölött 
Simon és Tádé apostolok képei értek össze. Az 
abroncs kerülete negyvenöt centiméter volt, elég 
vékony, mély sárgaszínű, tehát tisztább aranyból 
készült.

Mondjuk el a tizenhárom zománcképről, amit 
tudunk.

A homlok közepe fölött volt a főkép, a Meg
váltót ábrázoló. Tudnivaló, hogy az ikonologia, 
vagyis szentképtan, számon tartja a Jézust ábrá
zoló különböző képek típusait és szabatos nevekkel 
nevezi őket. A mi koronánk Jézus-zománcképe a 
„Maiestas Domini“-képtípushoz tartozik. Az ilyen 
fajtájú szentkép az utolsó ítéletkor igazságot osztó 
Istenként ábrázolja Jézust, amint „ítél eleveneket 
és holtakat". Jézus trónon ül, feje körül keresztes 
fényőv. Ennek a fényövnek alapszíne zöld. Fehér
vörös keresztsugarak vannak benne. Jézus rövid 
szakálla és lefolyó bajsza sötétbarna, arca testszínű, 
ajka piros, szeme fehérjében fekete pont. Szemöldöke 
is fekete. Balkezében kékszínű könyvet tart, amely-
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nek fehér a szegélye. Jobbját áldásra emeli. Testét 
két ruha fedi: alsóruhája kék, felsőruhája zöld. 
Lábafeje mezítelen, de lábszárain fehér harisnya 
látható, alul fehér szegéllyel. A trón a kor ízlésének 
megfelelő karosszék, sárga párna van rajta, a párna 
két vége kék-fehér csíkos, és piros gömbök díszítik. 
Az Úr lába alatt meglátható a trónszék zöld zsá
molya, amelyet piros, kék, fehér és sárga vonalak 
és pettyek díszítenek. Feje mellett egyik oldalon a 
nap, másikon a hold adja az ürügyet egy-egy deko
ratív körre. A nap kicsiny fehér kör, ebből vörös 
küllők sugárzanak ki kék alapon, s egy külső na
gyobb kör zárja le a kerek ábrát. A hold sarló
alakú, körötte kék alapon vörös pontok jelzik a csil
lagokat, ezt szintén külső nagyobb kör zárja körül. 
Lent a trón két oldalán is van egy-egy dekoratív 
ábra: két egyforma növény ez, valószínűleg céd
rusfa. Körvonalaik vörösek, rajzukban fehér, zöld 
kék és sárga színek fordulnak elő.

A  kisebbek közül vegyük elsőnek Péter apos
tolt. Haja göndör és ősz, szakálla és bajsza is fehér. 
Fejét aranyszegélyű piros kör övezi. Jobbkeze fehér
színű, tehát nyilván ezüstkulcsot tart, baljában 
papírtekercs látható, s a tekercs alatt fekete foná
lon a másik kulcs lóg erről a kézről. Pál apostol 
majdnem egészen ilyen, de haja nem göndör, ha
nem síma, és homloka magasabb, szakálla három
ágú. Derekán vörös öv. Jobbkezén látni, hogy ujjait 
egymásra tette: ez a görög szertartású áldás mozdu
lata. Balkezében pettyes kéktáblájú, fehérszélű 
könyv. Feje körül aranyszegélyű kék kör. Az alak 
mellett két oldalt ékítményes rajz, piroslábú fehér 
madárral stilizált lombú ágon. Az ábra fölött kék 
alapon fehér betűkkel: SC'S PAULTJS, a Szent Pál 
latin rövidítése. János apostolnak hosszúkás arca és 
ősz szakálla van a maga zománcképén. Derekán 
hármas piros öv, alsóruhája piros-fehér bélésű. Feje
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körül a nimbusnak ezüstös az alapszíne. Mellette is 
olyan ékítmény van két oldalt, mint Pál képén, de 
a madarak nem fehérek, hanem szürkék. Fölötte 
kék alapon fehér betűkkel: SCS IOHS, vagyis 
Sánc tus Johannes. Neki is könyv van egyik kezé
ben, de vöröspettyes, másik kezével ő is áldást oszt, 
de latin ritus szerint. Jakab apostol feketehajú, 
szakálla kétágú. Jobbjában fehérkeresztet tart, bal
jában papírtekercset. András apostol haja göndör 
és fekete. Ügy ad áldást, hogy kezét nyílt tenyérrel 
kifordítja. Fülöp szakálltalan, fiatal alak, mutató
ujjával mintha intene valamire.

Ez Jézus és hat apostol képe. Tudományunk 
eddig tart. Hogy a többi apostol zománcképe milyen 
volt, vagy milyen most, azt nem tudjuk megmon
dani. Hogy miért nem mondhatjuk meg, az majd 
kitűnik, ha I. Géza görög eredetű koronájáról 
fogunk beszélni.

Nem szabad említés nélkül hagyni a bullának, 
még ha apokrif is, azt a kifejezését, hogy a koronát 
„készítettük". Sokan úgy magyarázták ezt a szót, 
hogy Szilveszter pápa saját kezével ötvözte és 
zománcozta a szent tárgyat. Ilyet állítani nem is 
képtelenség, ha meggondoljuk, hogy a pápa igen 
ügyes ezermester volt, maga készített saját terve
zésű hangszereket, csillagászati és mértani műszere
ket, és az iparművészettel nagyon szeretett foglal
kozni. Hogy a koronát ő csinálta, elvégre nem lehe
tetlen. De a nem kétségtelen hitelességű okmány 
„készítettük" szavából ilyet biztosan állítani bajos. 
Ha más pápa azt írja, hogy „székesegyházat építet
tünk", az még nem jelenti az ő sajátkezű részvételét 
a munkában. A szilveszteri udvarról tudjuk, hogy 
ott nagy kelete volt a különféle iparművészeknek és 
kézműveseknek. A történettudósok egyik pártja úgy 
gondolja, hogy a korona itt készült a pápai udvarnál, 
mások viszont azt hiszik, hogy a pápa Monte-Casinó-
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bán csináltatta. Viszont Falke, a kiváló német szak- 
tekintély, aki a korona autentikus voltát nagyobb 
értekezésben bizonyította, amellett kardoskodik, 
hogy a koronát valamikor az 1000. év előtt Milánó
ban készítették.

Nagyon érdekes az a verzió, hogy ezt a koronát 
nem is kellett külön elkészíttetni István számára, 
mert már készen volt. Ollivier francia történettudós, 
aki foglalkozott a mi koronánkkal, azt állítja, hogy 
ezt a koronát a VI. század elején Bizáncban csinál
tatta Anasztázius császár, még pedig Clovis francia 
király számára, mikor patriciusi címmel tüntette ki. 
Clovis később a szentszéknek adta a koronát aján
dékba. Ott feküdt tehát a korona a pápák kincses- 
kamrájában, s mikor Asztrik koronát kért, csak elő 
kellett hozatni. Ollivier nagyon bizonykodik, hogy a 
korona bizánci munka, és Szilveszter pápa csak 
apróbb átalakításokat végeztetett rajta, például a 
szentek neveit görög betűk helyett latin betűkkel 
dolgoztatta ki. Mindez azonban csak a kuriózum 
kedvéért érdemel említést. Ollivier nem hatolt any- 
nyira a kérdés mélyére, hogy a magyar korona két 
részének külön eredetét pontosan mérlegelte volna. 
Amit ő beszél, az a későbbi, Géza-féle koronára 
vonatkozhatnék inkább, amely nem függött össze 
Szilveszterrel, és bizánci munkájú korona is, nem 
származhatik a VI. századból.

Ilyen volt tehát nagyjából István királyunk 
koronája: négyszögletű, tarka színezésű zománc
képek sorával fedett lapos aranyabroncs, mélysárga 
színű, egészen egyenes élű, csak az elején volt négy
szögletű kimagasodása. Nem volt rajta akkor 
még kereszt. Ezt tették a magyar fejedelem fejére, 
mikor a kerek ezredik esztendőben, huszonhárom 
éves korában az első magyar apostoli királlyá koio- 
názták.
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I V .

Erről a szertartásról nem tudunk semmit, leg
feljebb azt, hogy Esztergomban folyt le. Csak a 
később parancsoló hagyományokból tudjuk vissza
felé következtetni, hogy az ősi koronázó szertartás 
néhány eleme már akkor is meglehetett. Bizonyára 
István királlyal együtt koronázták meg Gizella 
királynét is. A szertartás ekkor még teljesen egyházi 
lehetett, hiszen az egész ünnepséget az európai hit
élet egy vallási eseményének kellett tekinteni. Ehhez 
képest meg kellett történnie a felkenésnek is, — ezt 
egyik forrás meg is említi, — mert az uralkodóvá 
való felkenés igen régi, még a kereszténység előtti 
vallásos szokás. A biblia is úgy nevezi Sault, hogy 
„az IJr felkentje44. Mikor az esztergomi főpap a szen
telt olajjal illette Istvánt, az Ür felkentje lett a 
magyar király is. A szertartáskor kétségkívül előtte 
vitték a keresztet, mint az apostoli rang ritka elő
jogát. Szerepelhetett az Ottó császártól kapott szent 
lándzsa is, de aligha a király kezében. Aztán fölötte 
valószínű, hogy az újonnan koronázott király ünnepi 
törvénynapot tartott. István király ezt sohasem 
hanyagolta el. Ő államszervező munkájában, amelyet 
tudatosan szabott az európai civilizációhoz, szívesen 
indult külföldi példák után. Jogszolgáltatási szervez
kedése a germán jogfejlődés hatását mutatja. 
Későbbi királyok idejéből nyoma maradt annak, és 
minden valószínűség szerint már István király ide
jén is megvolt, hogy az uralkodó a germán lovagi 
világ szellemében ünnepélyesen vállalta az özvegyek 
és árvák védelmét, más szóval az elnyomottakét, a 
gyengékét, más szóval vállalta az igazság emberies 
kiszolgáltatását. A későbbi királyok mindig ünne
pélyes törvénynapot tartottak a székesfehérvári 
koronázáskor, valamint azt is tudjuk, hogy István 
rendesen megtartotta a törvénynapot minden esz-

3Harkányi Zsolt: Sacra Corona.



34 HAKSÁNYI ZSOLT

tendő augusztus húszadikán. (Ez a mi István- 
napunk mélyen gyökeredző hagyományának ere
dete.) E két tudomásunk egybevetéséből sejteni 
lehet, hogy az esztergomi koronázással is törvény
nap járt. A király maga elé engedte egy-két ki
választott peres ügy feleit és igazságot osztott.

Mindez igen ösztövér anyag ahhoz, hogy az első 
magyar királyi koronázásnak még csak hozzávető
leges képét is fel merhetnék vázolni belőle. Ha kép
zeletünk elé idézzük a majdnem ezer év előtti ünnep
séget, már magánál a helyszínnél megakadunk. Mi
lyen képet mutathatott akkor a dunaparti Eszter
gom? Azok az ásatások, amelyek most folynak ott, 
rendkívül érdekes dolgokat tártak fel és ismeretein
ket szerencsésen bővítették. De ha fantáziánkat vak
merőségre hatalmazzuk is fel, ha regényszerűséget 
engedünk is meg neki, a kép csak bizonytalan ma
radhat. A koronázás sokaságának egyes alakjait fel 
tudjuk ugyan öltöztetni múzeumi ruhadarabokba, és 
az oltár lépcsőjén térdelő király hatalmas figurájá
nál bizonyára nem is ejtünk súlyos tévedést. De egy 
olyan korban, mikor a honfoglalók még csak száz 
éve laktak az új földön, mikor az új vallásnak s vele 
együtt természetesen az új viseletnek, az új módi
nak, az idegen nyelvű beszédnek még igen erőteljes 
ellenzéke élt az ország egyes foltjain, képzeletünk 
milyen sorban és milyen arányban állíthassa egy
más mellé a fonotthajú, varkocsos, régimódi harco
sokat s az európai fürtűeket, akik meghódoltak az 
udvari idegenek divatjának? Hogyan öltözködhettek 
István unokatestvérei, akik soká külföldön éltek, az
tán hazamenekültek hozzá? Mi volt az egészen ki 
nem derített szervezetű országnagyok rangrendje? 
Hogyan folyt le a latin és görög elemekből kevert 
ünnepi mise, amelynek liturgiája alaposan különbö
zött a mai miseáldozat nemzetközileg kötelező for
májától? Az orgonával és tömjénfüsttel aláfestett
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képnek még keretei is szétesnek. Nincs elképzelé
sünk erről a koronázásról, csak magának a nagy ki
rálynak alakja mutat valami homályos körvonalat 
a múlt teljes sötétjében.

Maradt fenn róla ábrázolás, amely királyi dísz
ben mutatja. Itt jogart tart a kezében. S ugyanilyen 
alakú az a jogar, amelyet Szent István jogarának 
tart a köztudat, s amely koronázáskor nálunk ma is 
használatos.

Aranyozott buzogány ez, nem más. Nyele ezüst
ből való, aranyozott, belül üres. Lent a markolatnál 
kisebb gömb fejezi be a nyelet, fent pedig a férü 
ökölnél valamivel kisebb gömbje van: ez a nyélhez 
foglalt, arannyal védett kristálygömb. Ebbe a 
gömbbe a kor szokása szerint mesés állatalakot vé
sett az iparművész, az oroszlán és az eb, vagy jel
képi jelentésében a hatalom és a hű éberség keveré
két. A kristálygömb kantáros aranyfoglalatáról 
aranyláncocskákon piciny aranygolyók függenek. 
A buzogány gömbjének tetején, a foglalat közép
pontjában filigrán munkájú ábra látható, úgyneve
zett kuffitikus rajz, valami kabbalasztikus betű
csomó, amely a középkori ötvösművészetben gyak
ran előfordul, de jelentését nem tudni. Iparművészeti 
szakemberek és régészek ítélete szerint a kristálykő 
arab eredetű és valószínűleg Alexandriában csiszol
ták. A filigrán védő foglalat viszont bizánci stílusú 
munka. A nyél az István király koránál későbbi 
keletű. Lehet, hogy a régebbi nyél helyett a XI. szá
zadban újat csináltattak hozzá. Vannak, akik azt 
hiszik, hogy ez a tárgy magának a honfoglaló Árpád
nak tulajdona volt.

Az első király említett ábráján országalmát is 
látni. De az elveszett. A mi mostani országalmánk 
nem az István királyé volt, hanem jóval későbbi 
korból való. Még későbbi szerzet az a kard, amelyet 
Szent István kardjának szoktunk nevezni, de hibá-

3*
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san. Kétségtelen, hogy ez a kard a XVL századból 
való. István király bizonyára viselt kardot, mikor 
koronázták, de annak a kardnak nincs nyoma. 
Ugyanígy elveszett a hosszú századok alatt a Szil
veszter által küldött apostoli kereszt is. És elveszett 
még sok minden: alba és stóla nevű ruhadarabok, 
a vállkendő, az öv, a király kesztyűje, saruja, ha
risnyája és a drágaköves arany mellcsat. Régi le
írások még megemlékeznek ezekről. Némelyik soká 
megvolt, sőt a sarú és harisnya, amelyet a hagyo
mány István királynak tulajdonított, a szabadság- 
harc alatt még megvolt. Akkor ment tönkre. Most 
már foszlányok sincsenek belőle. Csak azt tudjuk, 
hogy a sarú is, harisnya is vörös selyemből készült.

Ha István király kardjáról beszélünk, akkor 
meg kell említenünk, hogy a prágai Hradzsinban a 
Szent Vid-kincstár egy kardot őriz, amely a kincstár 
leltárában már 1456-ban István király kardja gya
nánt szerepel. Egyenes pallos ez, elefántcsont kéz
védővel, fonadékos díszítéssel. Aztán van egy másik 
kard Bécsben az udvari kincstárban. Ez aranyból 
való és ősi magyar stílusú. Eredete ismeretlen, csak 
azt tudjuk, hogy Salamon idejében került Bécsbe. 
Ezt hol Nagy Károly, hol István király, hol Attila 
kardjának tartja a hagyomány. Ezek egyike volt-e 
első királyunk kardja: nem tudni. Csak az biztos, 
hogy az eredeti kard elveszett. A most használatos 
kard valamikor 1400 körül készülhetett.

De nem veszett el, viszont az első koronázáson 
nem szerepelhetett, az úgynevezett Szent István 
palástja. Ezt a király nem hordta. Eredetét és tör
ténetét azonban tudjuk.

Nem királyi palást ez, hanem nagyon szép és 
nagyon becses misemondó ruha. Méltó arra, hogy 
a magyar király, aki az egyháznak hivatalos apos
tola, válla köré kerítse. A rajta arannyal hímzett 
felírás ezt mondja: „Casula haec data et operata
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est ecclesiae S. Máriáé sitae in civitate Álba anno 
incarnationis Christi M XXXI. indictione XIV. a 
Stephano rege et Gisela regina.*4 Hagyjuk el az 
indikció bonyolult fogalmát, amely régi római idő
számítási ezköz, és nekünk csak felesleges gondot 
okozhat, mert háromféle indikció járta valaha és 
történelmi vita dolga, hogy itt a rómait, a görögöt, 
vagy a császárit kell-e alkalmazni. Nem is fontos. 
A hímzés szövege világosan mondja, hogy ezt a 
kazulát, vagyis mise,mondó ruhát István király és 
Gizella királyasszony készítették és adták Krisztus 
megtestesülésének 1031. évében a székesfehérvári 
Szent Mária-eklézsiának. Tehát harmincegy évvel 
a koronázás után. Valószínűleg a veszprémi görög 
apácák kolostorában készült.

Szokás volt a középkorban, hogy a királyok a 
koronázási tárgyakat kegyeletből egyházi célokra 
ajánlották fel. Sok olyan királyi koronát tudunk, 
amelyet uralkodók adtak ajándékba templomoknak: 
láncokat szereltek ezekre, hogy a templomban 
csillárokként fel lehessen akasztani őket. II. Henrik 
császár, aki István idejében élt, a maga koronázási 
díszruháját odaadta miseruhául a bambergi székes- 
egyháznak. Nálunk fordítva történt: miseruhából
csinált koronázó palástot a nemzeti kegyelet. Ez 
annál stílusosabb, mert a középkorban a királyokat 
egyházi viseletben, mondhatnám dísz-miseruhában 
koronázták. Hiszen, mint már tudjuk, István koro
názása után alba, stóla, öv és vállkendő is fenn
maradt. Innen is látszik, mennyire egyházi esemény 
volt a koronázás, megmutatása annak, hogy a földi 
hatalom a római helytartón keresztül Istentől szár
mazik. Hogy mikor kezdtük ezt a miseruhát koro
názáskor használni, az nem bizonyos, de Kis 
Károlyról már krónika írja, hogy viselte.

Ez a miseruha, vagy most már inkább koronázó 
palást, amelyet szintén a korona mellett a páncél-
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szobában őrzünk, eredetileg nem ilyen volt. A közép
kori egyházi viseletekben járatos tudósok szerint 
elül nem volt nyitva. Körülzárta az egész alakot, 
csak a fej és a két kar számára volt nyílás rajta. 
Éppen ezért nevezik az ilyen miseruhákat latinul a 
„casula“ szóval, amely házikót jelent. De később 
megváltozott az egyházi divat is, a kazulát elül 
nyitva hordták, s valamelyik királyunk fel is ha- 
síttatta magának.

Eredeti színét nehéz megmondani, mert a sza
badságharc veszte után úgy ásták el a koronázási 
jelvényeket, hogy a vasláda teleszívárgott vízzel. 
A sarú és a harisnya el is mállott, de a palástnak 
a víz csak a színét fakította el. Anyaga kitűnő ke
leti selyem, alighanem az a bizonyos bíborszövet, 
amely nem piros, mint általában helytelenül hiszik, 
hanem kékszínű. Brokátszerű valami; a világos 
alapot a beleszövött keresztfonalak sötét mintázat
tal tarkázzák. De az alapanyagnál még fontosabb 
a dús aranyhímzés. Gizella királyné, mikor csinálta, 
az aranyfonállal nem öltötte keresztül a kelmét, 
hanem külön meghorgolta az egyes ábrákat és rá
varrta a palástra. Az aranyfonál úgynevezett „cip
rusi fonál“ , amely abban az időben úgy készült, 
hogy piros selyemfonalat becsavartak roppant vé
konyra vert szinarany lemezekbe. A lemezek közei 
közül kilátszott a fonál alapszíne, s ebből eredt a 
piros, arany és kétféle kék dús színhatása. Most 
már nem kék vegyül a piros és aranyba. Csaik a jó 
aranyfonál tartotta meg a színét, az alapfonál és a 
kelme fakó, vásott halványlila színt mutat.

Ügy lehet nézegetni ezt a palástot, mint a ké
peskönyvet, mert telisded tele van hímzett ábrákkal. 
Ez nemcsak kegyeletünk számára drágaság, hanem 
művésztörténeti drágaság is. Ilyen szép palást egy 
sem maradt ránk a középkorból.

Annak az iparművésznek, aki a palást hímzései-
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nek egységes tervét elképzelte, az volt a gondolata, 
hogy különböző csoportok által Krisztusnak részint 
mennyed, részint földi dicsőségét fogja megtervezni. 
Ez már azért is elmés gondolat, mert a kazulát 
mindig ketté szokták osztani arany vonallal, tehát 
az alapgondolat feltételez valami kettősséget. Az 
osztóvonal közepén természetesen Krisztus látható, 
mint főalak. Két lába egy-egy szörnyet tipor a XC. 
zsoltár egyik verse értelmében: „Áspison és bazilis- 
kuson fogsz járni és az oroszlánt és sárkányt tapo- 
dod." Ezt a gondolatot bele is rajzolták szöveggel 
a Mindenható feje körüli tojásdad, ókeresztény 
dicsfénybe: „Hostibus Xristus prostratis emicat 
alt." Az utolsó szó az „altus" rövidítése. A mondat 
magyarul így hangzik: „Krisztus fennen ragyog, 
miután ellenségeit leterítette." Krisztus felett egy 
madáralak a Szentlelket, egy áldó kéz az Atyát, 
tehát az egész csoport a Szentháromságot ábrázolja.

Mindjárt mellette Krisztus mennyei meg
dicsőülése látható, amint angyalok veszik körül. 
A hexameteres latin szöveg magyarul: „A  legfőbb 
királynak kíséretül szolgál a mennyei gyülekezet." 
A másik oldalon kitárt, felemelt karral a Szűz. 
„Az égben ragyog a szent szülő képe." Jobbról-bal- 
rót tíz-tíz angyal aranyhímzésű képe következik, 
virágékítményekkel felváltva.

A vonal alatt a próféták láthatók: fejük körül 
fénykör, kezükben pergamentekercs. Köztük ismét 
Krisztus. „A kezdet és a vég." Lejebb az a felirat, 
amely a kazula ajándékozását jelzi s amelyet már 
ismerünk. Majd ismét a Megváltó trónon ülve. 
„A trónolás mutatja az országló és uralkodó Krisz
tust." Kétoldalt ülnek ívezett árkádok alá helyezett 
trónjaikon az apostolok, ábrázolván Máté evan
géliumának ezt a mondatát: „Mikor az Embernek 
fia az ő fölségének székén fog ülni, ti is tizenkét szé
ken fogtok ülni, hogy ítéljétek Izrael tizenkét nem-
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zetségét.“ Az apostolok mind könyvet tartanak, sőt 
a négy evangélistának íróasztala is van. Az aposto
lok árkádjai felett sok fegyveres alak látható, 
nyilván az „ecclesia militans." A paláston legalul 
az egyház első szentjei és vértanúi sorakoznak, mint 
Kozma, Demjén, György, István és mások. Koronát 
és lándzsát viselnek. Közöttük, körülöttük minden
féle lombok és mesebeli csodaállatok stilizált dísze. 
De legérdekesebb ennek a képsornak középső három 
alakja: István király, Gizella királyné és Imre 
királyfi.

A palástnak gallérja is van. De látható, hogy 
ezt később tették rá. Kelméje is, hímzése is más, 
mint a kazuláé.

Van még egy tárgy, amelyet igen vékony szál 
kapcsol a magyar koronázás jelvényeihez, vagy ta
lán csak az első király személyéhez: István király 
állítólagos erszénye. Ezt a ferencesek bécsi kolos
torában őrzik és az a hagyomány róla, hogy a jóté
konyságáról ismert István király ezt hordta magá
val, hogy pénzt osztogasson belőle. Sőt vérmesebb 
feltevések szerint a király a koronázás alkalmával 
ebből az erszényből szórta volna a pénzt a nép közé. 
A tudomány erre azt feleli, hogy ez az erszény vagy 
táska, két darabból áll.Egyik oldalán hímzett görög 
kereszt látható, s annak keresztcsúcsaiban, valamint 
a kereszt alatt ószláv nyelvű cirillbetűs szöveg. 
A szakemberek meg is fejtették: az LVI. zsoltár 
kezdő verse. Ettől még lehetne az István erszénye, 
csak az a baj, hogy úgy a kelme, mint a hímzés az 
István idejénél jóval későbbi korból származik. 
Viszont azonban a másik oldala éppen olyan kelme, 
mint Gizella-féle kazuláé, az aranyhímzés is ugyan
olyan, s a minta stílusa is. De ebből még túlmerész 
dolog volna arra következtetni, hogy ez a király 
erszénye volt, amelyet egy későbbi korban új szö
vettel javították ki. Mindenki hordott ilyen er-
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szényt a középkorban az övhöz tűzve. A ruháira 
nem szoktak zsebeket varrni.

Elveszett tehát a koronázás legelső kellékei 
közül az alba, a stóla, a vállkendő, a kesztyű, a saru, 
a harisnya, a kard, az országalma, az apostoli ke
reszt, az Ottó-féle lándzsa. Megmaradt a jogar és a 
korona, amely a mai korona felső fele.

De hogyan lett a felső fele? Ez a magyar szent 
korona legtöbbet vitatott kérdése.

V.

Mondjuk meg, mikor ezt az igen bonyolult kér
dést magunk elé tesszük, hogy valamennyi tudósunk 
feltevése között a legmeggyőzőbb Czobor Béla és 
Karácsonyi János történészeink feltevése. Amit ők 
állítanak, az első pillanatra meglepően hangzik, 
mert ellenkezik a hosszú évszázadok hagyományai
val. De mennél tovább latolgatjuk, annál hajlan
dóbbak leszünk belátni. Azt mondja Karácsonyi, 
hogy a Szilveszter-féle koronát együtt temették el 
a királlyal. S a korona csak akkor került ismét 
napvilágra, mikor a szent király sírját negyvenöt év 
múltán kinyitották. Akkor már volt a magyar kirá
lyoknak egy újabb koronájuk. A kettőt egyesítették. 
Ez a feltevés mindent meg tud magyarázni: a ko
rona alakját és hiányait egyaránt. Legokosabb, ha 
ezen a nyomon követjük az István király halála 
után történteket.

István királynak és Gizella nagyasszonynak — 
így mondották eleink a királynét — csak egy gyer
meke volt: a több, mint tíz évi házasság után szü
letett Imre herceg. Alakját az aszkéta szűziesség 
és testetlen átszellemülés gótikus vonásaival ruházza 
fel a történelem, az egyház szentnek tiszteli. Van
nak olyan feljegyzések is, amelyek szerint meg-
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házasodott. Egyik krónika a görög császár leányát, 
jnásik a horvát, harmadik a lengyel uralkodó leá
nyát mondja feleségének, de mind megegyeznek 
abban, hogy feleségével testvéri tisztaságban élt és 
gyermekei nem születtek. A vallás szempontjából 
ez a liliomos önmegtartóztatás felemelő lehet, de a 
magyar államélet szempontjából tiagikus. Azóta 
sem hoztunk nagyobb áldozatot a katolicizmusnak, 
mint megtérésünkkor azonnal: odaadtuk a vallásos 
szűziességnek nejnzeti dinasztiánk egyenes folyta
tását. A királyfi leheletszerű alakja úgy tűnt el 
történelmünkből, mint az elhaló orgonahangfosz- 
lány, huszonnégyéves korában. A szülők az egyet
len gyermeket vesztették el benne, a királyi pár és 
a nemzet a trónörököst. Most tehát Istvánnak azon 
kellett töprengenie, hogy a keresztény magyar 
állam megszervezésének megkezdett munkáját kire 
hagyja örökül. Ha körülnézett rokonai között, azo
kat jórészt a régi pogány hiten találta. Leginkább 
tartott Vászoly, vagy Vazul nevű unokatestvérétől. 
Ez még hozzá botrányos kicsapongó életet is élt. 
Előbb börtön lett az osztályrésze, majd pedig ki
végezték. Bűne az volt, hogy bérgyilkossal meg 
akarta öletni Istvánt. A kiszemelt gyilkost azonban 
letartóztatták, s az rávallott felbujtójára. Vazul el
pusztult, gyermekei külföldre menekültek.

Hogy kire maradhatott ezek után a magyar 
korona, azt a következő családfa világítja meg:

Árpád

Levente Tarhos Üllő Jutás Zsolt

Taksony

Judit I. István 
férje neje 

Boleszláv Gizella

^ Im re

Ottó lengyel herceg

Géza, neje Sarolta Mihály
, ^  I ■■■■■ ■ ^

1. leány 2. leány Vászoly (Vazul) Szár(Kopasz)László 
férje férje Aha Sámuel 

Orseolo nádorispán

I. Endre L. Béla Levente

neje Preszlava 

Bonuszló

Froila Péter
Salamon I Géza I. László

Géza Lászió
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Vászoly és száműzött fiai nem jöhettek számí
tásba. Bonuszló még egészen kis gyermek volt. 
Istvánnak tehát családja nőágaira kellett tekintenie. 
Judit fiát, Ottót, éppen ez időtájt mérgezték meg 
Lengyelországban. Aba Sámuel felesége gyermek
telen maradt. Nem lehetett tehát másra gondolni, 
mint a harmadik nővér fiára, Péterre. Ez a nővér 
Orseolo Ottó velencei dogénak volt a felesége és 
idegen voltát enyhítette az a valószínű adat, hogy 
Orseolo dogé nagyapja ,még magyar volt, Örsnek 
hívták és Velencében letelepedvén elolaszosodott.

István király 1038-ban, éppen most kilencszáz 
esztendej e meghalt. Eltemették Székesfehérvárott, 
abban a templomban, amelyet ő is, felesége is év
tizedeken kegyeletes szeretettel tüntetett ki. 
A Karácsonyi-feltevés szerint koronázási díszben 
temették el, ráadták egyházi díszruháit a bebalzsa
mozott holttestre, kezébe kis aranykeresztet helyez
tek, fejére rátették a koronát. Ez egész természete
sen hangzik. A koronának akkor, egy mindössze 
negyvenesztendős királyságban, még nem fejlőd
hetett ki akkora erkölcsi hatalma, mint a későbbi 
századokban. Ma a király kevesebb, mint a korona. 
Akkor a király jnég hasonlíthatatlanul több volt a 
koronánál. Drága ékszernek számított a zománcos 
diadém, az előkelőket pedig drága ékszereikkel 
együtt temették el. Az özvegyről, Gizella királyné
ról, különben is tudjuk, hogy szeretettéinek sírjá
tól nem sajnálta a kincseket. Mikor édesanyja, a 
bajor hercegasszony meghalt, olyan aranykeresztet 
küldött a temetésre, hogy azt ma is mutogatják a 
müncheni királyi palota drágaságai között.

Azon a homlokon, amelynek boltozata mögött 
először alakult ki a keresztény magyar államiság 
gondolata, ott volt a szilveszteri korona a koporsó
ban. A homlok közepére esett a Megváltót ábrázoló 
nagyobb zománckép, s a koponya alá kerültek Má-
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tyás, Tádé, Simon és Jakab apostolok zománcképei. 
A halott fölé odarakták a nagy követ, a temetés 
befejeződött. Az ország figyelme a második király 
felé fordult.

Pétert Székesfehérvárott királlyá koronázták. 
De milyen koronával? A nemzeti közhit nem is akar 
másra gondolni, mint a szilveszteri koronára. A tu
domány azonban hűvösen azt feleli: nem „a koro
nával44 tartották meg a szertartást, hanem „koroná
val^ Csináltattak egyet ahelyett, amelyet a kegye
let István király magántulajdonának tekintett, ha 
a korona tárgyi mivoltára gondolt. Még az is való
színű, hogy ugyanolyat csináltattak, lehetőleg ha
sonlót. A fizikai tárgy azonossága egyáltalában nem 
mutatkozott még fontosnak. Az újonnan csináltatott 
koronára is azt kellett mondania bárkinek, hogy 
„ezt a koronát, ezt a királyi rangot a néhai Szil
veszter pápától kapta a magyar uralkodó44. És hiú 
dolog lenne e feltevés ellen felvetni a kérdést: hol 
van hát akkor a Péter koronája? Bizonyára vele is 
eltemették a maga koronáját, mikor később meghalt.

De egyelőre élt és elkezdett uralkodni. Ha bé
kében országolhatott volna, talán sok jó és helyes 
dolgot művel. Hóman Bálint úgy foglalja össze 
jellemrajzát, hogy jószándékú, vitéz, bátor és lova- 
gias ember volt. Jól is kezdte dolgát, udvarában 
István király embereivel vette magát körül, híven 
tartotta magát nagy elődje irányához. Az ország 
függetlenségét eleinte őrizni igyekezett és ismeretes 
a cseh uralkodó egy követelésére adott válasza: „Ha 
lesz törvény, hogy a magyar király a cseh herceg 
porkolábja legyen, majd teljesítem, amit kívánsz/' 
A magyar egyház ügyeit gondosan és erélyesen 
intézte, s apostoli voltával járó hatalmát sem res- 
telte használni, mikor két meg nem felelő püspököt 
kellett elcsapnia. Még attól sem félt, hogy az özvegy 
királynét megrendszabályozza. Gizella, mint aféle
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bánkódó, öreg özvegy, a vallás vigasztalását kereste 
és roppant összegeket osztogatott szét egyházi és 
jótékony célokra, megrendítve a tartására rendelt 
vagyon alapjait, Péter király elvette tőle a birtok 
jórészét és takarékosságra szorította. S éppen ilyen 
erélyes volta lázította fel ellene az ország nagyjait, 
akiknek a nádorispán, István király sógora, Aba 
Sámuel állott élére. Palotaforradalom tört ki. Pé
ternek futnia kellett. Sógorához futott, aki nem volt 
más, mint III. Henrik németrómai császár. Az itt
hon maradt katonai párt pedig kikiáltotta király
nak I. Abát, vagy keresztény nevén I. Sámuelt. 
Csanádon meg is koronázták. Hogy milyen koroná
val, arról megint nem tudunk semmit.

Sámuel király tehát trónra ült, de uralma nem 
volt hosszú életű. Az elmenekült Péter súlyos lé
pésre szánta el magát bajában: megsegítése ellené
ben felajánlotta Ausztriának hűbérbirtokául Ma
gyarországot. A császár tehát sereget vezetett Ma
gyarország ellen, de verekedés közben kiegyezett 
Sámuellel. Becsapta Pétert, de növelte birodalmát, 
mert István hódítását, a Lajtán és Morván túli 
határvidéket visszavette. És várt, míg Magyar- 
ország hűbérbirtokára nagyobb biztosítékot kap a 
Péter ígéreténél. Ezt meg is kapta. Sámuel ugyanis 
rettentő zsarnoksággal kormányzott. A nemességet 
semmibe sem vette és a közrendű népre támaszko
dott. Tomboló, brutális, irgalmatlan embernek is
merjük a történelemből. Sok főurat karóval veretett 
agyon. Dühöngését végre is megsokallták a főurak 
és elbujdostak a császárhoz segítséget kérni. Most 
már ők maguk kínálták fel a hűbéri fogadalmat. 
Csak ez kellett Henrik császárnak. Teljes erővel 
vetette magát Sámuel ellen. Megverte, elfogta, ki
végeztette. Diadalmenetben vonult be Péterrel Szé
kesfehérvárra. A megbukott Sámuel király hatalmi 
jelvényei, az aranylándzsa és a korona az ő kezükbe
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estek. A történelem tudtunkra adja, hogy Pétert a 
császár jelenlétében másodszor is megkoronázták. 
„Péter király — mondja az egykorú német forrás 
— a maga népe és a mi népünk jelenlétében az ara
nyos lándzsával átadta a magyar királyságot csá 
szári urának, s miután a császárnak és utódainak a 
magyar urak is hűséget esküdtek, Péter a király
ságot életfogytig való birtoklásra visszakapta a 
császártól, nem örökös birtokul, hanem személyes 
hűbérül."

Ezt nem lehet szépíteni: Magyarország hűbéres 
birtoka lett a németrómai császárnak. És a császár 
a kivégzett Sámuel arany lándzsáját és koronáját el
küldte a pápának. A pápa azonnal azt a jogi állás
pontot formálta ebből, hogy mivel a szilveszteri ko-t 
rónát visszakapta, ezzel visszakapta a magyar 
államiság felett a rendelkezési jogot és élni is kíván 
vele. De mindjárt fel is adta ezt a kívánságát, mert 
felvilágosították arról, hogy Sámuel koronája nem 
a szilveszteri korona, hanem Sápiuel saját külön 
koronája. Magyarországon most ez a korona nem 
érvényes, Pétert másik koronával aratták éppen 
most királlyá.

Mindez a magyar szent korona szempontjából 
rendkívül érdekes. Aba Sámuel, mikor trónra jutott, 
korlátlanul birtokában tartotta az egész országot. 
Rendelkezett a királyi javak felett. Ha hozzáférhető 
volt István koronája, rendelkezett volna azzal is. 
Miért nem a szilveszteri koronát tétette tehát a fe
jére Csanádon? Miért használt olyan koronát, 
amelyről bukása után kitűnt, hogy az csak az ő 
magánékszere? A válasz csak egy: a korona ott pi
hent első viselőjének sírjában, és még nem is volt 
fontos, hogy éppen ez a tárgy tétessék az uralkodó 
fejére. Megtette akármilyen másik is, a koronát 
csak szimbolikus jelentése lényegessé.

Meg kell gondolni azt is, hogy viszont Péter
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milyen koronát használt a második szertartásnál. 
A Bécsi Képes Krónika erről így ír: „A császár 
Székesfehérvárott Péter királyt, miután a királyi 
koronához újra teljességgel hozzájuttatták és Szent 
István király szent jelvényeivel királyi módon fel
díszítették, a dicsőséges Szűz Mária székesegyházá
ban a királyi trónra ültette/* Ügy tetszik, hogy a 
krónikaíró itt világosan a szilveszteri koronáról 
beszél. Csakhogy a Képes Krónika a XIV. század 
közepéről való, amikor a szent korona mai tana 
már szabatos közjogi jelentőségre tett szert, tehát 
már belegyökerezett a közudatba, hogy a koronázás 
érvényességéhez a szent korona okvetlenül hozzá 
tartozik. Aztán meg ez a Képes Krónika igen meg 
bízhatatlan forrás. Zách Felicián merényletét ne,ni 
a történetíró, hanem a novellista stílusában, szem 
tanuszerűen írja le. A bécsi Márk szerzetes nem is 
írhatott másként, minthogy az osztrák uralkodó 
hűbérúri voltát Péter érvényes koronázásával 
hangsúlyozza.

Ezen a kétes bizonyságon kívül semjni sem 
igazolja, hogy Péter fejét a szilveszteri korona 
érintette volna. Nyugodtan fenntartható, hogy az 
István koronája még mindig ott pihent gazdája 
homlokán a székesfehérvári kőkoporsóban.

Hogy kétszer is megkoronázták más koronával, 
az Péternek nem sokat használt. Jól induló uralma 
tarthatalanná változott. Két évig még tűrték a csá
szári hűbéresekké lett magyarok. De az ősi szabad
ságérzet, a függetlenség legyőzhetetlen ösztöne nem 
hagyta őket békén. Nem ugyané szavakkal, de egy 
elégedetlen főúri gyűlésen elhangzott az „eb ura 
fakó*4. A gyűlölt császári hűbéres hatalom, mely 
István király méltó és szabad uralmának negyven 
évét követte, a még mindig erős pogány mozgoló
dás malmára, hajtotta a vizet. Vata, a Békésből 
származó nagyúr, „fejét megborotválván és hajából
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pogánymódra három csimbókot eresztvén, elsőként 
ajánlotta magát a magyarok közül az ördögnek.44 
A magyar történelemben halványan először bukkan 
fel a fajiságra alapított ábrándos nemzeti eszme 
abban az országban, amelynek erejét a bölcs István 
a külömböző fajok és nyelvek ügyes egyensúlyában 
látta. Vatáék a megvakított és megcsonkított Vazul 
száműzött fiaiban az ősi pogány kultúra biztosítékait 
látták. A hercegeknek, mint Árpád-sarjaknak, még 
hozzá legitim joguk is volt a koronához. Küldöttséget 
menesztettek hozzájuk Oroszországba, jöjjenek haza, 
foglalják el honszerző ősük trónját és szerezzék 
vissza a magyar államgondolat szabad szuverénítá- 
sát. Vászoly fiai, Endre és Levente, hajlandók is 
voltak hazajönni, A pesti révnél az ország nagyjai 
fogadták őket, többek között Gellért püspök. Vatáék 
vad dühre gerjedtek. Ekkor ölték meg Gellértet. És 
pedig nem szegekkel kivert hordóban, mint a legenda 
mondja. A Kelenhegy tetején — így hívták akkor a 
Gellérthegyet — valami rozzant taligára ültették és 
nekieresztették a sziklás meredeknek. Mikor össze
történ leért, még pihegett. Ekkor lándzsával átdöfték 
a mellét. Péter nem volt sehol.

A trónt Levente örökölte volna. Igazság szerint
I. Leventének kellett volna szerepelnie királyaink 
között. De ez békés és csendet kereső egyéniség volt, 
azonkívül beteges. A trónt átengette öccsének, Endré
nek, s maga pár hét múlva meg is halt. Endre vi
szont, hatalom vágyó és erőszakos ember, kapva ka
pott a hatalmon. De már első lépésével megdöbbentő 
csalódást okozott a pogány magyar reakciónak. 
Vatáék nem számoltak azzal, hogy a herceg két 
udvarban nevelkedett. Az egyik az orosz Nagy Ja- 
roszlávé volt, aki annyit jelentett az oroszoknak, 
mint István nekünk. A másik udvar pedig a clunyi 
bencések oktatásán felnőtt Ivázmér lengyel hercegé. 
Endre trónra lépéskor bátran színt vallott a kérész-
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ténység mellett és végigcsinálta a legkatolikusabb 
trónfoglalást, a székesfehérvári koronázást. Nyilván 
Péter gazdátlanul maradt koronájával, de az is 
lehet, sőt valószínűbb, hogy saját koronát használt 
hozzá. De egyelőre gyenge lévén, szemet hunyt a 
pogány vérengzések felett. Szigorú keresztény ren
deleteket hozott ugyan, de azok végrehajtásában 
elég lanyhának mutatkozott. A hűbéresség járma 
alól viszont erélyesen kiszabadította magát.

Abban az időben az a szokás járta, hogy a hús
véti ünnepi szertartásoknál a felvonuló király évente 
fejére rakta a koronát. Ezt Péter is csinálta, s most 
csinálta Endre is. Ezen kívül még kétszer szerepel 
uralkodása alatt a korona.

Az első az volt, hogy öccsének megígérte ugyan 
a trónöröklést, ő maga hívta haza trónörökösnek, de 
aztán két fia született. S ő az idősebbet, Salamont 
akarta leendő királynak tudni. Ezért mikor a kis 
herceg ötéves lett, elhatározta, hogy öccsét kizárja 
a trónöröklésből és az ötéves gyermeket eljegyzi 
Henrik császár leányával, Judittal, aztán megkoro
náztatja. Ez meg is történt. Hogy az addigi trónörö
kössel, Bélával, hogyan intézte ezt el, arról nincs for
rásunk. Bizonyos, hogy a koronázás akadálytalanul 
lefolyt. Kétségkívül a maga koronájával. De bármily 
békésen viselkedett is Béla, Endre élt a gyanúperrel. 
Még bizonyosabbat akart tudni. így folyt le a má
sodik, eléggé ismeretes, legendaszerű várkonyi eset. 
Endrének Várkonyban volt a kastélya, ott szeretett 
lakni. Oda kérette Bélát, hogy színvallásra bírja. 
Nyugágyon fekve várta öccsét, mert fel van jegyezve, 
hogy erős köszvény kínozta, szélütés is érte, toló
kocsin vitték ide-oda. Ott feküdt tehát. Előtte díszes 
párnán a korona és a kard. Vagy helyesebben: egy 
korona és egy kard. Mert a szilveszteri korona ez
alatt ott hevert István sírjában. Azok a zománcos 
apostolképek, amelyeken István koponyája nyugo-

4Harsányi Zsolt: Saora Corona.
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dott, a súly ellenállhatatlan erejétől, lassan már 
repedezni és mállani kezdhettek. Endre királynak, 
aki izgatottan várta öccsét, az volt a terve, hogy 
felszólítja Bélát: válasszon a korona és kard közül. 
Arra az esetre, ha a koronát választaná, fegyveres 
urak rejtőzködtek a függönyök mögött, hogy a 
kényelmetlent eltegyék láb alól.

Béla jött. A hagyomány szerint a királyi terem 
előszobájában Miklós, a börtönispán, gyorsan oda~ 
súgta neki:

— Ha életed kedves, a kardot válaszd.
A herceg rápillantott a piros párnán elhelye

zett két tárgyra és mindjárt megértett mindent. 
Mikor Endre felszólította, hogy válasszon, hagyta 
a koronát és habozás nélkül a kard után nyúlt, ami 
a leendő király kiskorúságának idejére afféle régens- 
séget jelentett, későbbre pedig vezérséget, vagyont, 
súlyt. A  király mély megindulással és hálával vette 
a választ. Béla azonban most már tudta, hogy élete 
nem biztos. Elsietett Lengyelországba, sereggel tért 
vissza, bátyját megtámadta, megverte, foglyul 
ejtette, aztán mégis csak a korona után nyúlt: 
Székesfehérvárott megkoronáztatta magát.

Csak három évig ült a trónon, akkor koronázás 
következett megint. A hagyomány szerint Dömös 
községben volt egy palotája, ott szeretett tartóz
kodni. Egyszer trónján ült valami ünnepség alkal
mából, a trón összeomlott s a romok megölték. Az 
új császár, IV. Henrik, nem nézte jó szemmel, hogy 
az Árpádok országa kicsúszott hűbéri kezéből. 
Sereggel támadta meg I. Bélát az Ausztriába mene
kült Salamon érdekében. Győzött, Béla király elesett 
a harctéren. A császár és Salamon megismételték 
azt, amit az előző császár és Péter megcsináltak. 
Székesfehérvárra mentek, s ott Salamont a császár 
másodszor is megkoronáztatta. Magyarország né-
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metrómai hűbértartomány lett, állami függetlensége 
immár másodszor veszett el. A csatában elhalt Béla 
király fiai, Géza és László hercegek, kénytelen
kelletlen belenyugodtak Salamon hűbéri trónfogla
lásába. Sőt feljegyzések vannak arról, hogy mikor 
ünnepélyesen kibékültek a királlyal, Géza segített 
Salamont harmadszor is megkoronáztatni. Csak a 
pápa nem nyugodott bele. Intő levelet írt Salamon
nak és megfeddte azért, hogy a császár kezéből fo
ganta ex azt a iuralyi üatalmat, amelyet István, az 
első király, a pápától fogadott el, lekötvén ezzel 
Magyarországot az egyház szellemi trónjának.

Ekkor, Salamon király második uralkodása 
alatt, történt valami, ami a magyar szent korona 
élettörténetében igen fontos.

A harcias és nyughatatlan bessenyők már rég
óta és nem egyszer háborgatták Havasalföld felől a 
magyar határt. Utóbb már vérszemet kaptak és 
most le kellett számolni velők, tehát Salamon király 
hadat vezetett a bessenyők ellen. Vezérei nem vol
tak mások, mint első unokatestvérei, Géza és László 
hercegek, annak a Béla királynak fiai, aki Salamon 
ellen esett volt el. De Salamon teljes békét kötött 
volt ellenfele fiaival, hadai vezetését is rájuk bízta. 
A király és a két herceg a hadjárat folyamán ostrom 
alá fogták Nándorfehérvárt. Az ostrom az 1072-es 
esztendő jónéhány hónapját felemésztette, de az 
ostromló magyarok végül is bevették az erődöt. 
A várban a bessenyőkkel szövetséges görög katona
ság harcolt, vezéröket Nikétásznak hívták. Nikétász 
a fellegvárba szorult megmaradt embereivel és lát
ván, hogy itt sem tarthatja már magát, követet kül
dött az ostromot vezető Géza herceghez: szabad
elvonulást kért á maga és katonái számára. Géza 
teljesítette a kérést, szavát adta, hogy a görögök 
bántatlanul elvonulhatnak.

4*
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Ekkor azonban a megállapodás Salamon király 
elé került, aki a Géza herceg által már elfogadott 
feltételeket nem volt hajlandó jóváhagyni. Ő a görö
göket le akarta vágni, vagy rabszolgákul megtar
tani. A rabszolga értéket jelentett, éppen olyan 
hadizsákmány volt, mint az élelem, a vágómarha, 
a hadipénztár. Erről Salamon nem akart lemondani. 
Király és vezére között éles hatásköri vita keletke
zett. László természetesen bátyja mellé állott a vitá
ban. A hercegek módot követeltek, hogy az adott 
szót megtarthassák, Salamon, aki semmire sem adta 
szavát, a hadizsákmányt követelte. A hercehurcának 
az lett a vége, hogy a görögöket életben hagyván 
foglyokként tartották vissza, de a két herceg és a 
király között a békesség megszakadt. A hercegek 
nyíltan kiálltak a király ellen, s az ország nagyjai 
örömmel sereglettek köréjök, mert az ország hűbéres 
volta nagy ellenkezést keltett. Véres döntésre került 
a sor. Az elhatározó csatát Monyoródnál vívták 
meg. A hercegek győztek, Salamonnak megint me
nekülnie kellett az országból. A krónikák, mikor 
erről a monyoródi csatáról beszélnek, elmondják 
László herceg egy legendás látomását. László a 
csata alatt angyalokat látott az égből leszállani. 
Ezek testvérbátyjához repültek és fölötte lebegve 
fényességes koronát tettek a fejére. Ez a látomás 
gyorsan valósággá változott: a győztes Gézát a ma
gyarok királlyá választották.

Az új királyhoz bizánci követség érkezett. Kér
ték tőle azoknak a nándorfehérvári foglyoknak a 
kiadását, akiknek életét ő mentette meg. A követek 
nem jöttek üres kézzel: aranykoronát hoztak a lova- 
gias magyar királynak. Megérkezett magyar földre 
az a bizánci diadém, amely a mai magyar szent 
korona alsó fele.
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VI.

Azt mondják a krónikák, hogy Géza eleinte 
nem akarta a királyi méltóságot elfogadni. Ő Sala
mont tartotta megkoronázott királynak. Történet
íróink közül azok, akik nem tartanak a Czobor- 
Karácsonyi-féle felfogással, hanem azt állítják, 
hogy a szilveszteri korona István halála után to
vább is a legfőbb hatalom szimbóluma gyanánt sze
repelt, Géza ilyetén állásfoglalásában érvet látnak 
hitök mellett. Azt mondják, hogy a szilveszteri 
koronának akkor már kifejlődött bűvös tekintélye 
tartotta vissza Gézát a tróntól, ö  a szilveszteri 
koronát háromszor látta a Salamon fején, tehát a 
korona ellen érezte magát vétkezőnek, ha vállalja 
a királyságot akkor, mikor az országnak törvénye
sen megkoronázott királya van, ha megverten és 
szökésben is.

Ezt az érvet azonban nem kell okvetlenül elfo
gadni. Hogy Gézát, a tiszta jellemű gavallért, legi
timista lelkiismereti furdaiások zavarják, ahhoz 
nem kellett a szilveszteri korona. Elég volt az ő szá
mára az a tény, hogy Salamont a harmadik koro
názáskor ő maga fogadta királynak. A becsületére 
és jóhiszeműségére ennyire kényes ember helyzete 
teljesen megérthető. Nem akarta azt a látszatot 
kelteni, hogy a hatalomért verekedett, hanem maga
tartásával szerette volna kimutatni, hogy király- 
ellenes fellépésében hazafiasság és nem hatalom
vágy vezette. A krónika ezt mondja: „Az ország 
koronáját a magyarok kényszeritésére fogadta el.“ 
Feltehetőleg azt a koronát, amelyet Salamon is 
használt.

Tehát végül mégis csak vállalta a királykodást. 
Hogy hogyan és mikor koronáztatta magát Székes
fehérvárott, nem tudjuk. De azt tudjuk, hogy a bi
zánci korona elérkezett hozzá.
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Lássuk, milyen volt ez a korona. Aranyabroncs 
volt ez is, anyagában valamivel gyengébb ötvözésű, 
tehát színében valamivel világosabb sárga, mint a 
szilveszteri. Viszont a lemezszerű szilveszteri koro
nánál vastagabb, masszívabb. Az ilyen alakú koro
nát a régészet „oromzatos“ jelzővel nevezi. Ugyanis 
ábrája nem lapos abroncs. Felváltva csúcsos és fél
körű oromzatok következnek karimája fölött sorban. 
Karimáját is, oromzatait is dúsan díszítették drága
kövekkel.

A homlokrész fölött is a Megváltó képe látható 
félkör-tetejű zománcos oromzatban. Jézus itt igen 
hasonló a szilveszteri korona alakjához. Már innen 
is látható, ami egyébként nem kétséges, hogy a mi 
koronánk két különböző korona összeforrasztásából 
készült, mert külöben ugyanaz a Jézus hasonló 
ábrázolásban nem fordulna elő kétszer rajta. De ez 
a Jézus bizánci Jézus: jobbkeze görög szertartás
szerint osztja az áldást. Ruhájából az alsóruha vilá
gosabb színű, a felsőruha kék. Balkezében könyv 
látható, ennek táblája sárga, négy sarkán és közepén 
zöld és vörös díszek. A trónszéket olyan henger
alakú párna díszíti, amilyen az úgynevezett hencse- 
reken ma is használatos. A trón maga sárga alapú, 
s tele van hintve piros, zöld és fehér pettyekkel. 
A Megváltó lába alatt zöld zsámoly látható, pere
mét fehérvörös kockázás ékesíti. A szent alak feje 
mellett kétfelől az IC és XC betűk, amelyek görögül 
olvasandók és Jészosz Chrisztoszt jelentenek. A zo
máncábrát stilizált, színes növénymotívum egészíti 
ki, hasonló ahhoz, amelyet már a szilveszteri koro
nán is láttunk.

A diadém homlokrészén a Krisztus-zománckép 
látható. Ennek megfelel az abroncs szemközt, hátsó 
részén a másik fő zománckép: egy koronás uralkodó 
mellképe. Kék, vörös ruhája van ennek az uralkodó
nak, vagy uralkodóházi tagnak, fején sárga korona,
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amelyről ezüstös színű gyöngyláncocskák függenek 
alá. Nyakán dús díszítésű ékköves arany nyakra- 
való, kezén és karján arany karperecek. Jobbkezé
ben a „labarum“ nevezetű zöldnyelű császári táblás 
jogart fogja, balkeze ezüstkard markolatán nyugszik.

Még két fejedelmi arcmás van ennek a koroná
nak hátsó felén. Egyik szintén idegen uralkodóházi 
valaki, a másik Géza királyé. Az előbbi csupasz áb- 
rázatú, feketehajú fiatalembert ábrázol. Ennek is 
koronája van, az aranyráfból kiálló zöld sapkával 
Kék-sárga ruháján tarka petty-díszítés, kezében 
labarum és kardmarkolat. Géza zománcképe is koro
nás embert tüntet fel, a diadémból kiemelkedő sapka 
bíborszínű. Érdekes, hogy arcának vonásai jóval éle
sebbek, mintha csak a különböző faji típust akarnák 
hangsúlyozni. Olyan nyakravalója nincs, mint a* 
előbbi idegen fejedelmi személyeknek, nyaka mez 
télén. Balkeze kardot tart, de ennek markolata ke
resztalakú, jobbkezében pedig érdekes alakú jogar* 
kétágú és szigonyszerű, hasonló a bizánci udvar ál 
tál rendesen ajándékozott patriciusi bothoz.

Ezeken kívül még hat zománckép sorakozik 
egymás mellé a Géza-féle korona abroncsán és pedig 
Szent Demeter, Szent György, Mihály arkangyal, 
Gábriel arkangyal, Szent Kozma és Szent Demjén 
ábrázolásai. Demeter szakálltalan, fekete, göndör- 
hajú fiatalember. Jobbjában lándzsa, baljában ke
reszttel ékes pajzs. György ugyanilyen, alig külön
bözik tőle. Mihály arkangyal is fiatal férfi, angyal- 
szárnyait a művész halványkék alapszínnel és barna 
toliszínekkel ábrázolta. Gábriel arkangyal ugyan
ilyen. Demjén ökölbe szorítva a mellén tartja kezét, 
Kozma pedig valami tárgyat tart, amelyről nehéz 
volna megmondani, hogy mit ábrázol, éppen úgy 
lehet valami pálca, mint ahogy lehet papírtekercs

A zománcképeken feliratok is láthatók, de mi-
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előtt ezekről szó esnék, fejezzük be a Géza-féle ko
rona teljes leírását.

Mondtuk, hogy a korona úgynevezett „oromza 
tos“ alakú. Az egymás mellé sorakozó négyszögletű 
zománcképek síma abroncsot adnának, olyat, mint 
egy képekkel díszített, aranyból való, igen alacsony 
szitakéreg. De ennek az abroncsnak tetejéből fel
váltva hol háromszögek, hol félkörök állanak ki. 
Zöld zománcból valók ezek, tetejök egy-egy drága
kőben végződik. Ezek a zománc-oromzatok rendkívül 
érdekesek és ritkák, mert mint zománclemezek ön
állóak, fémhátterök nincs. Az emailnak az a termé
szete, hogy fémre rakott zománc-anyag, amely a 
maga üveges testén átengedi a fém eredeti ragyogá
sát. De a korona e zománclapocskái nem fémre 
támaszkodnak. Nincs mögöttük semmi. Olyanok, 
mint az ajour-foglalású ékkövek, amelyek fémhát
lapja hiányzik. Ha ezeket a zománcormokat a vilá
gosság felé tartaná valaki, át tudna látni rajtok, 
mint valami drága zöld kristályüvegen. Ilyen 
zománcmű példáját nem igen ismeri az iparművé
szet. A szakértők másutt nem is találkoztak vele, 
mint Cellini műveiben. Cellini nagy mestere volt az 
emailnak is, nemcsak az ötvösművészetnek. A zo
mánc mögé ő mindig hátlapot tett és írásaiban csak 
egyetlen tárgyat említ kuriózum gyanánt, ahol az 
email önálló anyag gyanánt szerepel és nem lévén 
fémhátlapja, átengedte a fényt: ez I. Ferenc francia 
király kincsei között található egy csésze volt, amel> 
szemcsés sodrony anyagának közeiben zománcból 
készült. A fény felé tartva ez is átlátszott. De mégis 
másféle elv szerint készült, mint a mi koronánk 
oromlapocskái. A szakkülönbséget hosszadalmas 
volna itt megmagyarázni. Elég az hozzá, hogy a 
magyar koronának ezek a zöld zománcrészei egye
dül és példa nélkül álló tárgyai az iparművészet 
történetének. Különben is nagyon szép és ritka por-
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téka az ilyen bizánci zománc. Ügy készítették ezt, 
hogy aranylapra rárajzolták az ábrát s az ábra 
vonalaira fémszalagocskákat forrasztottak. így reke
szek keletkeztek. Ezeket a rekeszeket kitöltötték a 
zománc színes üveglisztjével, aztán az egészet ki
égették, s végül tükörsimára lecsiszolták. A fentebb 
említett áttetsző zománclapokat is aranyalapon állí
tották elő, de aztán az aranyalapot elvették, s csak 
maga az áttetsző zománclap maradt.

A zománclapok peremét sűrű, apró gyöngyök 
fonala, valamint szemcsés aranysodrony rajzolja ki. 
Az ajándékozó a drágaköveket sem sajnálta tőle. 
Szép zafírok, gránátok, ofirkövek, ametiszt, rubin és 
igazgyöngyök ékesítik a diadémot. Az ékszerész, aki 
csinálta, átfúrta a köveket és gyöngyöket és rásró
folta a zománclapok sodronykeretének egy-egy csa
varmenetes szálához.

A diadémról láncocskák függenek. Összesen 
kilenc: két oldalt négy-négy és hátul egy. Ezek nem 
egyforma hosszúak, tíz és tizenhárom centiméter 
között váltakoznak. Végükön hármas ékkőcsoportok 
himbálódznak: gránátok, korundok, zafírok. Mind 
nincs is meg, egy-kettő az évszázadok folyamán el
kallódott. Az ilyen láncocskák a keleti, ókori koro
nák lefüggő szalagdíszeit akarják utánozni. Ugyan
ilyen láncfüggelékeket látni ennek a koronának 
zománcábráin, az idegen koronás főket ábrázoló 
képeken, a Géza képéről viszont hiányzanak.

Nézzük végül a zománcképeken felfedezhető fel
írásokat. Mondtuk, hogy a zománcképek között van 
két idegen fejedelmi alak, egy idősebb s egy fiata
labb. Ha az eddigi olvasási módok a görög betűs, 
rövidítéses szöveget jól fejtették meg, akkor az idő
sebb fejedelmi alak mellett ez a felírás áll: „Krisz
tusban hívő Mihály, a rómaiak királya, Dukász.“ 
A korona ajándékozója tehát VII. Mihály kelet
római császár, X. Konstantin fia, aki előbb két
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fivérével osztotta meg az uralmat, később aztán 
egyedüli uralkodója lett a bizánci birodalomnak. 
A történelemből azt tudjuk róla, hogy jelleméből 
hiányzott az uralkodáshoz szükséges erély. Puha 
ember volt, miniszterei pedig túlságosan pénzsóvá- 
rak. A hadseregben teljesen felbomlott a fegyelem; 
ő volt az a keletrómai uralkodó, aki alatt Bizánc 
utolsó olaszországi birtokait is elvesztette. Kisázsiá- 
ban is nagy területeket volt kénytelen átengedni a 
szeldzsuk-törököknek. Később Dukász Mihálynak le 
is kellett mondania a trónról, mert két legfontosabb 
tábornoka, mindakettő Nikéforosz nevű, fellázadt 
ellene. A fiatalabbik, fejedelmi személy képén ez ol
vasható görögül: „Konstantin, a rómaiak királya, a 
Bíborban született/4 Ez Dukász Mihály fia volt, a 
trónörökös, akit még atyja életében megkoronáztak 
a trónutódlás biztosítására. Megjegyzendő, hogy a 
„bíborbanszületett44 szó általános jelző volt, s ez a 
trónörökös nem vétendő össze azzal a Konstantin
nal, akit általában Porfirogenétosznak, Bíborban- 
születettnek szokás mondani a történelemben.

Géza zománcképének szövege ez: „Geóbitz feje
delem, a magyarok királya/4 Ez a Geóbitz sok gon
dolatra adhat alkalmat a nyelvészeknek. Vájjon az 
Árpádkorban mi volt közkeletű formája a Géza név
nek? Ahány tört énelem tudósunk van, mind máskép
pen írja. Gejza, Gyejcsa, Gyécs, Gyécse, Gyeücs. 
Nem tudjuk. Az egységesség kedvéért maradjunk 
meg a Géza formánál.

A mi Géza királyunk tehát koronát kapott a 
keletrómai császártól. Vannak, akik ebben mély je
lentőségű külpolitikai tényt látnak, sőt még mélyeb
bet abban, hogy ezt a Dukász-koronát a magyar 
király összeforrasztatta a szilveszteri koronával és 
így a pápaságtól való kizárólagos függését is enyhí
tette külsőségekben.

Ez így aligha állhat meg. Sokkal természetesebb
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feltenni, hogy Dukász Mihály császár ezt a koronát 
nem szánta királyi koronául. Nem is királynak adta, 
hanem még Salamon királysága alatt a nándorfehér
vári hadvezérnek, Géza hercegnek. Tüntető lépés 
volt ez: mintegy ordót küldött annak, aki Salamon 
király akarata ellenére gavalíérosan viselkedett a 
fehérvári foglyokkal. Patriciusi rangra emelte. Ez
zel az érdemet is elismerte, azonkívül Salamon ki
rály címére is küldött egy kis protokoll-szúrást, 
mert ne felejtsük el, hogy Dukász Mihály nem volt 
Magyarország hivatalos barátja, hiszen szövetkezett 
a magyarok ellen hadat viselő bessenyőkkel.

A krónikák szerint Gézát mindjárt a Salamon 
ellen megnyert monyoródi csata után megkoronáz
ták. Minden körülmény azt teszi valószínűvé, hogy 
ezzel a Dukász-féle koronával. Ismét csak azt kell 
hajtogatnunk, hogy „magyar szent korona" akkor 
még nem volt. A koronázás szertartásában maga a 
szertartás volt fontos és nem a kellék. Mintahogy 
szentelni is bármilyen vízzel lehet.

A másik korona, a szilveszteri, immár majdnem 
negyven esztendeje pihent I. István feje körül a 
királysírban.

VII.

Géza csak három évig ült a trónon. Mikor meg
halt, a száműzetésben élő Salamon minden követ 
megmozgatott, hogy visszajöjjön. A németrómai 
császár érthetően szerette volna, ha a magyar király
ságot, amely kitépte magát az osztrák szuverénitás 
veszedelme alól, megint hűbéruralma alá szoríthatja. 
De nem ment a dolog. A magyarok nemcsak hogy 
nem vették vissza Salamont, hanem fogságba vetet
ték. Más jelöltje volt az országnak: az elhalt király 
testvéröccse, László herceg, rendkívül népszerű em-
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bér, megjelenésében is impozáns óriás, híres vitéz, 
a tornán mindig győztes lovag.

Ö lett a király. Koronázták-e, vagy hogy hogyan 
koronázták, azt nem tudjuk. A valószínűség amellett 
szól, hogy megtartotta bátyja koronáját, a Dukász- 
félét. Hiszen ő is főszereplője volt a nándorfehérvári 
esetnek, s az a korona részben őt is megillette. Az 
bizonyos, hogy az ország függetlensége kellő hang- 
súlyozást nyert a trónváltozáskor. A pápa külön 
levélben figyelmeztette Nehémiás esztergomi érse
ket, hogy „Magyarország, mint egyéb legnemesebb 
országok, saját szabadságával rendelkezik és semmi 
más országnak alávetve nincs, csak az anyaszent- 
egyháznak, amely alattvalóit nem szolgáinak, ha
nem fiainak tekinti." Feltűnő, hogy a pápa ebben és 
ehhez hasonló leveleiben egy szóval sem említi a 
szilveszteri koronát. Holott bizonyára említené, ha 
annak a koronának már László uralkodása előtt 
meglett volna későbbi közjogi fontossága. Pedig ez 
a pápa VII. Gergely volt, a hatalma minden részle
tét kényesen őrző uralkodó, aki a német császárt 
Canossába kényszerítette.

László uralma alatt avatták szentté az első ma
gyar királyt, Istvánt. És ekkor került napvilágra 
ismét a szilveszteri korona.

Az avatás esztendeje 1083. László már hat éve 
ült akkor a trónon. Űgylátszik, mindjárt uralkodása 
elején megindította a kanonizálást célzó lépéseket. 
Ő maga is igen vallásos ember volt, de azonkívül 
jó államférfi, aki értékelni tudta, mit jelent a di 
nasztia számára, ha annak alapítóját szentté avat
ják a túlkorán elmúlt első trónörökössel együtt.

A szenttéavatás megtörtént tehát, s ezzel Szent 
István teteme, ruhája, minden tárgya szentté lett. 
A sírt fel kellett bontani s a szent ereklyéket oltárra 
kellett tenni. Maga László király vezette ezt a szer
tartást. Hogy milyen erős vallási áhitat kísérte az
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első király emlékét, milyen mélyen érintette a nem
zet lelkét ez a szentté avatás, a földöntúliság milyen 
szféráiba röppent egyszerre minden, ami István 
királyhoz tartozott, azt a legendák sokasága bizo- 
nyitja. Egyik legenda szerint a királysírról semmi 
erővel nem tudták elmozdítani a fedőkövet. Ekkor 
valaki elhozta egy szent hírben álló apáca üzenetét: 
engedjék szabadon a fogságban sínylődő Salamon 
királyt, a kő mindjárt meg fog mozdulni. László 
azonnal kiadta a parancsot, hogy Salamont kienged
jék, s ime, a kő csakugyan megmozdult. A másik 
legenda szerint egy anya elhozta nyomorék gyer
mekét a szent sírhoz, mikor azt kibontották. Alig 
lépett oda a gyermek, egy szempillantás alatt meg
gyógyult. Magát László királyt úgy megrendítette 
a csoda, hogy sírva fakadt. Ölbe kapta a gyógyult 
gyermeket, úgy vitte az oltárhoz, hogy együtt mond
janak hálaadó imádságot.

Ha azonban elhagyjuk a legendák légies szép
ségeit és a hétköznapi valóság szemléletével igyek
szünk a szent koporsó felbontását magunk elé 
idézni, akkor ott látjuk fekve az öreg király bebal
zsamozott testét, amely már negyvenöt éve feküdt a 
koporsóban. Fején a korona. A halott koponyája 
negyvenöt évig nyomta súlyával azokat a zománc
képeket, amelyek legalúlra kerültek. Az ilyen zo
mánc igen kényes jószág, nem arra való, hogy negy
venöt évig két kiló súly nyomja. Sőt már a temetés
kor, mikor a koporsó nem kerülhetett ki mindenféle 
ütődést és zökkenést, ezek a zománclapok alighanem 
megszenvedték a szertartást. Mikor tehát a halott 
király bebalzsamozott maradványait kivették, hogy 
ezüst-szekrényben az oltárra helyezzék, a korona 
zománcai közül az alsókat repedezetten találták. 
Mint a szilveszteri korona leírásánál láttuk, a kör
ben sorakozó tizenhárom zománckép Krisztust és a 
tizenkét apostolt ábrázolja. Mivel természetes, hogy
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a halott fejére illendő rendben helyezték a koronát, 
és homlokához a Megváltó kiemelkedő képe került, 
ebből következik az is, hogy feje alá azok a zománc
képek jutottak, amelyek Taddeus, Máté, Jakab és 
Simon apostolakat ábrázolják.

A mi mai koronánkból éppen ez a négy kép 
hiányzik.

László királynak birtokába volt a Dukász-féle 
korona. Bizonyára azzal is koronáztatta meg magát. 
Most hozzájutott jogos örökségképpen egy hasonlít
hatatlanul értékesebb koronához, ahhoz, amelyet 
Krisztus földi helytartója küldött Istvánnak, nem 
pedig korhadó hatalmú világi uralkodó. Ahhoz, 
amely apostollá tette a megajándékozottat, nem 
csupán bizánci patríciussá. Ahhoz, amely immár az 
egyház egyik nagy szentjének volt a koronája, tehát 
maga is szent ereklyévé változott, sőt abban a góti
kus hitű korban a köztudat bizonyára csodatévő erőt 
is tulajdoníthatott neki. László király nem haboz
hatott, hogy ezt a koronát visszategye a maga fejére. 
De nem úgy, ahogyan találta, részben tönkrement 
zománcokkal. Meg aztán közben az uralmi inszigniák 
jelbeszéde világszerte még szabatosabb értelmet 
kapott: a teljes és korlátlan fejedelmi függetlenséget 
csak a zárt formájú korona jelentette. Lászlónak, 
mikor Salamon még mindig életben volt, megvolt 
minden jó oka ahhoz, hogy tőle telhetőleg hangoz
tassa és kimutassa királyi hatalmának független
ségét. A messzi századba néző szemünk előtt magá
tól bontakozik ki a feladat: zárt koronát kell készí
teni a szent ereklyévé vált, de kissé megrongálódott 
szilveszteri korona felhasználásával.

Az eljáráson nem sokat kellett a fejet törni. A 
négy megtöredezett zománcképet kifürészelték a 
szilveszteri koronából. Maradt nyolc, középen egy 
nagyobb, Jézust ábrázoló kilencedikkel a sorban.
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Ha az egyik oldalról is, másik oldalról is levettek 
két-két zománcképnyi darabot, s az így nyert dara
bokat külön drágaköves bordára illesztve a Krisztus
kép szabad végéhez forrasztották, ebből olyan kereszt 
származott, amelynek négy vége ívszerűen lefelé 
hajlik. Mint egy sisak váza. Mint egy sátor arany
bordázata. Ha ezt a sisakvázat forrasztással oda
illesztették a Dukász-féle korona belső oldalához, zárt 
korona keletkezett. Fontos itt megjegyezni, hogy az 
egyes zománcképes lapok nem hajlítottak, hanem 
egyenesek. A korona kupolája tehát nem félkörszerű 
körvonalat ad, ahogy általában hiszik és rajzolják, 
hanem tört egyenes vonalat.

Itt áll előttünk a magyar szent korona mai for
mája, amely tehát részeiben kilencszáz és nyolc- 
százhatvanhat, egészében nyolcszázötvenöt éves. 
Csak a kereszt hiányzik még a tetejéről. Ez később 
került rá és később fogunk róla beszélni.

Ezen a ponton alkalmas lesz szóvá tenni drága
köveit és értékeit is. A hatvanhetes koronázáskor 
gróf Károlyi György és báró Nyáry Antal korona
őrök pontos leltárát vettek fel a korona ékköveiről 
és arany-anyagáról. E leltár szerint a korona súlya 
néhány grammal több, mint két kiló. Az ékkövek a 
következők: egy csiszolt négyszögletű zafír, egy 
csiszolatlan háromszögletű zafír, egy csiszolatlan 
tojásdad zafír, négy kisebb zafír, két csiszolatlan 
rubin, egy csiszolatlan ametiszt, két négyszögletű 
turmalin, huszonnégy borsónagyságú igazgyöngy, 
kétszázötven darab kicsiny igazgyöngy. A kövek a 
szakkifejezés szerint „szekrényesen foglaltak.44 Anya
gához még hozzátartozik bélése is. ílégebbi kirá
lyaink nem bélelve viselték, hanem alája úgyneve
zett kappát vettek fejükre. Ez a kappa védte a fejet 

fémanyag érdessége ellen. Középkori képeken a 
koronát viselő személyek fején mindig látható ez a 
kappa.
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Az egésznek anyagszerű értéke meglepően kevés, 
mai pénzben körülbelül nyolcezer pengő. Régiségi 
és ritkasági értéke azonban még annak számára is 
megbecsülhetetlen, aki nem magyar.

VHI.

László királlyal kezdődött a mi koronánknak ez 
az egészen sajátságos, semmi más ország uralkodói 
koronájáéhoz nem hasonló élete, amely fölötte áll 
egy tárgy fizikai életének. Ekkor indult el a ma
gyarság nemzeti életében az a folyamat, amely a 
koronát részben egy testet öltött személy, részben 
egy testetlen eszme tulajdonságaival ruházta fel.

Hogy László megkoronáztatta-e magát a szent 
koronával, azt senkisem mondhatja meg. De aligha 
lehet elképzelni, hogy valamilyen alkalomból a fe
jére ne tette volna, ha már megcsináltatta. Az a kor 
a gótikus székesegyházak lovagi vallásosságának 
kora volt, s ez a vallásosság sokkal hajlandóbb volt 
a csodákban hinni, mint a későbbi korok. Ami az 
egyház egyik szentjéhez tartozott, azt csodahatású 
ereklyének tartották; a reformáció felébredő gon
dolatszabadsága még nem bolygatta meg azt az 
imádatot, amellyel a jámbor hívek a szenteknek 
nemcsak emlékéhez, hanem fennmaradt tárgyaihoz 
is fordultak. A királyi kincstár, vagy a gazdag egy
házak és monostorok kincstárai semmiesetre sem 
mutathattak fel annál a koronánál dicsőbb és áhí
tatot keltőbb ereklyét, mint az első magyar árpád
házi király és szent apostoli koronáját. Bizonyos, 
hogy a korona előbb vallásos jellegű tisztelet, sőt a 
buzgóbbak részéről imádat tárgya volt és később 
tolódott át a nemzeti rajongás területére is. László 
király az olyan alkalmat, mikor szent elődjének 
glóriáját tehette a fejére és alattvalóiban valóság-
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gal vallásos hódolatot kelthetett, aligha mulasztotta 
el. Alkalom pedig erre kétségtelenül adódott. A régi 
szokás, hogy a király évente törvényt lát Székes
fehérvárott, László alatt is fennállt. Ismerjük olyan 
rendeletéit, amelyen ezen a napon keltek, mint a 
szöveg mondja: „In festő Sancti Regis", vagyis a 
szent király ünnepén. István, Imre királyfi és Gel- 
lért vértanú névnapjait László parancsolta hivata
los ünnepnapokul. De akadhatott alkalma máskor 
is. Tudjuk, hogy ő kapcsolta a magyar birodalom
hoz Szlavóniát. Ez bizonyára nem múlt el ünnepi 
szertartások nélkül. Azt is bizonyára megünnepelte 
udvarában, hogy legyőzte a kunokat, akiket a sza- 
badoneresztett Salamon még mindig nem nyugvó 
trónkövetelése hozott az ország nyakára. De nem is 
kell alkalmak után keresgélnünk annál a király
nál, aki majdnem húsz esztendeig ült a trónon.

Az azonban már egész bizonyosra vehető, hogy 
a következő királynak a szent korona került a 
fejére, mikor felkenték. Ez Kálmán volt. Lászlónak 
nem adott fiút a sors, apai gyöngédségét bátyja fiai
nak ajándékozta, Kálmán és Álmos hercegeknek. 
Eleinte úgy volt, hogy őt Álmos fogja követni a 
trónon, a testileg kiváló és vitéz fiatalabbik. A 
nagyobbikat, aki már kis korában a lángelme jeleit 
mutatta, inkább papnak szánták, mert csúf arca, 
bicegő járása, púpos tartása kevéssé királyi meg
jelenést kölcsönöztek neki. Kálmánt tehát papnak 
nevelték, de bár rendkívül vallásos ember lett belőle, 
az uralkodásra való hajlandóságot nem ölhették meg 
benne. Mikor László király meghalt, jelentkezett a 
hatalomért. S mivel ő volt az idősebb, a nemzet 
inkább az elhúnyt király szándékán, semmint a 
trónöröklés ősi rendjén tette túl magát. Kálmán lett 
a király, lelkében legalább is annyira katolikus, 
mint elődje. Állhatták kincstárában mindenféle 
egyéb koronák, díszesebbek vagy egyszerűbbek: ő
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kétségkívül a szent ereklyét tétette fejére. Mint 
elődje, ő is használta a „Rex cristianissimus" címet, 
amely utódai alatt aztán feledésbe merült, s inkább 
az „apostoli király" címének adott helyet. Hogy a 
szent koronával koronázták, azt a Márk-féle Képes 
Krónika állítja is, de ennek adatai nem mindig 
helytállóak. Ezúttal mégis el kell fogadni, amit állít, 
mert ellenkezőjét igen nehéz lenne feltenni. Még 
egy másik krónikában is találunk említést a koro
náról, mikor Béla megvakításáról van szó. Tudjuk, 
hogy Kálmán, mikor a királyi hatalom a kezébe 
került, szeretett volna békében megférni testvér- 
öccsével, de ez nem sikerült neki. Álmos mind
untalan berzenkedett ellene. Aztán fia is született 
Kálmánnak, István nevezetű. Az apa természetes 
vágyával és jog szerint is ennek szerette volna biz
tosítani a trónt. S mivel Álmosban nem bízhatott, 
noha több ízben megbocsátott neki és a békét kereste 
vele, végül is elhagyta a türelem és Álmos gyere
keit megvakíttatta. A krónika ezt fűzi hozzá: „ne
hogy Béla herceg méltó legyen Szent István koro
nájának viselésére". Ez a véres tett nem volt ugyan 
keresztényi, de az akkori keresztény dinasztiáknak 
a hatalomról alkotott erkölcsi felfogásával sem 
ellenkezett túlságosan. Kálmán bizonyára feloldo- 
zást nyert a borzasztó rendelkezés lelkiismereti 
súlya alól és tovább is megmaradt annak a rex 
cristianissimusnak, aki feltűnően ápolta István kul
tuszát. Megiratta Hartvik püspökkel Szent István 
életét. A saját fiát is István névre kereszteltette.

Ez az István valóban a trónra is került, mikor 
apja meghalt. Még pedig a Kálmán halálát követő 
tizenharmadik napon, A tizenötéves herceg II. Ist
ván néven került a trónra. A szent korona szem
pontjából uralma nem adott semmi félj egy eznivalót 
azonfelül, hogy a krónika felemlíti megkoronázta- 
tását. Neki nem maradt fia, s mikor megtudta, hogy
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unokafivére, a Kálmán parancsára megvakított 
Béla még él valami kolostorban rejtőzködve, azon
nal felkutatta a vak herceget, a szerb királylány 
személyében feleséget szerzett neki és rája hagyako- 
zott. II. Béla, vagy Vak Béla is megtartotta a koro
názási szertartást, még pedig nagybátyja halála 
után pontosan négy héttel, ahogy feljegyeztetett. 
Ennek utóda a tizenegyéves elsőszülött lett. II. Géza, 
akit az apja halála után következő negyedik napon 
már koronáztak.

Ez a fiatal király a trónon serdült fel és ott lett 
fiatal férfi: összesen húsz évig volt Magyarország 
királya, mégis harmincegy éves volt csak, mikor 
meghalt. Húsz évi királykodásának idejébe esik 
valami, ami a szent koronával szorosan összefügg. 
Az imént szó volt arról, hogy Kálmán király meg
íratta Szent István életrajzát egy Chartuitius, vagy 
másképpen Hartvik nevű történetíróval. A kutatók 
munkája körülbelül kinyomozta, hogy ez a Hartvik 
azonos volt azzal a Harduinnak is nevezett győri 
püspökkel, akit Kálmán Szicíliába is küldött volt 
követnek. A győri püspök legendás hangon megírt 
Szent István-könyve igen népszerű olvasmány volt 
a Kálmán utódai alatti időkben. És II. Géza alatt, 
1150-ben történt, hogy egy székesfehérvári kanonok 
bejegyzéseket írt Hartvik könyvének egy példá
nyába a szent koronáról. Feljegyezte, amit akkor az 
ő kortársai a koronáról általában tartottak. A fel
jegyzésekben sok a történeti tévedés, de nekünk, év
századokkal későbbi olvasóknak, akiket a korona 
érdekel, figyelemreméltó, hogy Harduin a koronát 
Szent István koronájának tartja, holott fehérvári 
kanonok lévén, ahol a koronát őrizték, láthatta a 
szent tárgyat, és mint művelt ember elolvashatta 
az alsó rész zománcképeinek görög felírásait, meg
állapíthatta ott Dukász Mihály császár, Konstantin 
trónörökös és Géza királyunk neveit és arcmásait,

5*
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tehát nyilvánvaló, hogy tisztában volt az alsó rész 
későbbi származásával. Ha a koronát mégis Szent 
István koronájának nevezte, ez csak úgy lehetséges, 
hogy ő is mint minden tárgyilagos szemlélő, a 
korona alsó részét csak tartónak, keretnek, a drága
kőhöz méltó foglalatnak nézte és jól tudta, hogy a 
lényeg, az igazi kincs a felső rész, a Szilveszter 
pápától küldött alapvető történeti tárgy, a szent 
királytól maradt ereklye. Karácsonyi János, a 
korona történetének jeles búvára szerint „minden 
egyes székesfehérvári őrkanonok vagy pontos lelet
tár szerint, vagy legalább is tanuk jelenlétében 
vette át az egyház kincseit megőrzés végett." Ezek 
között volt a korona is. A bejegyző kanonok is biz
tos tudomással bírt tehát arról, hogy a kettős művű 
korona lényegben a Szent István koronája. Ezt 
azért fontos megjegyezni, mert vannak történet
íróink, akik a felső koronarész szentistváni szárma
zását kétségbevonják. Ezt a kétséget hitelt érdem
lően nem tudják igazolni, de az a törekvés, amely 
bármily fontos közjogi érdekek ellen az igazságot 
kívánja szolgálni, bizonyára dicséretes. Dicséretes, 
azonban hiú. Semmi kétség nem fér ahhoz, hogy a 
mai szent korona felső része a szilveszteri diadém 
elfűrészelt ereklye-darabjaiból készült. A mi koro
nánk valóban Szent István koronája.

II. Géza fiatalon múlt el, trónja ismét gyermekre 
maradt, az ő elsőszülött fiára, III. Istvánra. Gyér- 
mekkirály fia volt s az ember azt gondolná, hogy 
csecsemőkorában került a korona birtokába. De 
nem, serdülő fiú volt már maga is. Apja a királyi 
személyek akkori módján igen fiatalon házasodott, 
s még nem volt tizennyolc éves, mikor ez a fia szüle
tett. így a fiú tizennégy éves volt, mikor 1162 május 
31-én rászállott a királyi hatalom. Meg is koronáz
ták. Bonfini azt írja, hogy a szent koronával.

A történelem tanulmányozása folyamán érdé-
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kés megfigyelni, hogy a magyar király koronázásé' 
nak szertartása hogyan szilárdult meg lépésről- 
lépésre egyes részleteiben. Hogy a koronázással, 
amely eleinte egészen vallási szertartás volt, eskü 
is járt együtt, arról korán vannak jeleink. Ügy lát
szik, hogy László király már tett koronázási esküt, 
ugyanúgy mint Kálmán király is. Az utódok, hogy 
uralomra lépésük semmi formahibát ne szenvedjen 
s érvényességét később meg ne támadhassák, igye
keztek az előd koronázási szertartását pontosan 
megismételni. így keletkeztek a hagyományok, 
amelyek később a törvény legszigorúbb erejét is 
meg tudták szerezni. III. István uralkodása alatt 
látjuk felbukkanni először az esztergomi érsek sze
replésének hagyományos fontosságát.

Hogy tisztán lássuk a családfát, rajzoljuk ide 
az Árpádokat Vazul óta:

Salamon

I. Endre

Vazul

I. Béla Levente

Dávid Léány I. Géza

I. Kálmán Almos
I I

I. László Lamberfc 

Piroska
férje bizánci császár

II. István II .  Vak Béla Mánuel császár

II. Géza n. László IV. István 

III István III. Béla Géza

Imre H. Endre

Mikor tehát Magyarországon III. István vette 
át a hatalmat, az ő nagyapjának, Vak Bélának, még 
élt két fia, László és István. A bizánci trónon Má
nuel ült, I. László király vitéz nagy rátörő unokája, 
aki a király két nagybátyját szerette volna világ
birodalmi álmainak segítségére felhasználni. Evég- 
ből kieszelte azt a jogi alapot, hogy a magyar trón 
csak nagybátyjai után fogja a királyt illetni, mert 
a magyaroknál is a bessenyő trónutódlás elve dívik,



70 HAKÖÁNYI ZSOLT

hogy tudniillik az elhúnyt királyt nem fiai, hanem 
testvérei követik. Vájjon mennyiben volt helytálló 
ez a jogalap, nem tudni. A mi történetírásunk az 
árpádkori trónöröklés rendjét ma sem tisztázta 
kétségbevonhatatlanul. De ez e pillanatban közöm
bös. A fontos az, hogy Mánuel fellépése folytán 
hihetetlenül bonyolult pártalakulások kerekedtek 
Magyarországon. S az általános zűrzavarban egy
szeresek kiderült, hogy a legfontosabb ember az 
országban Lukács esztergomi érsek. Akit ő hajlandó 
megkoronázni a szent koronával, az király lehet. 
Akit ő nem hajlandó megkoronázni, az csak bitorló 
lehet. A minduntalan váltakozó esélyek folyamán, 
mikor valamennyi párt véresen hadakozott vala
mennyi ellen, ideig-óráig mind a két trónkövetelő 
gyakorolta a királyi hatalmat. Előbb az idősebbik
II. László néven, majd a fiatalabbik IV. István 
néven, de az ország többsége, s az utánok következő 
nemzedékek csak bitorlóknak nevezték őket. „Usur- 
pavit sibi coronam.“ — mondták róluk.

III. István az állandó hadakozás és huzavona 
közepette is mindvégig királykodott, az ellenkirá
lyok ellenére is. Mikor meghalt, fia nem lévén, test- 
véröccse, Béla hercegre maradt a korona. Most 
megint Lukács érsek lépett előtérbe. Neki a törvé
nyes trónörökös nem tetszett, ő a harmadik testvért, 
Géza nevűt szerette volna a trónon látni. Pártja 
nem volt gyenge; maga az özvegy anyakirályné is 
két megmaradt fia közül a fiatalabbikhoz csatlako
zott. Lukács, mint esztergomi érsek kijelentette, 
hogy Bélát nem koronázza meg. És jellemző, hogy 
Béla, aki gyakorlatilag már elfoglalta a hatalmat, 
annyi hatalommal mégsem rendelkezett, hogy az 
esztergomi érseken kifoghatott volna. Kénytelen 
volt a pápához fordulni. III. Sándor pápa örült az 
alkalomnak, hogy lekötelezheti a törvényes királyt 
egy olyan korban, mikor Magyarország a pápaság
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és németrómai császárság nagy küzdelmében egyik 
oldalra sem áll határozottan. Megparancsolta tehát 
a kalocsai érseknek, hogy Bélát koronázza III, 
Bélává, de „az esztergomi érsek jogainak sérelme 
nélkül". Hogy a kalocsai érsek ezt hogyan csinálta, 
nem tudjuk. Tényvaló, hogy III. Béla fejére oda
került a szent korona. De csak Szilveszter pápa 
utódjának külön parancsára. Az új király pedig 
nagy és engedékeny bölcsességgel megerősítette az 
esztergomi érsek koronázó jogát.

A megkoronázott apostoli király tekintélye ma
gas csúcspontra emelkedett III. Béla személyében. 
Európa legnagyobb dinasztiái örömmel lépnek vele 
rokonságba. Fia eljegyzi a németrómai császár leá
nyát, leányát pedig eljegyzi a császár fia. Másik leá
nyát elvette Angelosz Izsák görög császár. Ö maga 
megkaphatta volna második feleségéül az angol ki
rálylányt, de az csak nyolc éves volt, ő tehát nőül 
vette a francia király húgát. Imre trónörökössel el
vétette az aragoniai király leányát a pápa közvetíté
sével. Másik fia, Endre, elvette a francia királyné 
nővérét, Gertrudot. Ehhez az előkelő tekintélyhez 
kellő környezet is kellett. A Bizáncban nevelkedett, 
görög kultúrájú Béla értett is a fényűzéshez. Ő az 
első magyar király, akinek fényes királyi palotájá
ról tudomásunk van. Béla többek között Esztergom
ban tartotta székhelyét, abban a palotában, amely
nek maradványait éppen most ássa napfényre a tu
domány. Az ásatások még tartanak, de a látogató a 
márvány ajtófők pompás faragásából, az oszlopok 
dús díszítéséből a palota pompás fekvéséből fogal
mat tud alkotni magának a Béla udvaráról, amely
ről feljegyezték, hogy művészi ízlése ámulatba ej
tette az előkelő külföldi látogatókat. Azt is tudjuk, 
hogy jövedelme vetekedett az akkori angol és fran
cia uralkodók jövedelmével. Béla uralkodása alatt 
avatták szentté I. László királyt, miután a pápa kü-



HAKSÁNY1 ZSOLT72

lön legátusa hosszú munkával feljegyezgette a ki
rályhoz kapcsolódó csodatételeket. Most már három 
kanonizált szentje volt az Árpád-dinasztiának. A 
magyar szent korona Európa egyik legelőkelőbb te
kintélyét jelentette. Székesfehérvárott őrizték a 
százesztendő alatt ekkora jelentőségre emelkedett 
szent tárgyat.

Ez a szent tárgy a lakat alól rövidesen mégis 
kikerült külföldre.

IX.

III. Béla halála után kevéssé épületes torzsal
kodás következett két üa, Imre és Endre között. 
A kettő közül, mint idősebbnek, Imrének tették 
fejére a szent koronát, de Endre nem kívánta 
bátyja királyi hatalmát elismerni. Hadviselésre is 
sor került köztük. A történelemből ismeretes az a 
jelenet, mikor a király és lázadó öccse seregei szem
közt állanak. Imre király egyetlen sétabottal egy
magában átment az ellenséges táborba.

— Hadd látom, — mondta, — ki meri felemelni 
a kezét a király ellen.

Senki sem mert rá kezet emelni, ő  odalépke
dett egészen a királyi sátorig és sajátkezűleg letar
tóztatta a lázadót. Aztán nagylelkűen megbocsátott 
neki. Nem jól tette: Endre, aki maga is hatalom
vágyó ember volt, azonfelül féktelenül kapzsi és 
nagyratörő felesége, Gertrud, még külön fűtötte, 
nem hagyta dolgozni és folyton ármánykodott 
ellene. Imre király szüntelen izgalmakon ment ke
resztül, bele is betegedett a sok bajba. Érezvén, 
hogy most már nem sokáig viszi, sietett három éves 
fiát, Lászlót, megkoronáztatni. És hogy lovagias 
szeretettel fegyverezze le a legkomolyabb ellenfelet, 
Endre herceget rendelte gyámul a kis László mellé. 
Nemsokára meghalt. És Endre egyáltalán nem bi-
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zonyult lovagiasnak az új helyzetben. Az árva 
királyfit az özvegy királynéval együtt kikergette az 
országból, a trónt erőhatalommal elfoglalta. De 
megkoronáztatni nem tudta magát a szent koroná
val. Azt Konstancia, az özvegy királyné, aki Bécsbe 
menekült, magával vitte. VI. Lipót osztrák herceg 
adott neki menedéket. De az elüldözött kis király,
III. László, nem sokáig élt a számkivetésben. Négy 
éves korára meghalt. Endre már azon volt, hogy 
sereggel támadjon Ausztriára, mert a koronára 
okvetlen szüksége volt. Figyelemreméltó, hogy a 
szent korona most már nem volt pótolható valami 
más koronával. Csakis a szent koronát tekintette 
érvényesnek a köztudat, s azt is az esztergomi érsek
nek kellett a király fejére tenni. így nőtt fontosság
ban s a kizárólagosság nimbuszában a szent arany
tárgy. De Endrének nem kellett sereget vezetnie 
Bécs ellen. A kisfiú meghalt, Konstancia király
nénak nem volt többé oka őrizni a koronát. Most 
már akadálytalanul kiadta Endre embereinek. Maga 
hazament Aragóniába.

Endre tehát megkoronáztatta magát Székes
fehérvárott. Ugyanoda hozták a királyi sírboltba a 
kis III. László tetemét is. Aki őt koronázta, az 
kente fel Endrét is, János pap volt ez, aki hirtelen 
lett esztergomi érsek, éppen a korona miatt. Mert 
mikor III. Béla a hároméves trónörökös koronázását 
elrendelte, váratlanul meghalt Ugrin esztergomi 
érsek. A király az utolsó pillanatban sebbel-lobbal 
elintézte, hogy János kalocsai érsek elnyerhesse az 
esztergomi stallumot és koronázhasson. Azóta csak 
egy év telt el. És János pap 1205. pünkösd vasárnap
ján feltette a szent koronát II. Endre fejére. De 
nemcsak őt koronázták meg ekkor, hanem feleségét 
Gertrudot is. Ez az első eset, amikor biztos tudomá
sunk szerint nemcsak a királyt, hanem a királynét 
is koronázták. De a szertartás részletei nem marad-



74 HABSÁtfYI ZSOLT

tak fenn. Arról is van hiteles adatunk, hogy a koro
názáskor II. Endre megesküdött a magyar alkot
mányra. Elődei inkább csak vallásos jellegű esküt 
tettek. De ez a kor a rendiség kialakulásának kora 
volt. A nemzet és királya közötti jogviszony lassan
ként formálódni és tisztulni kezdett. S az alkot
mányra tett eskü bizonyára feltétele is volt II. 
Endre koronázásának. A szöveget azonban nem 
ismerjük. Csak azt tudjuk a királynak Honorius 
pápához írott leveléből, hogy ő „a koronázáskor meg
esküdött a korona tiszteletére és az ország jogainak 
megtartására".

Ebben a mondatban nagyon érdekes a „korona 
tisztelete" kifejezés. Egyenesen meglepő, hogy a ki
rály esküvel köteleztessék egy olyan tárgy tiszte
letére, amely neki mint királynak tulajdona. Csak
hogy a szent korona ekkor már több volt ennél. Ha 
igazi tisztelete István szentté avatásával indult el, 
akkor ez az egyházi tartalmú rajongás minden ma
gyarnak is tulajdonává tette. Egy szent ereklye 
lehet magánjogilag valakinek a tulajdona, de két
ségtelen, hogy a keresztény vallás alapvető általá
nossága folytán bárki másnak is bizonyos köze van 
hozzá. A XIII. században mindenki úgy érezte a 
magyar határok között, hogy Szent István az övé. 
Tehát valahogyan koronája is. Ugyanannyira a ke
resztény nemzeté, mint a királyé, tgy az ékkövekkel 
kirakott aranytárgy már nemcsak a királyi ha
talomnak kincstárból elővett kelléke volt, hanem 
kezdett körülötte valami magasabb sejtelem kifej
lődni: egyelőre annyi, hogy a király szuverénitása 
mellett a nemzet szuverénitása is hozzá kapcsolódik. 
A II. Endrétől kivett olyan eskü tehát, hogy tisz
telni fogja a koronát, nem azt jelentette, hogy tisz
telni fogja saját hatalmának jelképét, hanem azt, 
hogy a szent ereklyét, mint amely az országalapító 
Szent István nemzetének ereklyéje, tisztelni fogja.
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Ez időben már kezdünk találkozni azzal a más or
szágokban idegen szóhasználattal, amely a legfőbb 
országos hatalmat nem a király, hanem a „korona" 
szóval jelzi. Már az előző király, Imre, egy okmánya 
azt mondja, hogy „férfiasán küzdött a koronáért". 
Ugyancsak az ő idejéből egy közokiratból való ez a 
mondat: „nehogy az ország becsülete a korona meg
sértése által szenvedjen". Pár évvel később ezzel 
a kifejezéssel találkozunk: „a koronának alá
vetett népség". És az új király, II. Endre, egy 
Donáld nevű urat nem felségárulással, hanem 
„a korona iránt való hűtlenséggel" vádol. A korona 
tehát a nemzet becsületét, a király hatalmát, az 
ország szuverénitását kezdi jelenteni, egyelőre anél
kül, hogy ennek a jelképes beszédnek jogi hatalmát 
valaki pontosan kodifikálta volna.

Endre alatt alighanem még három királyné
koronázás volt Székesfehérvárott. Gertrudot ugyanis 
egy összeesküvés több idegen udvaroncával megölte. 
Hogy halála milyen körülmények között érte utói, 
azt részletesen nem tudni. Katona József „Bánk 
Bán"-ja bizonyára megrendítő alkotás, de történel
mileg nem helytálló. A király 1218-ban tért haza a 
keresztes hadjáratról, s itthon nem Gertrudot ta
lálta, hanem második feleségét, Capet-Courtenay 
Jolanthát, a későbbi konstantinápolyi császár leá
nyát, akit 1215-ben vett feleségül. Mialatt távol járt, 
az udvarnál semmi családi tragédia nem történt. 
Egyszóval feltehető, hogy mint annakidején Gert
rudot, ő most Jolanthát is királynévá koronáztatta 
Székesfehérvárott. Azt meg éppenséggel bizonyosan 
tudjuk, hogy a harmadik királyné-koronázás Fehér
vár ott valóban lefolyt. Tudni kell, hogy II. Endre 
királynak három fia volt, úgymint Kálmán, Béla és 
Endre. A legidősebbnek nem a magyar trónt szánta, 
hanem Galicia, majd Szlavónia királyságát. A ma
gyar trón örökösévé második fiát, Bélát, tette, s még
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a maga életében megkoronáztatta királlyá. Az ifjú 
Béla később, tizenegy éves korában, megnősült, 
Laszkárisz Tivadar görög császár leányát vette fe
leségül. Gyermek volt még a kis trónörökösné, de az 
egyházi házasságkötés szertartásai után meg is ko
ronázták királynévá. Érdekes, hogy II. Endre, aki
nek az érzelmes szívjóság nem tartozott tulajdon
ságai közé, később a boldog fiatal párt mindenáron 
el akarta választani, hogy a trónörökössel politikai
lag előnyösebb házasságot köttethessen. De a fia
talok szerették egymást és Béla hallani sem akart 
a válásról. Mikor apja erőszakkal kiszorította belőle 
az annullálás iránti kérvényt és a fiatalokat elsza
kította egymástól, apa és fiú össze is különböztek. 
De a pápa megtagadta a házasság érvénytelenítését, 
másrészt a magyar urak, kik mozgalmat indítottak 
egy alkotmánylevél kiadása céljából, a fiatal trón
örököst állították a mozgalom élére. Béla trón
örökös tehát sokkal függetlenebből beszélhetett ap
jával. így kapta meg a magyar nemzet az arany
bullát, és így kapta vissza Béla a feleségét. Hihető, 
hogy Honorius pápa elutasító végzésében a házasság 
szentségének akkor már komoly istápolása mellett 
az is szerepet játszott, hogy a trónörökösné megko
ronázott királynénak számított. Honorius a „fel- 
kentség“ fogalmát igen komolyan vette, ez kitűnik 
más ügyekből, ahol a törvényes uralkodó ellen a 
bármily befolyásos trónkövetelő segítését éppen erre 
való hivatkozással tagadta meg. Béla feleségének 
koronázása után még egy királyné-koronázás folyt 
le Székesfehérvárott. II. Endre alatt immár a ne
gyedik. Ö maga ugyanis öregkorára harmadszor is 
megházasodott. Miután második feleségét is elra
gadta a halál, a hatvanéves király feleségül vette 
Aldobrandini-Este őrgróf leányát, Beatrixot. Ada
tunk van rá, hogy az új esztergomi érsek, a francia 
származású Róbert pap, a veszprémi püspökkel
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együtt, részt vett az ifjú királyné koronázásán, pedig 
akkor az öreg király rossz viszonyban volt az új 
pápával, IX. Gergellyel, sőt egyházi átok alatt 
állott, bizonyos vallásvédelmi intézkedések elmu
lasztása miatt.

Az öreg király ezután nemsokára meghalt. Az 
a fia követte a trónon, akit erre kijelölt, Béla. A 
magyar királyok sorában e néven a negyedik. 
Három héttel apja halála után koronázták. Ö neki 
is Székesfehérvárott tette a fejére Szent István 
ereklyéjét az esztergomi érsek, Róbert, de nem a 
szokott templomban. Az ősi város ekkor már elég 
nagy hely lehetett, ősinek számított már akkor is, 
mert három és fél évszázaddal azelőtt ezen a helyen 
lakott a honfoglaló Árpád. Ha nem is a mai város 
területén, hanem a szomszédos Noé-hegyen. Száz év 
letelte már virágzó várost talált itt, Szent István 
király buzgón támogatta ezt a helyet. Láttuk, hogy 
Gizella királyné a nevezetes miseruhát is, a „Szent 
István palástját", a Boldogasszony templomának 
ajándékozta. Volt a városnak még* nem egy temp
loma ezen a Boldogasszony-templomon kívül, amely
ben királyaink koronázkodtak és temetkeztek, pél
dául Szent Imre temploma és Szent Péter temploma. 
IY. Bélát nem a Boldogasszony-templomban koro
názták, hanem a Szent Péter-templomban, pedig itt 
az addigi királyok csak az aranysarkantyús lova
gok felavatásának szertartását szokták megtartani 
a koronázás után. IY. Béla magát a koronázást is 
itt tartotta. Hogy miért, nem tudni. A koronázás 
részletei elég homályosak. De tudjuk, hogy a szer
tartás alkalmával a király mellett vitték az ország 
kardját, s előtte vezették lovát. A kardot, — nem 
tudni, miféle kardot, — a király öccse vitte. A lovat 
a hűbéres Daniló orosz herceg vezette. Ez nyilván 
második koronázása volt Bélának, hiszen tudjuk, 
hogy apja életében kisfiúként már megkoronázták
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egyszer. S ha a szertartást nála megismételték, fel
tehető, hogy még egyszer megkoronázták királyné
ként azt a Laskaris Máriát is, akitől II. Endre hiába 
akarta fiát elszakítani.

A korona a szertartás után bizonyára elfoglalta 
régi helyét a kincstárban, ahol az őrkanonok felelt 
érette. Hogy aztán itt megmaradt-e, vagy sem, azt 
a kérdést a tatárjárás borzasztó szerencsétlensége 
veti fel a magyar történelem munkálói előtt.

Béla király a muhipusztai csatavesztés után ló
halálában menekült és meg sem állott a Morva part
jáig. Itt találkozott Frigyes osztrák herceggel, aki 
elébe utazott, hogy meghívja magához. Béla király 
Horvátország felé akart tovább menekülni, de az 
osztrák herceg önzetlennek látszó meghívása eltérí
tette ettől a szándékától. Mindent elhitt Frigyesnek, 
pedig oka lett volna bizalmatlannak lennie iránta. 
Mert ezt a Frigyest a magyar sereg kevéssel azelőtt 
csúnyán megverte és borsos hadisarc fizetésére köte
lezte volt. Béla mégis hitt a mézes meghívásnak. És 
hogyan járt? Egy krónikaíró ezt meséli róla: „Sze
gény király csöbörből vödörbe esett és olyan hal 
módjára, amely a megfagyástól félve s a jégtartó
ból a parázsba ugorva megsül, ő is még nagyobb 
bajba esett/4 Frigyes a hozzá menekült királyt, mi
helyt hatalmában tudta, kajánul megzsarolta. 
Visszakövetelte a hadisarcot. Bélának nem volt 
pénze, kénytelen volt a követelés fejében minden 
magával hozott kincsét zálogul adni. Sőt még három 
megyét is zálogul adott. Aztán póruljártan tovább 
menekült. Frigyes a markába nevetett és sereget 
vezetett a tatároktól megbénított Magyarország 
ellen. Béla pedig visszatért eredeti szándékához és 
tovább menekült Dalmácia felé.

A kérdés az, hogy a zálogba adott kincsek kö
zött ott volt-e a korona is. A történetírók különböző 
előadásai közül az tetszik szavahihetőbbnek, hogy
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nem. Ügy látszik, Béla már csak azért sem tehette 
Frigyesnél zálogba a koronát, mert mikor hiszéke
nyen Frigyeshez menekült, a korona már nem volt 
nála. Az ő birtokában csak másodrangú vagyon
tárgyak voltak, az igazi és féltett értékeket már 
előbb Dalmáciába küldte, értvén ezek alatt felesé
gét, István nevű kisfiát, leányait, Szent István tes
tét és Szent István koronáját. Az Osli-nemzetségből 
származó Herbord lovag volt az, akire családját és 
az ereklyéket rábízta. Herbord Kiissza várába vitte 
mindazt, amit a király rábízott, tehát a szent koro
nát is. Béla is oda igyekezett. Még megpróbálta 
valami maradék sereggel a tatárokat visszatartani, 
de ebbe is belebukott. Elment Klisszába. A tatárok 
kergették. Családját és kedveseit, tehát a koronát is, 
a biztosabb Spalato várába vitte, onnan is tovább 
Trau várába, sőt Trau sziget partján már hajót tar
tott készenlétben, hogy ha jönnek a tatárok, a nyílt 
tengerre meneküljön. De a tatárok nem jöttek. Oda
haza Ázsiában meghalt Ogotáj nagy kán és ők feje
delem-választás céljából hazatakarodtak. A királyi 
család, Szent István ereklye-holtteste és a szent 
korona megmenekültek.

A korona visszakerült Székesfehérvárra. Eddigi 
életrajza tehát így alakul. Felső fele Olaszországból 
megérkezett István királyhoz. A királlyal együtt 
1038-ban ezt eltemették. Szent László kinyittatta a 
sírt, megtalálta a szilveszteri koronát és egyesítette 
Géza király bizánci koronájával. Az új korona — 
a mi mai koronánk — békében őrződött Székesfehér
várt mintegy száz esztendeig. Akkor Imre király 
özvegye elvitette Ausztriába. Onnan egy év múltán 
már visszakerült. De IV. Béla kénytelen volt Klisz- 
szába, Spalatoba és Trauba vinni. Majd aztán megint 
hazahozta.

Ekkorra a korona már megszűnt tárgy lenni, sőt 
már fogalomnak sem volt mondható, inkább személy-
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nek. Sokkal inkább személynek, mint amit a mai 
magánjog nyelvén jogi személynek mondanak. Ez a 
csodálatos személy a rettenetes katasztrófát úgy 
úszta meg, hogy meggazdagodott rajta: a tatárjárás 
alatt elesett sok gazdag úr vagyona visszaszállott a 
szentistváni értelemben egyetlen birtokosra, a koro
nára. Szuverénitása is külön hangsúlyt kapott. 
Ugyanis Béla király végső szorultságában a német- 
római császárhoz fordult segítségért és megesküdött, 
hogy amennyiben kellő megsegítést kap, magát hű- 
bértulajdonként alárendeli a császárnak. Ez azon
ban kisujját sem mozdította Magyarországért. így 
az eskü is elvesztette érvényességét. Béla király ezt a 
tatárok kitakarodása után tisztázni akarta és igaz
ságért a pápához fordult. S a pápa ki is mondta 
írásban, 1245 augusztus 21-én, hogy a magyar király 
ajánlata a feltételek nem teljesítése következtében 
nem érvényes többé. A korona szuverén.

A korona megmenekült. Az országot újjáépítő 
Béla király, aki pontos, rendszeres, okos ember 
volt — ma pedánsnak neveznők — a korona őrzési 
helyét is írásban adta: 1254-ből kelt okmánya, sza
badságlevelet adott a székesfehérvári egyháznak. 
Ebben a szabadságlevélben az egyház így szerepel: 
„ahol az ország trónja és koronája őriztetnek, ahol 
a magyar királyok a felszentelés szertartásával 
felkenetnek, s ahol a mi őseinknek is szent testei 
nyugosznak".

És most már a korona végképpen az államhatal
mat jelenti: Béla 1244-ben megjutalmazza Bagomér 
urat a „neki és a koronának tanúsított hűségéért". 
Nyolc év múlva ugyanilyen indokolással Oszlár úr 
kap földbirtokot, később a király okmánya megálla
pítja Lőrinc főtárnokmesterről, hogy „a királyi fel
ség koronája iránt hűséggel viseltetett". Tíz év kü
lönbség telt el a két kifejezés között. Előbb még a 
„király és a korona" szerepel olyannak, amelynek
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hűsége jutalmat érdemel, tíz év múltán már a „király 
koronája**. És újabb négy esztendő múlva kelt az az 
okmány, amelyben előfordul az esztergomi érsek 
hűsége „a korona fénye, az ország integritása és a 
korona** iránt.

A tatárjárás után a korona egyszerre több lett, 
mint a király. Az eszme már élt, de még nem öntötte 
alkotmányos szövegbe senki.

X.

Az ország újjáépítője, IV. Béla, elegendő időt 
kapott a jó sorstól, hogy dolgozhassák. Harmincöt 
esztendeig ült Magyarország trónján. Halála után 
két héttel koronázta meg Fülöp esztergomi érsek 
fiát, V. Istvánt és ennek feleségét, a Kun Erzsébetet 
Székesfehérvárott. Második koronázásuk volt ez már, 
mert István még apja életében megérte, hogy úgy
nevezett ifjabb királlyá koronázták. A trónralépési 
koronázással eskü is járt. Feljegyzésünk van róla:
V. István és neje mindketten megesküdtek, hogy a 
nemesség jogait tiszteletben tartják és az elfoglalt 
javakat visszaadják.

Ez a király mindössze két évig uralkodott. Szer
telen ember lehetett, mert abba halt bele, hogy Szer
biából egyhuzamban jött lóháton Budára. A virtus 
sikerült neki, de az erőpróba megölte. Utána tízéves 
fia következett, aki IV. László néven foglalta el a 
trónt. A gyermeket apja halála után egy héttel ko
ronázták meg Székesfehérvárott. Anyja uralkodott 
helyette, a sűrűvérű Kun Erzsébet. A gyermek
királyt Napleszy Endre úr nevelte, s a krónikák 
szerint egyszer meg is verte. Akkora volt már a 
korona tisztelete, hogy Napleszy Endrét felségsértés
ért perbefogták és el is ítélték.

Érdekes a „Chronicon incerti autoris** nevű Kró-
6Harsányi Zsolt: Sacra Corona.
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nika feljegyzése, mely a magyar királyi kincstárt 
emlegeti a kis IV. László trónralépésének évében, 
tehát 1272-ben. Beszél jogarakról, drága kancsókról, 
Attila király több értéktárgyáról és két koronáról. 
Innen is kitetszik, ami különben természetes, hogy a 
korona eleinte nem közjogi és nem egy bizonyos tárgy 
volt, hanem csak jelvénye valaminek. Ahogy a ne- 
mes embernek több címerpajzsa lehetett ugyanazzal 
a címerrel, úgy volt a királynak több koronája, 
ugyanannak a hatalomnak jelvényeként. Beszélhe
tünk nemcsak két koronáról, hanem akár sokról is. 
Parádék alkalmával a király akármelyiket felrak
hatta a fejére, mint ahogy az előkelő úrhölgy, akinek 
több diadémje van, használhatja akármelyiket. De 
közjogi ereje csak annak az egynek származott, 
amely István király szentté avatásával maga is 
szentté vált a szent fejedelem fején.

IV. László, akit a történelem Kun Lászlónak is 
nevez, tizennyolc esztendeig volt Magyarország ural
kodója, de még csak huszonnyolc évet ért, mikor a 
kun összeesküvők megölték. Ekkor már csak egyetlen 
árpádházi herceg volt életben, Kun László néhai 
apjának egy unokatestvére, Endre. Már elmondtuk, 
hogy a szentföldet járó II. Endre király háromszor 
házasodott. Gertrud és Jolantha után nőül vette 
Aldobrandini-Este Beatrix grófnőt. A harmadik 
házasságkötés után nemsokára meghalt és Beatrix 
királyné már az ő halála után adott életet egy fiú
nak, aki István nevet kapta. Ennek az István her
cegnek a származását már akkor is kétségbe vonták. 
Beatrix királynét nyíltan megvádolták azzal, hogy 
fia házasságtörő viszonyból származik. De akkor a 
vádnak nem sok súlya volt, a trónon úgyis IV. Béla 
következett. István herceg később felnövekedett és 
Morosini Tomasinát vette nőül. Ebből a házasságból 
származott Endre herceg. Gyermekkora Velencében 
telt el, később az osztrák herceg bécsi udvarába ke-
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rült. Most, mikor II. Endre dédunokája meghalt, ő 
mint II. Endre unokája, az egyetlen élő Árpádíi, 
igényt emelt a magyar koronára. De most a Beatrix 
királyné ellen emelt régi vád megint felújult; ka
póra jött ez mindazok számára, akik az Árpádház 
leányágon született leszármazottaiként akartak a 
magyar trónra kerülni, legelsősorban Anjou Martell 
Károly királyfi. Ennek anyja Mária Árpádházi her
cegnő és nápolyi királyasszony volt, Kun László 
testvérnénje, V. István leánya. Anjoui Károly tehát 
mint V. István unokája követelte a koronát azzal az 
Endre herceggel szemben, akiben az árpádi vért két
ségbe vonták. Ugyanígy homályos származásúnak 
bélyegezte Endrét Habsburgi Rudolf is, aki Martell 
Károlynak apósa volt ugyan, de Magyarországot nem 
leányának, hanem Albert nevű fiának szerette volna, 
s ezért IV. Bélának a tatárjárás alatt kelt kétségbe
esett ajánlatára támaszkodott. IV. Béla, mint láttuk, 
a tatár veszedelemkor felajánlotta országát hűbér- 
birtokul a németrómai császárnak, ha az megsegíti. 
De az nem segítette meg. Ezért az akkori pápa írás
ban is adta, hogy a hűbéres ajánlat semmis. Most 
Habsburgi Rudolf, szót sem szólva erről a pápai ér
vénytelenítésről, Magyarország hűbérurának jelen
tette ki magát és Magyarországot mindjárt fiának, 
Albertnek adományozta. A pápa, IV. Miklós, ezt 
nem hagyta szó nélkül, az egyház nevében nyilvá
nosan tiltakozott a bitorlás ellen és maga kívánt a 
magyar trón betöltése felől rendelkezni. És pedig 
Anjou-Martell Károlyt óhajtotta magyar királynak. 
Követet is küldött Magyarországra, hogy az itt néz
zen szét a trón betöltése dolgában.

Azonban a pápai követ későn érkezett. A  ma
gyar rendek Endre herceget kívánták. A származá
sáról lábra kelt pletykára nem figyeltek. De aki el
hitte is a mendemondát, annak nemzeti érzését nem 
zavarta, hogy Endre herceg nagyanyja, Beatrix,
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nem az öreg Endrétől, hanem Dénes nádortól szült 
fiút. Az esztergomi érsek, Ladomér is Endrét akarta. 
Két szerzetest küldött Béesbe, akik a jelöltet regé
nyes körülmények között hozták haza. Szerzetesi 
ruhába öltöztették, hajóra ültették és Budára hoz
ták. Itt Endre kiszállott, levetette a kámzsát, díszt 
öltött és a nemesség kíséretében Székesfehérvárra 
vonult. Itt Ladomér esztergomi érsek 1290 július 
13-án királlyá koronázta a szent koronával. Ennek 
őrét, a székesfehérvári prépostot, Tengerdi Tivadar
nak hívták. Ismerjük azt az adománylevelet, amely- 
lyel III. Endre a koronaőrt megjutalmazta, mert 
„Szent István koronáját nekünk adta és átnyújtotta 
a koronázásunkra alkalmas és kellő időben és 
napon“ . Ennek a királyi hálának meg is volt az ér
telme. Tudjuk régi feljegyzésekből, hogy III. Endre 
ellenfelei csak egy dolgon igyekeztek: ne jusson a 
koronához. Ekkor már a szent koronának, mint 
egyedül érvényes koronázási tárgynak, közjogi ereje 
teljesen kifejlődött. Magyar király nem lehetett jog
szerűen más, csak az, akinek Szent István koro
náját — természetesen a Szent László által átszerelt 
alakban — az esztergomi érsek a fejére tette. Hiába 
akarta volna tehát az ország túlnyomó többsége 
Endrét; ha ez a Tengerdi Tivadar ki nem adja a 
koronát neki és az érseknek, Endre nem lehetett 
volna Magyarország királya.

Hogy a rendek Endréhez ragaszkodtak, abban az 
ő személyéhez való ragaszkodás is, de sokkal inkább 
a korona függetlenítésének a mozgalma is közreját
szott. Mint valaha a császári hatalom ellen való füg
getlenségi védekezés a pápaságtól kérte a koronát, 
most az ország állásfoglalása azt akarta nyilván 
megmutatni, hogy az egyháztól való függés csak 
vallási és nem politikai természetű. A korona szu
verén: akinek a fejére kerül, az király, s ehhez sen
kinek jóváhagyása nem szükséges, még Szilveszter
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pápa utódjáé sem. Ezt a nemzeti függetlenségi állás
pontot képviselte még maga az esztergomi érsek is. 
A pápa jelöltje, Martell Károly ellen, megkoronázta 
a nemzet jelöltjét, s mikor Németujvári Iván gróf, a 
pápahű nagyúr, megtagadta III. Endrének az enge
delmességet, az esztergomi érsek az egyházi párt 
mellett kardoskodó grófot egyházi átok alá vetette.

III. Endre az első király, akinek koronázási es
küje teljes szövegben fennmaradt. Az ő trónralépése 
óta a királyi eskük szövegét rendszeresen becikke- 
lyezték. Egyszóval megesküdött, felkenték, meg
koronázták. Mindez nem zavarta a trónkövetelő 
Anjou-házat abban, hogy a pápa támogatásával 
tovább folytassa munkáját a magyar trón birtokáért. 
Mária királyné 1293 január 6-án, egyik provencei 
kastélyában összegyűjtötte a Provence egyházi és 
világi méltóságait, az ő körükben ünnepélyesen fo
gadta Nápolyban tartózkodó fiának követét, Vaudo- 
mont Henrik grófot és hosszú beszédet tartott előtte. 
Kifejtette, hogy Magyarországon bitorló uralkodik, 
ezért ő hívei tanácsára fiát, Anjou-Martell Károlyt, 
magyar királlyá „választja", Magyarországot neki 
és örököseinek „adományozza" és inti Károlyt, hogy 
a magyar népet szeretettel oltalmazza és igazsággal 
kormányozza. Beszéde végén koronát és zászlót nyúj
tott át a követnek. Olybá vette, hogy ő, mint jog
forrás, ezzel a koronával az ország birtokába iktatta 
fiát. Voltak külföldön, akik ezt a királlyá iktatást 
tudomásul vették. Mikor nemsokára az új pápát,
VIII. Bonifácot, megkoronázták, az olasz krónikák 
szerint a díszebédnél „a magyar király és a nápolyi 
király szolgálták fel az ételeket". Vagyis, Martell 
Károly és apja.

De maga az Anjou-család azért jól tudta, hogy 
akit Szent István koronájával nem koronáznak, az 
nem igazi magyar király. Ezért minden módon arra 
igyekeztek, hogy Martell Károlynak ez a korona
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valahogyan a fejére terülhessen. Mikor pedig Mar- 
tell Károly váratlanul meghalt, az elsőszülött fiú, 
Róbert Károly örökölte apjától ezt a szándékot. Ró
bert Károly, a tizenkét éves Anjou-herceg, Dalmá
ciában várakozott az alkalomra, hogy néhány ma
gyar hívének segítségével a koronához juthasson.

Ekkor halt meg III. Endre, az utolsó Árpádházi 
király.

XI.

Történetírásunk kissé éles választóvonalat húz 
ÜL Endre halála után. Ez két okból nem eléggé in
dokolt. Először is valóban nem bizonyos, hogy 
III. Endrében az Árpádok vére folyt. Másodszor két
ségtelen, hogy az Anjouk az Árpádoktól is származ
tak. Igaz, hogy csak leányágon, de ez az uralkodók 
vonalában nem okozott nagyobb törést, mint később, 
Mária Terézia esetében. II. József is csak leány ágon 
volt Habsburg, mégsem szoktuk úgy fogalmazni, 
hogy anyjával a Habsburg-ház lekerült volna a ma
gyar trónról. Azokban a zavarokban, amelyek 
III. Endre halálát követték, volt valami egységes: 
az, hogy a magyar trónért az árpádházi III. Béla le
származottai viaskodtak. A magyar nádor egy 1303- 
ban kelt oklevele mondja ezt a mondatot: „Mikor
Szent István törzsfájáról az utolsó aranygallyacska 
lehullott, az egész nemzet Rákhel könnyeit ontva 
kereste, hol találhatnák fel a Szent István nemzetsé
géből és véréből származó jövendő királyt". Mert 
hogy az új magyar királyban Szent István vére lesz, 
afelől nem volt kétség.

A frissebbik a két párt közül az Anjou-párt volt. 
Mikor III. Endre lehúnyta a szemét, a kis Róbert 
Károly már Zágrábig feljött híveivel. A halálhír 
vételekor Székesfehérvárra kellett volna menniök, 
de ott még nem volt pártjuk. A Szent István koro-
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nájához nem juthattak. Elmentek tehát Esztergomba 
és ott egy sebtiben elővett koronával végezték el a 
szertartást. Ezt a koronát Bicskey Gergely tette a 
fiúcska fejére, az új esztergomi érsek, aki még meg 
sem kapta Rómából a pápai megerősítést.

Azonban ez a koronázás csak úgy nyiizsgött az 
alapvető hibáktól. A magyar rendek túlnyomó több
sége nem is törődött vele. ők maguk akartak ma
guknak királyt választani. A döntő szót a leghatal
masabb főúr, Csák Máté vitte. És ő Vencel cseh her
ceg mellett foglalt állást. A rendek helyeselték állás
pontját és Vencelt megválasztották magyar királlyá. 
Tizenkét éves volt ez is. A királyválasztó rendek el
határozták, hogy a gyermeknek a trónon nem Vencel 
lesz a neve, hanem László, mert magyar nevet kell 
hordania. Történelmi kézikönyveink tehát hibásan 
nevezik őt Vencelnek, helyesen csak V. Lászlónak 
lehet őt neveznünk. Az országban a maga idején 
László királynak is hívták, de később a Vencel ne
vezet jobban meggyökeresedett.

Vencelért tehát díszes küldöttség ment Prágába. 
Behozták az országba és elvitték Székesfehérvárra. 
Itt Gimessy János kalocsai érsek a szent koronával 
királlyá koronázta.

A kalocsai érsek, és nem az esztergomi érsek. A 
rendek érezték is, hogy ez nincs rendjén. Tíz magyar 
püspök jelenlétével igyekeztek enyhíteni az eszter
gomi érsek hiányát. De a koronázás érvényességéhez 
mindenesetre szó fért. A pápa, aki az Anjou-házat 
támogatta, azonnal éleshangú, szemrehányó levelet 
küldött. „Miképpen fogadhatta el Vencel a koronát 
attól, akinek a magyar király koronázására joga 
nincs?"

Most tehát két királya volt az országnak, két 
gyermek. Egyiket a szent koronával koronázták, de 
nem az esztergomi érsek. Másikat az esztergomi érsek 
koronázta, de nem a szent koronával. A szent ko-
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róna eközben már nem volt hagyományos helyén, a 
székesfehérvári őrkanonok keze között. Vencel ma
gával vitte a koronát is, a többi koronázási jelvényt 
is Budára és magánál tartotta. A zavaros helyzet
ben a pápa igyekezett rendet teremteni. Bíbornoki 
konzisztórium elé vitte az ügyet: döntsék el a kar
dinálisok, ki a király Magyarországon. A kardiná
lisok meghallgatták mindakét párt küldötteinek ér
velését, aztán úgy döntöttek, ahogy azt a szentszék 
Anjou-politikája kívánta: Róbert Károlyt mondot
ták ki jogos királynak. Ettől a döntéstől egyszerre 
megváltozott a pártok aránya. Vencelt csapatostul 
hagyták ott eddigi hívei. Apja, a cseh király, úgy 
látta jónak, hogy a fiút hazaviszi Prágába. De azért 
jogfeladás nélkül. Jól tudták ők, hogy a pápa dön
tése sokat jelenthet ugyan, de nem mindent: a lé
nyeg a szent korona birtoka. Ez a csodálatos tárgy 
a magyar államhatalmat testesíti meg magában. 
Akié a korona, az rendelkezik elvben az állam- 
hatalommal.

A cseh király ravasz tervet eszelt ki, hogy ter
vét végrehajtsa. Ma úgy mondanék, hogy puccsot 
hajtott végre. Eljött fiáért Budára. Itt a fiút felöl
töztette koronázási díszbe. A gyermekkirálynak fején 
volt a szent korona, oldalán a kard, kezében a jogar 
és az országalma. A cseh király kísérete, valóságos 
sereg, megbeszélt jelre körülvette a felöltöztetett 
gyermeket, aztán hanyatthomlok elnyargaltak Bu
dáról. Mire a magyar őrség felocsúdott, a szent ko
rona már nem volt sehol.

A fiát szöktető cseh király meg sem állott Prá
gáig. A koronát ott tartották. A cseh király, az apa, 
nemsokára meghalt, a fiú tehát a magyar királyi 
cím mellé megkapta atyai örökségképpen a cseh ki
rályságot is. Most már a magyar tróntól el is ment 
a kedve. A cseh trónt elfoglalta, magyar igényeit át
adta másnak. És pedig nem a gyűlölt Anjou-pártnak,
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hanem közelebbi rokonának, Wittelsbachi Ottó bajor 
hercegnek, aki atyjának unokatestvére volt. Átadta 
neki trónigényét is, s ezek megbecsülhetetlen támo
gatóját, a szent koronát is. Ottó átvette a koronát 
és bejött Magyarországra.

Ekkor következett be a szent korona életének 
egyik legizgalmasabb kalandja.

Ottó félt a koronával feltűnést kelteni. Tudta, 
hogy az Anjou-pártnak a korona mindent megérne. 
Neki még nem volt megszervezett pártja az ország
ban, ő csak remélhette, hogy a lemondott VI. László, 
vagyis Vencel megfogyatkozott pártja hozzá fog 
csatlakozni. De míg azokkal érintkezést talál, bár
mikor rajta üthettek. Ha feltűnést kelt a szent ko
ronával, még inkább magára vonja az ellenfél mo
hóságát. Ezért -a koronának olyan alakú fatokot 
csináltatott, amely bütyköshöz hasonlított. Abba 
zárta el az ország szent ékszerét, s a bütyköst szíjon 
lógatta a nyeregkápáról. Így rótta az országutat 
fegyveres embereivel. Poroszkált Magyarország felé, 
háta mögött a butykosban lógott a nyeregről a szent 
korona.

A Dunán Fischamend közelében kelt át. Már 
Fischamenden túljárt, mikor a hajnalhasadás de
rengő homályánál hátrapillantott és megdöbbenve 
állapította meg, hogy a korona elveszett. Megeresz
kedett valahogy az a szíj, amellyel a kápához erősí
tették, kioldódzott, és a fabutykos lehullott anélkül, 
hogy észrevették volna. Rémülten tanakodott Wit
telsbachi Ottó a maga embereivel: mit csináljanak 
most. Nem volt más választásuk, mint a megtett 
úton elindulni visszafelé és keresni az elveszett 
kincset. Ez a vállalkozás nem látszott nagyon re
ményteljesnek. Az országúton elég népes forgalom 
bonyolódott le. Nehezen lehetett elképzelni, hogy a 
jókora fadobozt senki sem veszi észre az országút 
kellős közepén. Aki pedig észreveszi, az felemeli és
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kinyitja. Bár a tárgyak és személyek ismerete ak
koriban nem volt olyan általános, mint ma, a sajtó, 
a fényképezés, az illusztrációk korában, tehát a szent 
korona képe nem igen volt ismerős a nép előtt, azt 
bizonyosra lehetett venni, hogy a megtaláló a ko
rona kincs-értékét azonnal fel fogja ismerni és 
mindjárt értékesíteni igyekszik. Ha Anjouékhoz 
kerül a szent korona, az felér egy elveszített döntő 
ütközettel. De különben is, milyen arccal állítson be 
pártjához korteskedni a trónkövetelő azzal a kínos 
hírrel, hogy Szent István háromszáz éves koronáját 
elvesztette.

Az egész menet visszafordult és mentek a koro
nát keresni. Alig a reménység valami halvány szik
rájával, de más teendőjük nem lehetett. Ha csoda 
történik, a népes országúton valahol sértetlenül meg
találják a bütyköst. És a csoda megtörtént. Hogy 
melyik falu közelében, azt a krónikák nem említik. 
De valahol az országút mély sarában mindenesetre 
megtalálták.

Nagy kő esett le Ottó szívéről. Most már kettős 
gonddal erősítette nyergéhez a csodálatosképpen sér
tetlenül megtalált szent koronát. S így ment kísére
tével Székesfehérvárra, az ősi koronázó városba. 
Itt érintkezést talált a lemondott Vencel híveivel, 
akiket sikerült megnyernie a maga pártjára. Székes
fehérvárott Ottó bajor herceget a magyarok ki
rályukká koronázták, már csak tüntetésből is, meg
mutatni, hogy a magyar királyt nem a pápa ülteti 
a nemzet élére, a magyar trónutódlás csak a hagyo
mányoktól és a rendek elhatározásától függ. Ottó 
esküt tett az alkotmányra, aztán tüntető menettel 
Budára vonult. A koronát ő sem hagyta Székes
fehérvárott. Onnan Budáig a fején hordta. Szent 
István palástját is magára vette és a többi koroná
zási jelvényt. A nép előtt nagyon jó korteskedési 
eszköz az ilyesmi, Budára érkezvén, így, koronásán és
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palástosan járta végig díszes menetével Buda utcáit. 
Hadd lássa a nép, hogy ő birtokában van a szent 
koronának. Történeti szakértők szerint, ebből a fel
vonulásból származik az a hagyományos szokás, 
hogy az újonnan megkoronázott király a város ut
cáit ünnepélyesen végiglovagolja.

Most azonban újabb kaland érte a szent koronát.
Egyike volt a legbefolyásosabb uraknak Apor, 

az erdélyi vajda. Az ő állásfoglalása sokat jelentett 
abból a szempontból, hogy ki tekintessék törvényes 
magyar királynak. Azonkívül Apor vajdának szép, 
fiatal eladólánya volt. Ottó herceg, özvegy ember, 
abban a helyzetben volt, hogy házasodhatik. És 
Apor vajda leányát feleségül venni nem látszott 
rossz politikai gondolatnak. Apor vajda meghívta 
Ottó herceget magához Erdélybe. Agyafúrt, elszánt 
ember volt ez az Apor vajda, ő  már tudta, mit akar, 
mikor a trónkövetelőt meghívta a maga sasfészkébe, 
az erdélyi Bálványos várába leánynézőbe és politikai 
tanácskozásra. De Ottónak fogalma sem volt, hogy 
Apor László mit forgat a fejében. Elfogadta a meg
hívást és a koronával együtt, amelyet egy pilla
natra sem adott ki a kezéből, nekivágott az útnak és 
elment Bálványos várába. Amint oda megérkeztek, 
az addig elragadóan nyájas Apor vajda letette az ál
arcot. Ottót egyszerűen börtönbe csukatta. A koro
nát elvette tőle és magánál tartotta. Annak, akinek 
kezében van a szent korona, egyszesmind kezében van 
a helyzet is. Erős a gyanú, hogy Apor László a maga 
fejére szerette volna tétetni azt a koronát. Sok hu
zavona után Ottó herceget szabadon eresztette ugyan, 
de arról hallani sem akart, hogy a koronát kiadja. 
Várakozott, míg a helyzet az ő számára megérlelődik. 
Ottó és az Apor-leány házaságából persze nem lett 
semmi.

A trónnal tehát úgy állott a helyzet, hogy két 
király tartózkodott az országban. Az egyiket, Bobért
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Károlyt, helyesen szólva I. Károlyt, — mert Ma
gyarországon a Róbert nevet elhagyta, — a pápaság 
jogérvényes királynak jelentette ki, a nemzet azon
ban érezte azt a lényeges hibát, hogy ennek a király
nak fejét még nem érintette a szent korona. Viszont 
volt egy másik király, Ottó, akit a szent koronával 
megkoronáztak, de a pápai álláspont szerint jogtala
nul, mert I. Károly személyében már volt királya az 
országnak. Kiki úgy igyekezett helyzetének jogos
ságát teljessé tenni, ahogy tudta. Az Anjou-párt 
egyetlen természetes törekvése az volt, hogy - kézbe 
kaphassa a szent koronát.

A pápa XI. Benedek volt ekkor, a pápaság vi
lághatalmának utolsó képviselője. Az egyház törté
nelme tisztalelkű, igaz embernek írja őt le. Mond
ják, hogy mikor egyházfejedelemmé választották, 
édesanyja, aki meglátogatta, rostéit szegényes ruhá
iban elébe lépni, ezért díszes selyemruhát csináltatott. 
Benedek pápa rápillantott a belépő öregasszonyra és 
így szólt:

— Ez nem az én anyám. Az én anyám szegény 
mosónő.

Az öregaszony elment, felöltötte szegényes ru
háját és úgy tért vissza. A pápa most az egész ud
vartartás jelenlétében fogadta és a lehető legnagyobb 
tiszteletadásban részesítette. Ez a derék és nemes 
ember, akit később boldoggá is avatott az egyház, 
nem volt már alkalmas arra, hogy a pápaság düle- 
dező világbirodalmi rangját a világi fejedelmek 
egyre függetlenebb hatalma ellen megóvja. Az ő 
uralkodása alatt került sor arra is, hogy Magyaror
szágnak a szentszéktől való teljes politikai függet
lensége tisztáztassék.

Benedek, mikor pápasága előtt még Boccassini 
Miklós volt a neve, követi minőségben járt Magyar- 
országon, hogy az Anjou-párt hatalmi törekvéseit 
támogassa. Jól megismerte a magyarok országát és
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gondolkodásmódját, jól tudta, hogy a szent koroná
nak milyen varázslatos hatása van a lelkekre. Mi
kor tehát most Gentilis bíborost küldötte követnek 
Magyarországra, azt kötötte elsősorban a lelkére, 
hogy igyekezzék Apor vajdától visszaszerezni a szent 
koronát és azzal Károlyt megkoronáztatni, de addig 
is a pápa szavának döntő voltát kellőképpen hang
súlyozni. Gentilis bíbomok megérkezett és azonnal 
tárgyalásokat kezdett Aporral. De merev visszautasí
tással találkozott. Apor vajda kereken megtagadta a 
korona kiadását.

Mit volt mit tennie a pápai követnek: igyekezett 
legalább a pápai hatalomnak tüntető kifejezést adni. 
Azon az értekezleten, amelyet Pesten a mai Deák-té
ren épült domonkos-rendházban hívtak össze. Róbert 
Károly jelenlétében hosszú közjogi előadást tartott. 
Bibliai idézetből indult ki. „Nemde, uram, jó magot 
vetettél szántóföldedbe?" Elmondta, hogy Isten, a 
mennyei gazda, az ő magyarországi szántóföldjébe 
jó magot vetett. Elmondta, hogy Szent István kapta 
a szent koronát Szilveszter pápától s ezzel a szent
szék hatalmát ismerte el; mikor tehát most Szent 
István nemzetsége kihalt, jogos, hogy a pápa jelölje 
ki azt, akinek a szent koronát a fejére kell tenni.

Ezen a ponton viharos tiltakozás szakította félbe 
a szónokot. A bíboros félbeszakította beszédét és 
késznek nyilatkozott az ellenérveket meghallgatni. 
A rendek azt válaszolták neki, hogy Magyarország 
független ország, királyt a magyarok számára senki 
sem jelölhet ki, még maga a pápa sem. A magyarok 
magok választanak királyt, azt a pápa követe leg
feljebb megerősítheti. És Gentilis bíboros, látva a 
magyar rendek törhetetlen szilárdságát, az érvelés 
előtt meg is hajolt. Így lett ez a nagygyűlés igen 
nevezetes határkő a szent korona életrajzában. Kez
detben olyan arany diadém volt, mint akármelyik 
másik. Tárgyi jelentősége alig volt, csak szimbolikus
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jelentősége. Mint a kenyérnek meg a sónak, amelyet 
felajánlanak valakinek a város kapujában. Bármely 
más aranydiadém is, amely a pápaság egyházi fel- 
sőbbségét jelképezte a magyar király fején, ugyan
ennyit ért. Magát a tárgyat el is temették István ki
irállyal. Mikor azonban Istvánt szentté avatták, 
szent ereklye lett maga a tárgy is és most már nem 
„korona", hanem mint „a korona" vált fontossá. Az 
Árpádházi királyoknak Szent Lászlót követő két
száz esztendeje alatt lassan, de biztosan csökkent 
vallási jellege és nőt közjogi jellege. Ezen az ország- 
gyűlésen aztán végleg tisztázódott, hogy a szent 
korona független lett attól a pápaságtól, amely va
laha ajándékozta. A korona szent maradt, de inkább 
szent a hozzáfűződő alkotmányos fontosságtól, mint 
a vallási kegyelet folytán. Szent maradt, de szabad 
lett, szuverén és magánál a királynál is több.

Igaz, hogy ennek tisztázása még nem lett telje
sen végérvényes. Még érte olyan kísérlet, amely meg 
akarta fosztani úgyszólván természetfölötti hatal
mától.

Ugyanis a rendek, mikor a pápa királyjelölő jog
köre ellen oly viharosan tiltakoztak, nem a pápa 
által jelölt Károly személye ellen támadtak, csak az 
elvet akarták megvédeni. Az anjoui uralkodó ellen 
nem volt kifogásuk, de ragaszkodtak ahhoz, hogy 
maguk válasszák. Meg is választották nagy lelke
sen, sőt ott helyben vállokra emelték és a Tedeumot 
énekelték. Az ő királyságával nem is lett volna baj, 
csak az, és éppen a legnagyobb, hogy nem volt kéz
nél a szent korona, amellyel a már kétszer megko
ronázott Károlyt érvényesen is megkoronázzák. 
Apor vajda pedig semmi áron nem adta vissza. Ki 
kellett tehát valamit találni.

Gentilis bíbomok azt találta ki, hogy a szent 
koronát megfosztja érvényétől. Sikerült a magyar 
urakkal a következő határozatban megállapodnia.
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Ha az a korona, amelyet a római pápa adott volt 
Szent Istvánnak, záros határidőn belül vissza nem 
kerül Apor vajdától, akkor „szentetlennek, eltiltott
nak s elvetettnek tartandó mindaddig, míg vagy a 
király kezéhez, vagy a székesfehérvári káptalanhoz 
vissza nem kerül". Helyébe másik koronát kell csi
náltatni. Azt a pápa követe paajd átadja az egyház 
nevében a királynak és az országnak, miután ünne
pélyesen megáldotta. Ezzel kell megkoronázni a ki
rályt és majdan utódait is. „Ezt a koronát tekintsék 
a valódi és törvényes koronának nemcsak a főurak, 
hanem az egész nemzet."

A határozatot igyekeztek végre is hajtani. Gen- 
tilis híhomok drágakövekkel ékes új koronát csi
náltatott. Nagymisét tartottak, s a követ ezen a pap
ság és a nép jelenlétében megáldotta az új koronát. 
A magyar főpapok szentelt olajjal felkenték. Akkor 
aztán a bíboros átadta a pápa nevében a királynak 
és az országnak. Következő vasárnap megtartották 
a koronázást. Az esztergomi érsek a székesfehérvári 
templomban megkoronázta Károlyt. A koronát az
után a káptalannál helyezték letétbe, hogy az őr
kanonok őrködjék felette. Mert jnost már ez a szent 
korona és nem a másik.

Csakhogy ez a határozat csupán papiros ma
radt. A pápaság összes ereje kevés volt már ahhoz, 
hogy a szent koronát megfossza varázsától. A szent 
korona most már nem a pápaság hatalma által, ha
nem önmaga által élt. Érvényét a nemzet szemében 
semmiféle hatalopa többé el nem vehette. Varázsát 
semmiféle hatalom egy mondvacsinált új koronára 
át nem ruházhatta. A koronázás, Károlynak immár 
harmadik koronázása lefolyt, de a közvéleményben 
üresség maradt utána. S a közvélemény akkora erő
vel jelentkezett, hogy Gentilis bíbomok belátta: a 
szent korona erejével nem tud megmérkőzni. Hiába 
„szentetlen, eltiltott és elvetett", a nemzet mégis
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csak ezt akarja látni királya fején. S a nemzet köz
véleménye ellen nincs kihez fellebbezni. A bíbornok 
megint neki látott, hogy az igazi és egyetlen szent 
koronát Apor vajdától visszaszerezze. Most már ösz- 
szeszedte minden erejét. Nem takarékoskodott sem 
ígéretekkel, sem fenyegetésekkel. És végre nagyne- 
hezen sikerült megtörnie Apor László ellenállását, 
miután a nádor és a magyar főpapság is teljes erővel 
közbevetették magukat. De különösen hasznosnak bi- 
nyult az Apor vajda fiának, Benedek domonkos pap
nak közbenjárása. A vajda kijelentette, hogy a ko
ronát visszaadja. Benedek erdélyi püspök ment érte 
Bálványos várába. Meg is kapta és hazahozta Székes- 
fehérvárra.

A szent korona győzött. Kivívta szabadságát; a 
pápától való függetlensége kétségtelen volt immár 
és nyilvánvaló. Igazolódott az is, hogy helyettesí
teni nem lehet. Még maga az ország sem tudja he
lyettesíteni. A korona több, mint az országgyűlés, 
több, mint a nemzet és több, mint a király. A korona 
a nemzet és a király összefoglaló egysége, maga az 
államhatalom. Testetlenné vált és fogalompiá ma
gasztosult.

Most lett végre igazán magyar királlyá Anjou 
Róbert Károly. A rendek 1310-ben Szent István nap
ján összegyűltek a Rákos mezején és ott ünnepélye
sen megint megválasztották. Aztán elmentek Szé
kesfehérvárra és ott megkoronázták. Most már ne
gyedik ízben. De igazában most először. Maga Ká
roly király is megadta azt a hódolatot a szent koro
nának, hogy igazán jogosnak ezt a negyedik koro
názást ismerte el.

Minden valószínűség amellett szól, hogy ekkor 
került a magyar szent koronára a kereszt. A szak
értők csak annyit mondanak határozottan, hogy a 
korona a XIV. századból való. De ha meggondoljuk, 
hogy a magyar rendek és a pápaság között milyen

7Harsányi Zsolt: Sacra Corona.
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erőteljes elvi vita folyt a pápa trónbetöltő joga felől, 
könnyű elképzelni, hogy ezen az utolsó és végleges 
koronázáson, mikor az egyháznak végleg bele kellett 
mennie a nemzet független királyválasztó jogába, a 
nuncius megelégedett a magyar királyság egyházi 
jellegének ilyen jelképes ábrázolásával: megállapo
dott a rendekkel, hogy keresztet tesznek a koronára. 
Akárcsak egy templom kupolájára.

Ezt, meg kell adni, igen barbár módon hajtották 
végre. Az Árpádok korának mélységes vallási áhita- 
tát már más világ váltotta fel. Most már nem talál
tak abban semmi különöset, hogy a korona legfelső 
zománclapján éppen Krisztus testének ábráját lyu
kasszák ki a kereszt számára. Ügyetlenül is szerelték 
a keresztet a koronára: sróija nem függőleges, hanem 
oldalfelt ferde. Meg is lazult a későbbi korok folya
mán és a kereszt szabadon billegett jobbra-balra. 
Most már nem billeg, mert a legutolsó koronázáskor 
megerősítették és pedig abban a ferde helyzetében, 
amely a köztudatba vésődött.

Egyszóval Róbert Károly végre megkapta az 
igazi koronát és az igazi koronázást.

De vigyázott is a koronára, amennyire csak tel
lett tőle. Még a fehérvári őrkanonokban sem bízott. 
Az ő uralkodásától kell számítanunk a korona élet
rajzának azt a fordulatát, hogy elköltözött ősi lakó
helyéről. Tudjuk, hogy Károly, mikor Olaszországba 
kellett utaznia, nem merte itthon hagyni a koro
nát. Magával vitte a nagy útra. Miután tudniillik 
Lajos fiának a magyar trón mellett a lengyelt is 
biztosította, másik fiáról, Endréről is gondoskodni 
kívánt. Ennek a szicíliai trónt igyekezett biztosí
tani. E végből leutazott egészen Nápolyig, hogy 
Endrét nápolyi Johannával házasítsa össze. A szent 
korona tehát megtette az útat a királlyal Visegrád 
tói Nápolyig és vissza. Károly útközben maga mel 
lőtt tartotta a szent tárgyat. És mikor visszajött,
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nem adta vissza Székesfehérvárnak. Igen valószínű, 
hogy Visegrádon tartotta saját kincstárában. Ő volt 
az, aki a visegrádi palotát megépíttette. Ez volt az 
első hatalmas pompájú királyi palota történelmünk
ben, egykorú leírások sokat beszélnek háromszázöt
ven termének pazar fényéről.

A korona az aszkéta keresztes korszak idejét a 
székesfehérvári templom tömjénes csendjében töl
tötte. Most, a lovagi tornák, a fényűző udvartartás 
idején, a renaissance bíbor pompájának előestéjén 
átköltözött a király palotájába. Szomszédságában 
ömlött a vér és az arany. Nem messze tőle zajlott le 
Zách Felicián merénylete. Szörnyű büntetés irtotta 
ki Zách egész nemzetségét, mert fegyvert emelt arra 
a homlokra, amelyet a szent korona illetett.

XII.

Károly király utódai alatt jó darab! g semmi ne
vezetes nem történt a koronával. A tizenhat éves 
Lajost, történelmünk Nagy Lajosát, már harmad
napra atyja halála után a hagyományos szokások 
szerint megkoronázták. Hagyományos szokás volt 
nyilván az is, amit egy krónika mond el a szertar
tásról: az esztergomi érsek megkérdezte a jelenlévő 
rendeket, vájjon akarják-e királyul Lajost. A ren
dek egyhangúlag igennel feleltek. Ha tehát a trón 
örökösödés útján szállt is apáról fiúra, az érsek kér
désében s az erre adott válaszban mégis észre kell 
vennünk a választás elvét. Lajos negyven esztendeig 
ült a magyar trónon. E negyven év korszakából sok 
olyan okirat maradt fenn, amely arról tanúskodik, 
hogy a magyar állam szuverénitását most már tel
jesen a korona jelentette. Még a külföldön is elter
jedt az a szokás, hogy a magyar impériumot a ko
ronával nevezzék meg. A velencei köztársaság 1381-

7*
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ben arra kötelezte magát, hogy Lajos királynak és 
örököseinek évi adót fizet és átengedi egész Dalmá
ciát, mint olyan földet, amely már régóta „Ma
gyarországhoz és a magyar koronához tartozik". Né
hány év múlva kelt okiratában ugyancsak a velen
cei köztársaság inti hűségre Spalato, Trau és Sebe- 
nico városokat „a magyar szent korona iránt".

Mikor Lajos negyven évi országiás után meg
halt, a trónon tizenegy éves leánya, Mária hercegnő 
következett utána, aki akkor már luxemburgi Zsig- 
mond őrgróf menyasszonya volt. Lajos király teme
tésének másnapján az esztergomi érsek felkente a 
kisleányt és fejére tette Szent István koronáját. 
A gyermek koronázásánál megtartották mindazokat a 
hagyományokat, amelyek a koronázás körül kiala
kultak. A tizenegyéves leánykirály saját kezével 
avatta fel az aranysarkantyús lovagokat. De ural 
mát veszedelem fenyegette: az Anjou-házból szár
mazó Károly durazzói herceg a maga számára kö
vetelte a magyar trónt. Noha a kis Máriát gyorsan 
hozzáadták vőlegényéhez, Zsigmondhoz, ez nem se
gített az erőviszonyokon: Mária kénytelen volt le
mondani a trónról és Károlyt engedni a maga he
lyébe. Ismét koronázás következett Székesfehérvá
rott: II. Károlyt, vagy szokott melléknevén Kis Ká
rolyt 1385 Szilveszter napján megkoronázták. Szent 
István palástjáról ennek a koronázásnak kapcsán 
történt először említés: feljegyezték, hogy II. Ká
roly a koronázáshoz ezt a palástot öltötte magára. 
Ugyancsak említés történik az ország zászlajáról is, 
amelynek nyele a koronázáskor valahogyan eltörött. 
A babonás közhit rossz előjelet láthatott ebben, s 
nem is csalódott, mert a király pár hónapos uralko
dás után véres összeesküvésnek esett áldozatul: 
Nagy Lajos özvegye, a megkoronázott Mária anyja, 
felbujtotta ellene az urakat és Forgách Balázs meg 
is ölte: csákánnyal vágta fejbe. Ez a seb nem volt
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halálos, de betegágyában aztán megfojtották. így 
Mária visszajutott a trónra, de az uralmat nem ő 
gyakorolta, hanem Zsigmond, akit Károly halála 
után rögtön megkoronáztak. Az esztergomi érseki 
szék éppen üres volt, ezért a legidősebb püspök tette 
a király fejére a koronát, a veszprémi. A meggyil
kolt Károly fia, László, fellépett ugyan ellenkirály
nak, de maga Zsigmond megvetéssel írta róla, hogy 
„Zárában egy összetákolt valamivel koronázták 
meg“. így  nem lett nekünk még ekkor VI. Károly 
királyunk.

Zsigmond idejében már nem Visegrádon, hanem 
Budán látjuk viszont a szent koronát. A királyi ud
var úgynevezett tárnokházában őrizték, amely „a 
kút körül volt, István vezér tornyán túl a várban*4. 
Hivatalosan Garai Miklós nádor tiszte volt őrizni 
a koronát. Garai Miklós halálakor Zsigmond, aki 
nemcsak magyar király volt, hanem császár is, Ba
selban tartózkodott. Mikor itt hírül vette a nádor 
halálát, azonnal első gondja volt a korona bizton
sága felől intézkedni. Elrendelte, hogy Kelemen 
győri püspök vegye át a nádor özvegyétől és adja 
át a Palóczi-testvéreknek, György esztergomi érsek
nek és Mátyás országbírónak. Kelemen püspök pon
tosan végrehajtotta az uralkodó parancsát. A ko
rona Esztergomba került, az érseki kincstárba. Ügy 
volt, hogy Zsigmond, mikor hazatér, visszaveszi tőle 
a koronát és megint Budán helyezi el. Ez azonban 
nem történt meg. Zsigmond nyilván úgy vélekedett, 
hogy a korona az esztergomi érseknél jó kezekben van.

Ott volt a korona Esztergomban hosszú ideig. 
Mikor Zsigmond ötven esztendei uralkodás után 
meghalt, és a trónon veje, Albert követte, a koronát 
Esztergomból maga Palóczi érsek vitte Székesfehér
várra, aztán onnan megint hazavitte magával Esz
tergomba. Érdekes különben, hogy a koronázás al
kalmával vita merült fel: kinek tiszte a királynét
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megkoronázni. Palóczi magának követelte ezt a ki
váltságot is, de a veszprémi püspök régi okiratok
kal bizonyította, hogy a királyt az esztergomi érsek
nek, a királynét a veszprémi püspöknek van joga 
megkoronázni. Álláspontja győzött. Erzsébet király
nét, Zsigmond leányát, ő koronázta meg. De Alber
tét, akivel az első Habsburg lépett a magyar trónra, 
az esztergomi érsek díszítette fel a szent koronával. 
Holott voltaképpen fordítva kellett volna tenniök. 
Hiszen Zsigmond után az ő gyermeke, Erzsébet, örö
költe a trónt, ő lett a király. Albert csak amolyan 
„prinee consort“ lehetett volna mellette igazság sze
rint. De ő erőszakos ember volt s a felesége igényeit 
le tudta győzni. A szent koronát az őfejére és nem az 
Erzsébetére tette az esztergomi érsek.

Ez az esztergomi érsek, az öreg Palóczi György, 
az Albert rövid uralkodása alatt halt meg. Halálá
val kapcsolatban valahogyan az a vakhír terjedt el, 
hogy a korona Esztergomból eltűnt. Ez a hír na
gyon felizgatta a királyi párt. Budáról azonnal Esz
tergomba utaztak és külön bizottság előtt nyittat
ták fel azokat a ládákat, amelyekben a koronát és a 
koronázási jelvényeket őrizték. A hír mendemondá
nak bizonyult: a korona sértetlenül ott volt a he
lyén. A király maga tette vissza a ládába, a ládát 
maga zárta be és pecsételte le. Aztán elrendelte, 
hogy a koronát ezentúl Visegrádon őrizzék. A ko
rona őréül gróf Bazini Györgyöt nevezte ki. A ko
ronát a királyi pár és több főúr kíséretében mind
járt el is vitték Visegrádra és átadták Bazini gróf
nak. ő  külön szobát jelölt ki a várkastélyban a ko
ronának. Ennek a szobának ajtaját is gondosan le
pecsételték.

Mikor Albert király meghalt, gyermeket váró 
feleség maradt utána. A király végrendelete úgy 
szólott, hogy halála után az özvegyé legyen a hata
lom, s ha a születendő gyermek fiú lesz, akkor az
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rögtön királynak számítson, s az anya köteles le
gyen a gyámkodást megosztani Habsburgi Frigyes 
osztrák herceggel. Az özvegy át is vette a hatalmat 
és a király minden jogát gyakorolta is. Ha a Szent 
István koronájával koronázták volna (meg, volta
képpen őt is királyaink között kellene felsorolni. De 
annakidején a veszprémi püspök egy másik, mellé
kes koronát tett az ő fejére. S hogy mekkora különb
ség ez, azt ő maga tudta legjobban. Meglátszik ez 
abból a szívós és elszánt munkából, amellyel a szent 
koronát mindenáron birtokba igyekezett venni. Re
mélte, hogy fiút szül, s minden módon azon igyeke
zett, hogy ennek a fiúnak biztosítsa a törvényes ko
ronázás lehetőségét. Volt ugyanis trónigénylő, akitől 
tartania kellett. Ulászló lengyel király, a Jagelló- 
családból való, aki most volt tizenöt éves és külpo
litikai okokból a magyar közvélemény előtt igen al
kalmas trónjelöltnek mutatkozott.

Hogy Erzsébet királyné hogyan szerezte meg a 
koronát, arról udvarhölgyének, Kottaner Ilonának, 
emlékiratai elegendő részletességgel értesítenek. Ez 
az asszony előbb Gelusch Péter soproni bírónak volt 
a felesége, majd ennek halála után Kottaner János 
bécsvárosi kamaráshoz ment nőül. A királynénak 
ekkor már volt két leánygyermeke. A kisebbik 
leány, Erzsébet, mellé fogadta meg Kottanernét 
udvari dajkának.

Mikor Albert király meghalt, megint elterjedt a 
hír, hogy a korona eltűnt Visegrádról. A királyné 
azonnal odaküldte Kottanernét, nézze meg, mi van 
a korona szobájának pecsétjeivel. Kottanerné, kar
ján tartva a kis hercegnőt, a koronaőr társaságában 
odament az ajtóhoz, A pecséteket sértetlenül ta
lálta. Rögtön jelentette ezt a királynénak, de a jelen
tés az özvegyet nem nyugtatta meg. Személyesen 
akart róla meggyőződni, hogy helyén van-e a ko
rona, vagy nincs. Több magyar urat vett maga
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mellé, felmentek a korona szobájához, a pecséteket 
letördelték, kinyitották az ajtót, a korona ládájának 
pecsétét szintén letörték és kinyitották a ládát. 
A szent koronát megtalálták benne. Sőt ott volt az a 
másik korona is, amellyel őt koronázták valaha.

A királyné megparancsolta, hogy a két koronát 
vegyék ki a ládából és tegyék kisebb szekrénybe. 
A szekrényt magához vette. Hálószobájába vitte és 
ágya mellett kék bársony párnán helyezte el. Ugyan
ebben a szobában még két udvarhölgye is ott aludt, 
egy Borbála nevű magyar mágnás leány és egy Fro- 
nacherné nevű német arisztokrata asszony. Az éjjeli 
szekrényen viaszgyertya égett. A hölgyek nyugo
vóra tértek és elaludtak. Jó idő múlva az egyik ud
varhölgy felébredt és rémülten látta, hogy a kék 
bársonyvánkos ég. A viaszgyertya ugyanis valaho
gyan lebillent az éjjeliszekrényről és ráesett a pár
nára. Arasznyi lyukat égetett már a párnán a tűz. 
Az udvarhölgy sikoltozni kezdett. Kottanerné a 
szomszéd szobában felserkent és befutott. Ö oltotta 
el a tüzet. A királyné másnap reggel mindjárt el
mondta az éjszakai esetet az udvari uraknak. Ö 
maga is belátta, hogy a korona biztonságosabban 
van a ládában a lepecsételt ajtó mögött, mint őnála. 
A két koronát tehát visszatették a ládába, s az ajót 
megint lepecsételték. A korona előtti szobában állot
tak a királyné ékszerei.

A visegrádi vár kulcsai Bazini grófnál állottak, 
mint koronaőrnél. A királyné magánál akarta tudni 
ezeket a kulcsokat. Ezért Bazini grófot felmentette 
a koronaőri méltóságtól, átvette tőle a kulcsokat, s 
a magyar urakkal abban egyezett meg, hogy a kul
csok ezentúl Garai László kezén legyenek. Ebben 
(megbízott, mert Garai László közeli rokona volt 
neki. A magyar urak az intézkedés ellen nem emel
tek kifogást, Garai megkapta a kulcsokat és mind
járt várnagyot nevezett ki a maga emberei közül.
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Ekkor a királyné megparancsolta Kottanernénak, 
hogy a kis hercegnővel maradjon Visegrádon, alud
jék a korona előtti szobában és oda be ne eresszen 
senkit, csak Garait és a várnagyot. Aztán maga 
visszautazott Budára. Ott várakozott az alkalmas 
időre, mikor titokban visszamehet Visegrádra és a 
szent koronát a magyar urak tudta nélkül megkapa
rinthatja.

Az alkalmas idő nemsokára megérkezett. A ki
rályné kiment Visegrádra s ezúttal nem a várban 
szállott meg, hanem a vár alatti udvariakban. An
nak próbájául, vájjon a szent korona megszerzése 
sikerülni fog-e, egyelőre azt parancsolta Kottaner- 
nénak, hogy hozza le az ékszereket a korona előtti 
szobából, de úgy, hogy még Garai László se vegye 
észre. Kottanerné szánra ült, felment a várba, ott 
összeszedte az ékszereket és ruhája alá rejtette őket. 
Aztán visszaült a szánba és megindult lefelé. Az 
udvarba véletlenül éppen ekkor léptek be a magyar 
urak, köztük Garai László.

— Mit viszel, Kottanerné? — szólt rá Garai.
— Ruháimat, — felelt a dajka nyugodtan.
Garai továbbengedte, ő pedig háborítatlanul

leért a királynéhoz és átadta neki az ékszereket. 
A királyné roppant megörült, nem az ékszereknek, 
hanem annak a tapasztalatnak, hogy terve nem ki
vihetetlen. Az ékszereket abban a szobában, ahol a 
dajka és a gyermek aludtak, elrejtették az ágy alá, 
mert ládájuk nem volt.

Most vártak addig, amíg a magyar urak el
távoztak. Ekkor megjött Cilii Ulrik gróf, a ki
rályné nagybátyja. Öt is bevonták a tanácskozásba, 
hogyan csinálják a dolgot a szent koronával. Meg
hízható segítség kellett az ajtó és a láda feltörésé
hez. Kottanerné egy horvát katonát kerített elő, aki 
megbízhatónak látszott s ezt beavatta a tervbe. A 
katona színleg vállalta a munkát, de valójában meg-
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rémült a feladattól. Nyíltan ellenszegülni nem mert, 
tehát megszökött. De szökés közben lezuhant lováról 
és olyan szerencsétlenül esett a földre, hogy agyon- 
ütötte magát. Kottanernénak új katonát kellett ke
resni. Talált is egy magyar legényt, aki vállalta a 
munkát, sőt azt is vállalta, hogy még egy másik 
embert is hoz segítségül, mert ő maga kevés.

A katona úgy tett, mintha ágyneműt vinne fel a 
várba. De az ágyneműben fűrészt csempészett be és 
egy lakatot. Kottanerné az előszoba kulcsát vette 
magához, valamint a királyné pecsétnyomóját. Azt 
főzték ki ugyanis Cilii Ulrikkal, hogy mikor a koro
nát ellopták, a ládára új lakatot tesznek s az ajtót 
újra lepecsételik, mintha semmisem történt volna. 
Kotttanerné ekkor felment a várba és a kápolná
ban helyezkedett el, amelyet belülről ki tudott 
nyitni.Kisvártatva csakugyan jött a két ember, senki 
nem látta meg őket. Kopogtattak a kápolna ajtaján, 
azt Kottanerné kinyitotta. Elhaladtak szent Erzsé
bet hamvai mellett, odamentek a korona szobájának 
ajtajához és azt felfeszítvén, behatoltak a szobába. 
Ott elkezdték a láda lakatját lefűrészelni. Kotta- 
nernó kint maradt az ajtó előtt őrködni. Mint maga 
leírja, rettentően félt, részint a kísértetektől, részint 
attól, hogy mivel a két ember nagy lármával és csö
römpöléssel dolgozott odabent, valaki felfedezi őket. 
Végre feltörték a ládát és kivették a koronát. Kotta
nerné, aki eddig remegve imádkozott, most kieresz
tette őket a kápolnán s ő is velők ment. Zavartala
nul lejutottak a királynéhoz. Itt elővették a jóelőre 
elkészített piros bársonypárnát. Ennek varrását fel
fejtették, a toll egy részét kiszedték és a kályhában 
elégették, a koronát pedig belevarrták a párnába. 
Aztán ezt a párnát kivitték a várakozó szánra és 
pokróccal letakarták.

A királyné már előbb elindult, ők ezen a szánon 
követték. Ügy beszélték meg, hogy a komáromi vár-
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bán fognak találkozni. Baj nélkül átkeltek Komá
romnál a Duna jegén. Kottanerné a várban átadta 
a királynénak a párnába varrott koronát.

A szent korona éppen az utolsó napon érkezett, 
mert a királyné másnap megszülte a gyermeket. 
„A korona és a király — mondta Kottanemé — egy
szerre jöttek meg s a király sietett a koronához/4 
Alig született meg a gyermek, megérkezett a nádor 
és Garai László. Cilii gróf már előbb ott volt. Hogy 
a korona a királyné birtokában van, azt csak Cilii 
tudta, a nádor és a koronaőr nem. A magyar urak 
örömmel hódoltak a kisded előtt és kijelentették, 
hogy vállalják királyuknak és hajlandók megkoro
názni. Ekkor a királynéban felébredt a lelkiismeret. 
Megbánta, amit tett, s amire ime nem is volt szük
ség. Unszolni kezdte Kottanernét, hogy ahogyan el
lopta a koronát, ugyanúgy lopja vissza. De a dajká
nak elég volt az izgalmas kalandból. Hallani sem 
akart róla, hogy megismételje. A királyné tehát bele
törődött abba, hogy Garai előtt felelnie kell a rab
lásért.

Közben a lengyel Ulászló már bejött az or
szágba. Igen nagy pártot tudott a maga részére meg
nyerni. Sürgősnek mutatkozott, hogy a kis herce
get, akit Széohy Dénes, esztergomi érsek László névre 
keresztelt, megkoronáztassék. Háromhónapos volt a 
csecsemő, mikor levitték Székesfehérvárra. Izgalmas 
út lehetett, pólyásgyerekkel és szent koronával, ki
téve az ellenkirály üldöző csapatainak.

A koronához a jogaron és egyéb jelvényeken 
kívül a koronázási ruhák is tartoztak, amelyek 
akkor még megvoltak. De ezeket nem orozták el a 
koronával együtt, hanem ott hagyták Visegrádon. 
Helyettök az elmúlt hetek alatt Kottanerné varrt 
újat. Birtokukban volt egy arannyal és ezüsttel 
pettyezett piros misemondó ruha, amely Zsigmond 
király köntöséből készült. Kottanemé ebből varrt a
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kis Lászlónak koronázási ruhát. Csinált albát, hume- 
rálét, manipulust, stólát: így hívták a koronázási
jelmez egyes darabjait. Nagy titokban, a kápolná
ban elbújva dolgozott ezeken. Pünkösdkor aztán 
Székesfehérvárra érkeztek. Reggel elvitték a csecse
mőt a koronázó templomba; ott a szentély elzárt aj
taja mögött állottak a város polgárai. A királyné 
az előírt szertartás szerint kopogtatott a szentély 
ajtaján és magyarul bebocsátást kért. A polgárok 
a rendes szöveggel feleltek: bebocsátják, ha esküt 
tesz. A királyné letette az esküt fia helyett, mire a 
szentély ajtaját megnyitották előtte. Az anya, a cse
csemő és a kiséret bevonultak. Még mielőtt a koro
názó mise megkezdődött volna, a gyermeket a bér
málás szentségében részesítették, Újlaki Miklós pe
dig lovaggá ütötte. Cilii Ulrik ezüstveretű kardját 
használta ehhez és véletlenül olyan erősen ütött a 
pólyásgyerek vállára, hogy azt Kottanerné is meg
érezte, aki tartotta a gyereket.

— Az Istenért, nem megsérteni! — kiáltott a 
királyné magyarul.

— Nem, nem, — felelt mosolyogva Újlaki vajda.
A kardot aztán a királyfinak ajándékozták. Erre

megkezdődött a mise. Széchy Dénes esztergomi érsek 
felkente a háromhónapos királyt, az aranyos ruhát 
ráadták a gyermekre, az érsek fogta a koronát és a 
gyermek fejére tette. Mindezek alatt Kottanerné 
tartotta ölben a kicsit. Most már király volt László, 
a hagyományok szerint az oltár előtt trónra kellett 
ülnie. A trónszéket már előbb odakészítették. Kotta
nerné kivette a bölcsőből a hermelinnel bélelt arany
piros takarót és a trónra tette. Erre a szövetre fek
tették a gyermeket, aki ülni persze még nem tudott. 
A mise folyt. Cilii Ulrik állandóan a gyerek feje 
fölött tartotta a koronát, a gyerek pedig mindvégig 
torkaszakadtából sírt.

Aztán visszatették a gyereket a bölcsőbe és át-
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vitték a Péter-templomba. Itt folyt le az aranysar
kantyús vitézek hagyományos felavatása. Ezt a ki
rály nevében Újlaki vajda végezte. A gyereket itt is 
trónszékre fektették. Ezután következett a hagyo
mányos díszmenet a város utcáin. A bölcső mellett 
Cilii Ulrik lovagolt és állandóan a bölcső fölött tar
totta a koronát. Mások az országalmát és a jogart 
vitték a bölcső közelében. A menet előtt vitték a 
légátusi keresztet. A nép közé pénzt szórtak.

De mindez az ünnep szorongó izgalomban folyt 
le. A királyné alig várta, hogy a koronázó szertar
tásnak vége legyen. Ahogy a díszmenet befejeződött, 
ő a gyermekkel és a koronával hanyatthomlok me
nekült Ulászló elől az osztrák határ felé. A gyere
ket, aki a mozgásban akadályozta, elküldte Sop
ronba, ő maga a koronával Pozsony felé menekült. 
Egy krónika azt meséli, hogy útközben Kapuvár 
mellett Mihályi községben érte utói az este a király
nét. Ladányi nevű birtokosnak volt itt kastélya, a 
királyné ebben szállt meg. De híreket vett, hogy 
üldözői nyomában vannak. Ezért titokban kicsem
pészte a koronát éjszakára a kastélyból és a kapu 
előtti őrház odvas fűzfájának üregében dugta el. 
Ladányi ott ült a fűzfa mellett egész éjjel s a ki
rályné sem aludt semmit: az ablakból folyton a fűz
fát figyelte. Reggelre kelve megnyugodva látta, 
hogy az üldözők még mindig nem érték utói. Ki
vette a fűzfából a koronát és sietve menekült to
vább. Nemsokára már a koronával együtt túl volt az 
ország határán.

Ezalatt Ulászlót az országgyűlés királlyá vá
lasztotta. ő  természetesen azonnal koronáztatni 
akarta magát. Hogy a szent korona a menekülő ki
rálynénál van, azt sem ő, sem környezete nem tudta. 
Mindenesetre intézkedett, hogy fogják el és vessék 
börtönbe az esztergomi érseket és a koronaőrt, és csak
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akkor engedjék ki őket, ha az érsek megígéri, hogy 
a koronázást rendesen el fogja végezni, a koronaőr 
pedig megígéri, hogy a koronát kiadja. Mindaketten 
mindent megígértek. Garai László nyugodtan ígér
hette, hogy kiadja a koronát, a rablásról még nem 
tudott semmit. Ő döbbent meg legjobban, mikor 
Visegrádon a lepecsételt ajtó kinyitása után a ko
rona vasládáját feltörve és üresen találták. A hír, 
hogy a korona eltűnt, villámgyorsan elterjedt. A 
magyar urak úgy felháborodtak ezen, hogy nyom
ban meg akarták ölni Garait. Csak a király közbe
lépése mentette meg életét.

Ulászlót mégis megkoronázták. A szent korona 
hiányában úgy segítettek magukon az Ulászló-párt 
urai, hogy levették a koronát arról a mellszobor
alakú ereklyetartóról, amelyben Szent István ko
ponyacsontját őrizték. Ezt a koronát ugyanaz a 
Széchy Dénes esztergomi érsek tette Ulászló fejére, 
aki a szent koronát a csecsemő László fejére tette. 
A többi koronázási jelvény mind megvolt, azokat 
Ulászló használta is.

A szent korona ekkor már Habsburgi Frigyes 
keze között volt. Erzsébet királyné előbb egy Nád- 
ler Mihály nevű budai polgár közvetítésével 
Einzinger István bécsi lakosnál akarta elzálogosí
tani a koronát és egyéb ékszereit kétezerötszáz 
aranyért. Sőt lehet, hogy el is zálogosította, de 
mindjárt ki is váltotta. A záloglevél mindenesetre 
fennmaradt. Végeredményben mindenesetre Fri
gyeshez került a korona. Erzsébet királyné 1440. 
augusztus 3-án zálogba adta Frigyesnek ugyancsak 
kétezerötszáz aranyért.

Most tehát két királya volt az országnak. 
Mind a kettőt az esztergomi érsek koronázta meg 
Székesfehérvárott. Az egyiket a szent koronávál a 
többi jelvény nélkül, a másikat az összes jelvények-
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kel a szent korona nélkül. Maga a szent korona ott 
feküdt a kapzsi, ravasz, uzsorás természetű Fri
gyes bécsi kincstárában.

XIII.

Ott is maradt huszonhárom esztendeig.
A két ellenkirály viszályát tragikus eset oldotta 

meg: lengyel Ulászló hősi halála Várnánál. Utána
V. László egyedül maradt Magyarország királya. 
Uralkodott tizennyolc éves koráig. Ő volt az ország 
egyetlen királya, aki teljes életét a trónon töltötte. 
A halál, mint tudjuk, Prágában érte utói. Pestist 
kapott és belehalt. így egyszerre lett üres a cseh 
trón is, a magyar trón is. Mind a két országban 
nemzeti király következett. Csehországban Pogye- 
brád György, Magyarországon pedig az ő támoga
tásával Hunyadi Mátyás.

A fiatal nemzeti király öt évig nem tudta magát 
megkoronáztatni. Frigyestől képtelen volt vissza
kapni a koronát. Az erélyesen induló Mátyás-kor
mányzattal elégedetlen urak még magyar királynak 
is megválasztották Frigyest, de ő sem koronáztat
hatta meg magát, mert Székesfehérvárra nem jöhe
tett. Pedig pártja lett volna. Ennek a pártnak 
Garai László volt a főkolomposa, a koronaőr.

Öt esztendeig hol diplomáciai, hol fegyveres 
mérkőzés folyt Mátyás király és Frigyes császár 
között. Végre Vitéz János váradi püspöknek sike
rült a császárral olyan békemegállapodást kötnie, 
melynek egyik pontja szerint Frigyes nyolcvanezer 
aranyforint ellenében visszaadja a koronát. Mátyás 
ezt a béketervezetet az országgyűlés elé vitte. S az 
országgyűlés, mihelyt megmutatkozott a lehetőség, 
hogy az ország Szent István koronáját hazakapja, 
szinte felmagasztosult az áldozatkészségben. A ren-
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dek Janus Pannoniust, Vitéz János unokaöccsét, 
rendelték ki szónokai a béketervezet fölötti vitában 
és a fiatal pap, aki Mátyás bőkezűségéből kevéssel 
azelőtt kapta meg a pécsi püspökséget, olyan szó
noklatot vágott ki, hogy a rendek egymás után 
állottak fel önkéntes adót ajánlani. A pénzt meg
szavazták, a békeszerződést, bizonyos módosítások 
kikötésével, elfogadták. A módosításokat Vitéz Já
nos megtárgyalta Grácban a császárral, mindenben 
véglegesen megállapodtak és most már nem volt 
más hátra, mint a szent koronát ünnepélyesen haza
hozni.

A küldöttségnek Újlaki Miklós herceg vezetése 
alatt a kalocsai érsek, a váradi püspök és Szapolyai 
Imre voltak a tagjai. Azonkívül még az öreg Palóczi 
országbírót is jelölték a küldöttségbe. Az ő szereplé
sének érdekes oka volt. Valahogyan elterjedt az 
országban az a mendemonda, hogy Frigyes császár 
be akarja csapni a magyarokat és nem a szent ko
ronát, hanem annak hamisított mását akarja kiadni 
a váltságdíj ellenében. Ezt a minden huncutságra 
képes császárról fel is lehetett tenni. Szükség volt 
tehát olyan valakire, aki a koronát jól ismeri és 
valódiságát meg tudja állapítani. Ilyen ember volt 
Palóczi országbíró, akinek néhai fivére, az eszter
gomi érsek, valaha koronaőr volt. Még Zsigmond 
nevezte ki annak. Az országbíró, aki ott lakott Esz
tergomban, sokat látta a koronát, tehát szakértőnek 
számított.

Kétezer fegyveres katona kísérte a küldöttsé
get, amely Wiener-Neustadtban kereste fel a csá
szárt. A kétezer fegyveres nem igen tetszett Fri
gyesnek. Azt üzente a küldöttségnek, hogy annak 
tagjai a fegyveresekkel csak maradjanak Sopron
ban, nem akarja őket fárasztani, ő megelégszik az
zal, ha csak Vitéz János jön el hozzá kétszáz fegy
veressel. A magyar urak ebbe beleegyeztek. Vitéz
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János meg is jelent a császárnál és a koronát át Í3 
vehette volna, de nem vette át. Ragaszkodott hozzá, 
hogy Palóczi országbíró is odajöjjön Sopronból. 
Frigyes végre ebbe is belement. Az országbíró át
ment Wiener-Neustadtba s ott a koronát szemügyre 
vette. Első dolga volt, hogy megfordítsa. A korona 
hátán a nagy zafírnak volt egy alig látható repe
dése. A repedést, nagy megkönnyebbülésére meg is 
találta a kövön. Ekkor azonban megint Frigyes csi
nált nehézségeket. Mintaképe lévén a szószegő és 
rosszhiszemű embernek, önmagából indult ki és gya
nakodni kezdett, hogy a küldöttségnek nincs is bir
tokában a kialkudott nyolcvanezer arany. Azt köve
telte, tehát, hogy a magyarok előbb olvassák le a 
pénzt, akkor ő majd kiadja a koronát. De gyanakod
tak a magyarok is, mert ismerték a császárt. Ragasz
kodtak ahhoz, hogy előbb átvegyék a koronát, aztán 
majd fizetnek. Végre hosszas huzavona után abban 
állapodtak meg, hogy miután a császár két megbi- 
zottja, Baumkircher és Grofnitzer, saját szemével 
megnézte a kikészített pénzt, a két fél egyszerre fog 
megjelenni Wiener-Neustadt kapujában, egyfelől a 
pénzzel, másfelől a koronával.

Így is történt, hozom-viszem módjára: 1463 jú
lius huszonnegyedikén délután hat órakor Wiener- 
Neustadt kapujában a magyarok átvették a szent 
koronát. Másnapra lovas futárok indultak a nagy 
hírrel Magyarország minden városába. A küldöttség 
elindult hazafelé. A koronát Sopronban kitették 
három napi közszemlére. Rengeteg ember tódult oda 
megnézni a szent tárgyat. Negyednap a kétezer 
fegyveres kíséretével elindult a korona Budára.

Mátyás ekkor a törökkel volt elfoglalva és 
Péterváradon táborozott. De a nagy hírre ott 
hagyta a hadjáratot és Budára sietett maga is. Itt 
első dolga volt a kincstárban kinyittatni a vasládát 
és megnézni a koronát. De a koronázást még nem
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tűzte ki. Azonnal visszament a táborba. Maga és 
gyermeket váró felesége, Pogyebrád Katalin, koro
názását következő húsvétra tűzte ki. De mire a 
koronázás ideje eljött, a fiatal királyné már nem 
volt életben. Belehalt a szülésbe magzatával együtt.

Az ünnepség 1464 március huszonkilencedikén 
folyt le. Az összehívó királyi levél azt írja, hogy 
Mátyás „elhatározta az ország koronájának felvé
telét, amelynek erejében a királyi méltóságnak és 
hatalomnak teljessége és összessége foglaltatik, s az 
ország rendéit meghívja a szent koronával való 
megkoronáztatására“. Ezt Székesfehérvárott tartot
ták. A koronázási misén Mátyás esküt tett az 
aranybulla alkotmányára. Az eskü szövegét Janus 
Pannonius pécsi püspök olvasta. Aztán Szécsi 
Dénes esztergomi érsek felkente a királyt. Közben 
a meghatottságtól sírva fakadt, hogy Albert, 
Ulászló, és V. László után immár a negyedik ki
rályt koronázza. A nádor az oltár lépcsőjéről három
szor fennhangon ezt a kérdést intézte a templom
ban összegyűlt rendekhez:

— Akarjátok-e Hunyadi Mátyást királyotok
nak?

— Akarjuk! — kiáltották rá a rendek ugyan
csak háromszor.

Ekkor az agg esztergomi érsek feltette a tér
delő Mátyás fejére a szent koronát. A király felállt és 
elfoglalta helyét a trónon. Ott ütötte lovagokká az 
aranysarkantyúsokat. Aztán felállott és koronával 
a fején palástosan megindult. A jogart és az ország
almát elvették tőle. A templom előtt lóra ültek, a 
menet a városon át kiment a koronázási dombhoz. 
Itt a négy égtáj felé vágott lóhátról kardjával a 
király. Ezután lovagi torna következett. Mátyás, 
korának legelső sportembere, maga is résztvett a 
mérkőzéseken és legyőzte Svehla cseh bajno
kot. Koronázási lakomát is tartottak. Mátyás egye-
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dűl ült a maga asztalánál, amelyet dobogóra tettek, 
hogy magasabb legyen a többinél. Fején a korona. 
A többi, alacsonyabb asztalnál a nemzet képviselői. 
Ezeknek színezüsttel terítettek, a királynak szín
arannyal. A királyt a főméltóságok szolgálták ki. 
A főajtónálló állt őrt a terem ajtajánál, a főasztal- 
nok tette elébe az ételt, a főpohárnok töltött neki 
italt. A Mátyás koronázása már teljesen kifejlődött 
hagyományok szertartását mutatja és előképe a 
koronázás ma érvényes lefolyásának.

A koronázást követő első országgyűlésen a 
korona őrzéséről is történt gondoskodás. A törvény 
második szakasza megemlékszik arról, hogy isme
retes lévén a szent koronának a hiányos őrzés 
miatt megtörténhetett elidegenítése, ezentúl a ki
rály az ország főpapjainak, főurainak és nemesei
nek beleegyezésével gondoskodni fog a korona kellő 
megőrzéséről. De a fogalmazás nagyon általános. 
Sem a helyről, sem az őrizet módjáról pontosabban 
nem beszél a törvény szövege.

Beatrix királynét is Székesfehérvárott koronáz
ták. Ebben a szertartásban is szerepelt a szent ko
rona, de a király fején. Mátyás tizenkét lépcső ma
gasságú trónon ült az oltár egyik oldalán, koroná
zási díszben. Hasonló (m a g a s  trónon foglalt helyet 
a királyné az oltár másik oldalán. Olyan ruhát hor
dott, amely jobb karját és a háta egy részét mez
telenül hagyta, de ezt nem lehetett látni, mert arany 
szövésű, piros palástot borítottak rá. A szertartás 
folyamán a király és királyné lejöttek trónjaikról 
és az oltár előtt letérdeltek. A veszprémi püspök, 
akinek kiváltságává fejlődött a királyné megkoro
názása, megáldotta őket, aztán felkente Beatrixot. 
Majd a nádor hangosan kiáltotta:

— Király, akarod-e, hogy a királyné megkoro- 
náztassék?

— Akarjuk, — felelte a király.
8*
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Ekkor a veszprémi püspök egy koronát helye
zett Beatrix fejére. Hogy milyet, azt nem tudjuk. 
Koronázás titán díszlakoma következett, másnap 
pedig a királyi pár és kísérete koronázási díszben 
lovagolt fel Székesfehérvárról Budára. Az út három 
napig tartott. És csak ezután tartották meg a ki
rályi pár hivatalos esküvőjét.

Több koronázás Mátyás életében nem volt. 
Pedig a király egyet nagyon szeretett volna: a Kor
vin Jánosét. Azonban úgy halt meg, hogy ezt a vá
gyát nem tudta végrehajtani. Halála után hevesen 
támadtak egymásra a trónigények: János herceg, 
II. Ulászló lengyel király és maga Beatrix egyaránt 
számot tartotak a trónra.

A szent korona Mátyás óvatosságából minden
esetre János birtokában maradt. De a gerinctelen 
fiatalember nem volt elég erős ahhoz, hogy meg is 
tartsa. Hívei államcsíny tervét főzték ki: megbe
szélték, hogy János herceget, aki a budai várat tar
totta megszállva, elviszik Székesfehérvárra és ott a 
szent koronával megkoronázzák. De a terv nem 
sikerült. Ulászló pártja valahogyan tudomást szer
zett a készülődésről. De ha nem szereztek is tudo
mást, természetes volt, hogy igyekeznek az ellensé
ges jelöltet a törvényes koronázó városnak közelébe 
nem engedni. Kálmáncsehi Domokos, a fehérvári 
prépost, aki Ulászló mellett foglalt állást, fegyver
kezni kezdett, hogy az esetleg bevonulni akaró Kor- 
vin-pártot visszaverje a kapuktól. Korvinék meg
tudták ezt, a fehérvári kirándulásról le kellett mon- 
daniok. Még hozzá az a veszedelem fenyegette őket, 
hogy valamennyiöket, a kezükben lévő szent koro
nával együtt, körülzárják a budai várban. Ezért 
János, miután erős őrséget hagyott hátra, elvonult 
Budáról. A koronát magával vitte. A Sárvíz partján 
meg kellett ütköznie ellenfeleivel s az ütközetet el
vesztette. Hívei is nagyrészt elszéledtek s most már
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nem maradt súlya, mint trónkövetelőnek, csak azért 
kellett vele számolni, mert nála volt a korona. A két 
jnegmaradt ellenfél, Ulászló és Beatrix, tovább tár
gyalt és alkudozott. Ulászló lett a győztes, érvénye
sítvén a házasságszédelgés nem éppen előkelő fegy
verét: Beatrixnak megígérte, hogy elveszi, a ma
gyar rendeknek megígérte, hogy úgy fog tenni, 
mintha Beatrixet el akarná venni, de nem veszi el. 
Még volt egy-két önjelölt a trónra, azokat is lesze
relte. Korvinnal is megalkudott. Korvin kiadta a 
szent koronát. Ulászlót Székesfehérvárott az eszter
gomi érsek a szent koronával magyar királlyá koro
názta. A koronázáson maga Korvin János, Mátyás 
király fia, vitte az új király előtt Szent István ko
ronáját bársonypárnán.

XIV.

Ulászló királynak hitlevelet kellett adnia. Fel
jegyzés van róla, hogy a koronázási esküt szabad ég 
alatt tette le. Ebben az esküben engednie kellett az 
oligarkáknak, akik nem óhajtották Üstökűket a Má
tyáséhoz hasonló erős kézbe adni. A koronázás után 
hozott törvények is alaposan körülnyirbálják a 
király jogait. Már a hitlevél kimondja, hogy a király 
a szentkoronát a főurak és főpapok gondviselése 
alatt hagyja, az általok választott koronaőröknek 
adja át s ezeknek rendelkezésére bocsátja a viseg
rádi várat, ahol ezentúl a szent tárgyat őrizni fog
ják. Mindezt be is cikkelyezték. Dóczy Orbán egri 
püspök és Báthori István lettek a koronaőrök, akik 
a koronát el is helyezték most már törvényileg ki
jelölt szállásán, a visegrádi várban. Két évvel utóbb 
új koronaőröket rendelt az országgyűlés Bakács 
Tamás püspök és Szapolyai István személyében.
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Fennmaradt az a nyugtatvány, amelyben Némái 
Kolos László visegrádi várnagy mind a két koronaőr 
számára igazolta, hogy a korona ott van Visegrádon. 
Még további törvények is foglalkoztak a koronaőri 
intézmény szervezésével. Egyik törvénycikkben ki
mondta az országgyűlés, hogy ezentúl koronaőrökké 
csak világi főurakat lehessen választani, főpapokat 
nem. Ez azért érdekes, mert így a szilveszteri korona 
pápai függőségének elve, amely gyakorlatban már 
úgyis megsemmisült, törvényesen is semmivé lett. 
Egy másik törvénycikk azt mondotta ki, hogy a 
koronaőrök száma ezentúl mindig kettő legyen.

Az országgyűléssel általában sok baja volt 
Ulászlónak. Ebben az időben vált közvetlenné a 
Habsburgok erőfeszítése a magyar trón elnyeréséért. 
Miksa németrómai császár a házassági tervek bonyo
lult hálózatával igyekezett olyan helyzetet terem
teni, amelyből a Habsburgok magyar királyságá
nak kellett következnie. A magyar rendek viszont 
ezt semmi módon nem akarták, mert féltették az 
ország függetlenségét és szabad rangját. Nem min
den alap nélkül attól tartottak, hogy a Habsburg- 
hatalom alá kerülő Magyarország a többi örökös 
tartomány rangjára fog süllyedni. Szívós és hosszú 
küzdelem volt ez Miksa császár és a magyar rendek 
között Ulászló, vagy gúnynevén Dobzse László, nem
törődömségén keresztül. Rebesgetni kezdtek az 
országban olyan mozgalomról, hogy Ulászló halála 
után megint nemzeti király üljön a trónra valame
lyik magyar főúr személyében. Ezért Ulászló taná
csosnak látta, hogy egyetlen fiát, az akkor kétéves 
Lajost, sürgősen királlyá koronáztassa. A rendek 
ebbe, miután Ulászló okmányt adott, hogy Lajos 
sohasem kerülhet Habsburg-gyámság alá, nagy- 
nehezen bele is egyeztek. Az esztergomi érsek 1508 
június negyedikén királlyá koronázta a kétéves 
II. Lajost.
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Ulászló uralkodására esik a parasztlázadás s 
ennek befejezéseképpen egy olyan koronázás, amely 
irtózatos paródiája volt a fehérvári koronázásoknak. 
Tudjuk a történelemből, hogy ez hogyan történt: 
Bakacs Tamás keresztes háborút hirdetett a török 
ellen. Mire a fegyverfogható pórnép összeverődött, 
a törökök viszavonultak, úgyhogy a seregre már 
nem volt szükség. De a sereg együtt volt és a nagy 
tömegből kirobbant a gazdasági elnyomottság ke
serve. Az a Dózsa György nevű székely nemes, aki 
élükre állott, az állam fegyveres ereje ellen vezette 
a fellázadt jobbágyságot. Az országos zavargás 
vége ismeretes: a jobbágysereget megverték, Dózsa 
Györgyöt pedig embertelenül megbüntették: izzó
vastrónusra ültették, kezébe vörösre hevített vas
jogart adtak, fejére vaskoronát tettek.

Ez a parasztlázadás azonban nemcsak a Dózsa 
György tüzes vaskoronája miatt érdemel itt emlí
tést, hanem azért is, mert ennek leverésében tett 
szert rendkívüli súlyra és tekintélyre Szapolyai 
János, akinek aztán a szent koronához is köze lett, 
nemcsak a Dózsáéhoz.

Ugyanebben az esztendőben tűnt fel a Werbőczy 
István neve, azé a nagy közjogászé, aki a magyar 
szent koronának addig már kifejlődött eszméjét elő
ször fogalmazta meg. Bár már ez idő tájt nem volt 
fiatalember, életének addigi folyásáról alig tudni 
valamit. Bizonyos, hogy a bírói pályán működött és 
mellesleg a magyar közjog elméletével foglalkozott. 
Az 1514-i országgyűlés elé terjesztette Tripartitum 
című művét. Ekkor már országbírói ítélőmester 
volt és királyi megbízás folytán vállalkozott az ország 
élő közjogának és magánjognak kodifikálására. A 
művet tíztagú bizottság vizsgálta át az országgyűlés 
megbízásából és teljességében helyesnek ismerte el. 
A király maga is jóváhagyta és megígérte, hogy 
„annak minden fejezetét, záradékát, címét és cikke-
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lyét megtartjuk és megtartatjuk, jelen okmányunk 
erejénél fogva“.

Werbőczi elmélete szerint a király és a nemsség 
kölcsönösen „kreálják** egymást, mert király nem le
het valaki a nemesség királyválasztása nélkül, viszont 
nemessé bárkit csak a király tehet. A magyar állam- 
hatalom a király és a nemzet egysége. Az ország te
rülete nem tulajdona sem a királynak, sem a nemzet
nek. Az ország területe a koronáé. A korona a király 
és a nemzet együtt. (Értvén nemzet alatt akkor még 
a nemesi nemzetet a jobbágyok nélkül.) Vagyis a 
király a szent korona egyik tagja, de ugyaniigy tagja 
a szent koronának mindenki, aki a nemzethez tar
tozik.

„Membrum sacrae coronae**, a szent korona tagja: 
ezt a magyar múltban minden nemesember a név
jegyére írhatta volna, ha akkor lett volna névjegy. 
Ma pedig, a jobbágyfelszabadítás fenkölt negyven- 
nyolcas törvénye óta, minden magyar állampolgár, 
herceg, vagy gyári munkás, a „szent korona tagjá- 
nak“ tarthatja magát. A korona nem tárgy, hanem 
titokzatos személy. Természetfölötti lény. Egyetlen 
korona a kerek világon, amelyet a történeti fejlődés 
a fizikai valóság világából felemelt egy misztikus 
lényiség földöntúli világába. Csak a vallás területén 
találni ilyen átszellemülést. De a keresztény vallás
ban meg is lehet találni éppen a korona tanának 
magvát. A korona tana a keresztény vallás ideoló
giájából származott és jellegzetesen bibliai eredetű. 
Pál apostol egyik levelében olvasható ez a rész: 
„Mert miképpen egy testben sok tagunk van, azon- 
képpen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, 
egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk.** Más
szóval Krisztus, az istenember, nem magunkfajta 
földi lény, hanem összessége és egységes teste vala
mennyi benne hívőnek, akik neki tagjai. A korona 
sem földi tárgy, hanem eszmei összessége a benne
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egyesülő millió és millió magyarnak, valamint a ki
rályi hatalomnak.

Nágy Miklós történettudósunknak a korona esz
méjéről legutóbb megjelent jogi tanulmányában ez 
olvasható: „A szent korona eszméjének ez a látszólag 
szigorúan zárt egysége két központjával önkéntelenül 
is az ellipszisre emlékeztet, arra az önmagába vissza
térő szabályos görbe vonalra, amelyben bármely pont 
a két gyújtóponttól való távolságának összege ál
landó. Ez azonban csak látszat, mert a szent korona 
eszméjéből hiányzik minden mechanikus merevség, 
lévén lényege az egymást teremtő nemzetnek és ki
rálynak harmonikus együttműködése egyetlen köz
ponti céllal: a magyarság szolgálatával4*. Egy másik 
idézet Müllernek, a híres német közjogásznak tavaly 
megjelent művéből: „Ezzel a magyar állam az euró
pai alkotmányfejlődés élén áll44.

Ez a tan, amely a maga eszmeiségében csak a 
vallással hasonlítható össze, az egész világon példa 
nélküli. A magyar szent korona gondolata a föld ke
rekségén egyedülálló. Csak aki ezt a magyar módon 
sajátos államalkotó gondolatot átérzi, értheti meg 
azt, amit oly nehezen tudunk a külföldi idegennek 
megmagyarázni: lehet ízig-vérig királyság az olyan 
ország, amelyben az államfői hatalmat a világtörté
neti események következtében egy bölcs kormányzó 
gyakorolja, s amelynek trónja ezidő szerint betöl
tetlen.

XV.

Ulászló fia, II, Lajos, 1516-ban lépett a magyar 
trónra. Uralkodása alatt folyt le nővérének, Anna 
hercegnőnek, esküvője, Ferdinánd osztrák főherceg
gel, V. Károly németrómai császár testvéröccsével. 
Ez az esküvő volt az utolsó szál abban a messze 
nyúló szövevényben, amellyel a Habsburgok a ma-
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gyár trónt a maguk családi érdekkörébe fonták. Öt 
év múlva bekövetkezett a mohácsi ütközet. Ebben 
a csatában veszett el Szent István zászlaja, amellyel 
ötszáz évig éltek a magyar királyok. Most nyomtala
nul eltűnt a véres csatatéren, mintha az ország 
vesztét akarta volna jelképezni. A szent korona azon
ban megvolt. Épségben pihent Visegrádon, ahová a 
Budára bevonult Szulejmán szultán seregei nem 
kalandoztak el.

Ketten pályáztak birtokára. Habsburgi Ferdi- 
nánd cseh király, aki az Ulászló alatt kötött és 
rendkívül bonyolult, nem is teljesen jogérvényes 
szerződések szövevényére alapította jogigényeit. Vi
szont a másik, Szapolyai János, két nagy erőre tá
maszkodott: országos népszerűségére és arra a jó
kora haderőre, amely sértetlen maradt, mert Mohács
tól távol tartotta. A szent korona dolgában ő volt a 
fürgébbik: gyorsan hatalmába kerítette és többé 
nem adta ki kezéből. És királyválasztó országgyűlést 
hívott össze Székesfehérvárra. Ferdinánd pártja is 
országgyűlést hirdetett Komáromba. De Szapolyai 
seregei hatalmukba kerítették Komáromot. A Habs- 
burg-párt kénytelen volt a maga gyűlését áttenni 
Pozsonyba és egy héttel elhalasztani.

A székesfehérvári országgyűlést viszont minden 
nehézség nélkül megtartották. Jelen volt itt Ferdi
nánd főherceg követe is, aki igyekezett ugyan ura 
mellett hangulatot csinálni, de az országgyűlés való
sággal elsöpörte szavait, sőt élete is veszedelembe 
forgott. A Szapolyai-pártnak Werbőczi volt a fő- 
embere. Az országgyűlés hangulatára jellemző az a 
feljegyzés, amely a mérsékeltebb urak álláspontját 
örökítette meg: ők nem a „kegyes, bölcs és szelíd44 
Ferdinándnak voltak ellenségei, hanem a németség
nek, amely iránt a magyarok „több méltó oknál 
fogva meghidegültek lelkeikben, úgyhogy készebbek 
bármit is elszenvedni, semmint hazájukban németet
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ismerni el királynak". A főrendek meg is választot
ták királyul gróf Szapolyai János vajdát. Ezt a ha
tározatot Werbőczi vitte hirül a külön gyülekezett 
köznemességnek. A köznemesek nevében mesztegnyei 
Bodó Ferenc szólalt fel, hogy ők Szapolyait kíván
ják. Valamennyien közfelkiáltással Szapolyaira sza
vaztak.

A szentkorona ott volt Szapolyai birtokában, a 
koronázásnak nem volt semmi akadálya. A szertar
tást másnap megtartották. De az esztergomi érsek 
nem koronázhatta a királyt, mert az országnak nem 
volt esztergomi érseke. Podmaniczky István nyitrai 
püspök volt a magyar klérusban a legidősebb főpap, 
ő koronázott. A székesegyházat gazdagon feldíszí
tették. Szapolyai felöltötte Szent István palástját, 
úgy ült az oltár elé emelt trónra. A mise alatt Pe- 
rényi Péter koronaőr és Várdai Pál egri püspök 
ketten tartották a szent koronát. Perényi kérdést 
intézett a jelenlevő rendekhez, akarják-e Szapolyait 
királynak. A rendek igennel feleltek. A szokástól 
eltérően most még Werbőczi is megszólalt:

— Nemes és nem nemes hazánkfiai, ti tudjátok, 
mennyi szolgálatot tett a vajda úr a magyar nem
zetnek. Hálátlanok akartok-e lenni iránta 1

— Nem akarunk! — kiáltott a sokaság.
— Akkor mindenki emelje fel a kezét!
Mindenki felemelte a kezét, ami voltaképpen

fölösleges volt az előző napi királyválasztó ország- 
gyűlés után, de tüntetésnek bizonyára jól hatott. 
Ekkor Jánosnak fejére tették a koronát. A mise 
után a király lóra ült és kíséretével együtt kilova
golt a város falain kívül fekvő koronázási dombhoz. 
Itt megtette a négy vágást. Utána a főpapok egyen
ként hozzájárultak, üdvözölték és megcsókolták. 
Végül a Tedeum éneklése közben az egész menet 
visszakísérte a királyt szállására, ahol lakoma kö
vetkezett. A szent koronát Perényi Péter koronaőr
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vette birtokába. Feljegyezték, hogy János fején a 
koronázás alatt nem szilárdan állt, hanem ingott a 
korona, mert a bélést elmulasztották feje méretéhez 
alkalmazni.

Akkor aztán lezajlott a másik párt királyvá
lasztó országgyűlése Pozsonyban. Itt, miután Fer- 
dinánd követei felolvasták az ő üzenetét és Mária 
özvegy királyné nevében is nyilatkozat történt, 
Eévai Ferenc nádori ítélőmester, mint jogász, kifej
tette, hogy Szapolyait törvénytelenül választot
ták királlyá. Az országgyűlést nem a nádor hívta 
össze, törvényes elnök nem volt, a meghívók nem 
jutottak el idejében az illetékesekhez. És még jó sok 
érvet felsorolt. A jelenlevők a fehérvári országgyű
lés végzéseit érvényteleneknek jelentették ki. Akik 
Jánosnak hűséget esküdtek, azokat esküjük alól fel
mentették és felszólították, hogy negyven napon 
belül halálbüntetés terhe alatt hagyják ott pártját. 
Másnap megtartották a választást. Báthori István 
nádor adta le az első szavazatot Ferdinándra. Min
denki más is őrá szavazott. Egyhangúlag megvá
lasztották. Az eredményt harangzúgás közepette 
hirdették ki, aztán küldöttséget választottak, emely 
Ferdinándot értesítse. Horvátország és Szlavónia 
rendei sem Székesfehérvárott, sem itt Pozsonyban 
nem jelentek meg. Külön gyűlést tartottak Cettin- 
ben és ők is Ferdinándot választották. Közöttük 
volt Zrinyi Miklós is, Szigetvár későbbi védelme
zője. De négy nap múlva a szlovén rendek megint 
összegyűltek Dombróban, s itt hosszas tanácskozás 
után Jánost ismerték el királyuknak.

Nyilvánvaló lett, hogy a két király közt fegyver 
fog dönteni. Ferdinánd seregei be is jöttek, még 
pedig olyan gyors rajtaütéssel, hogy a készületlen 
Szapolyai megfutott. Több fontos vár került Ferdi
nánd kezére. Többek között Visegrád, a szent ko
rona törvényes hajléka is. A magyar rendek törne-
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gesen tértek át Ferdinánd pártjára, aki személyesen 
is megjelent most már magyar földön, országgyű
lést tartott és fogadta két igen fontos ember hódo
latát. Az egyik Perényi Péter koronaőr volt, aki 
hajlandó volt kiadni a szent koronát, a másik 
ugyanaz a Podmaniczky nyitrai püspök, aki Sza- 
polyait nemrég koronázta és most Ferdinándot is 
hajlandó volt koronázni. Az esztergomi érseki szé
ket közben elnyerte ugyan Várdai Péter, de pápai 
jóváhagyása még nem érkezett meg, tehát nem ko
ronázhatott.

Most tehát ugyanazok megkoronázták ugyan
abban a városban, ugyanazzal a koronával, ugyan
olyan szertartás közepette a másik királyt is. Ő is 
felvette Szent István palástját. Őneki is trónszéket 
állítottak az oltár elé. Ö is megtette a négy vágást 
a vámon kívüli dombon. Este ő is koronázási lako
mán vett részt. Csak az volt a különbség, hogy 
Ferdinánd kezet csókolt a koronázó püspöknek. 
Valamint az, hogy Ferdinánd feleséget is hozott 
magával, akit másnap a veszprémi püspök koroná
zott meg. A szent korona azonban ugyanúgy megint 
csak visszakerült Perényi Péter koronaőr kezébe, 
mint az előbbi koronázás után. És Perényi megint 
csak visszavitte Visegrádra, ahol Fekete Miklós és 
Kisár Miklós őrizetére bízta.

Azonban nem hagyta ott. A szultán, aki a mo
hácsi ütközet után nemsokára kitakarodott az or
szágból, kisvártatva megint megjelent hadseregével 
magyar földön. Perényi Péter nyilván féltette a 
szent koronát és magához vette. Akkor is nála volt 
a korona, mikor a török közeledtének hírére Siklós 
várából Sárospatak felé akart menekülni. Útközben 
rajta ütött János király egy embere, Szerencse Já
nos és elfogta. Az értékes zsákmányt, koronát és 
koronaőrt, átadta az ugyancsak Szapolyai oldalán
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hadakozó Bánffy Jánosnak. Ez pedig átadta magá
nak, a Budán tartózkodó János királynak.

Közben a szultán feljött Budáig, s azt vissza
foglalta Ferdinándtól, miután János seregével 
egyesült. A Rákos mezején ütött tábort. A régi 
krónika azt meséli, hogy kiváncsi volt a szent koro
nára, amelyről sokat hallott és látni kívánta. János 
király maga tett eleget ennek a kíváncsiságnak és 
levitte a szent koronát a szultán táborába. Szulej- 
mán érdeklődéssel nézegette a koronát, aztán János 
királyt elengedte. A korona ott maradt. A szultán 
ugyanis nem adta vissza, János király pedig res- 
telte kérni. Ügy gondolta, hogy megtekintés végett 
még ott hagyja, hadd vizsgálgassa a szultán ked
vére. De .mikor korona nélkül tért vissza Budára, 
az esztergomi érsek és Perényi koronaőr, aki közben 
visszakapta szabad mozgását, nagyon megijedtek. 
Azonnal elhatározták, hogy lemennek a Rákosra és 
a koronát bármi módon visszaszerzik. Az érsek 
gyorsan kitördelte a hozzáférhető egyházi kincsek
ből a drágaköveket, hogy azokat kínálja fel szükség 
esetén váltságdíjúl a koronáért.

Ahogy a krónika elmondja, valamilyen ürügy 
alatt kihallgatásra jelentkeztek a szultánnál. Az 
maga elé engedte őket. A korona ott volt a sátor
ban, látható helyen. Az érsek és koronaőr meglepe
tést mímeltek.

— Hogyan kerül ide a magyarok koronája? — 
kérdezték.

— Ha eddig a magyaroké volt, — felelte a szul
tán —, ezentúl a törököké lesz.

De ezt ne,m mondta komolyan. Mindjárt át is 
tért a komolyabb hangra.

— Tulajdonképpen azért kívántam látni — ma 
gyarázta —, mert hallom, hogy angyalokkal van 
összefüggésben, már pedig mi törökök is igen tisztel
jük az angyalokat. Meg aztán látni akartam, hogy
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értékes-e, vagy sem. Hát nem nagyon értékes. Sze
rény kövek vannak rajta, nagyon egyszerű és 
inkább dísztelen. Beszélgetés közben elfelejtettem 
János király barátomnak visszaadni, s ő is elfelej
tette visszakérni. Most tehát vigyétek ti és adjátok 
át neki.

Mielőtt visszaadta volna, még a fejére tette és 
megpróbálta. Aztán tréfásan rátette három jelen
levő főembere, Ibrahim pasa, Ajaz pasa és Mehemed 
fejére is. Aztán átnyújtotta az érseknek. Az érsek 
meg a koronaőr boldogan mentek vele vissza Bu
dára és átadták János királynak.

Hogy mennyi ebből az epizódból a történeti 
valóság, azt nem lehet tudni. Tényvaló, hogy a ko
rona a foglyulejtett Perényi koronaőrtől János ki
rály kezéhez jutott vissza, miután Ferdinándot 
megkoronázták vele. János pedig nem bízta megint 
a koronaőrre, hanem magánál tartotta. A következő, 
váltakozó szerencséjű harcokban is mindig magával 
hordozta; elvitte Székesfehérvárra is, ahol ezért je 
lent meg, mert — nem ugyan a szent koronával — 
királynévá koronáztatta fiatal feleségét, a lengyel 
király Izabella leányát. Másfél évig éltek együtt 
boldog házasságban, főként Erdélyben. Velők volt 
a korona is. A király 1540 nyarán Szászsebesen 
meghalt, egyetlen utódául a csecsemő János Zsig- 
mondot hagyva maga után. Ezt a gyermeket a ma
gyar rendek a Rákoson királlyá választották és van 
olyan forrás, amely szerint még abban az évben 
Székesfehérvárott meg is koronázták a szent koro
nával. Volt tehát az országnak II. János királya is.

A korona mindenesetre Izabella birtokában ma
radt. Nyilván vele volt előbb Lippán, majd Déván, 
végül Székesfehérvárott. Ezekben a városokban 
lakott fiával az özvegy királyné. Gyulafehérvárott 
ostrom alá került és kénytelen volt béketárgyaláso
kat kezdeni Ferdinánd biztosaival. A békét meg-



128 HARSÁNY! ZSOLT

kötötték, s ennek egyik pontja az volt, hogy Izabella 
kiadja a szent koronát Ferdinándnak. Az átadás 
1551 augusztus elsején folyt le a kolozsvári nagy
templomban. Ferdinánd egyik vezére, Castaldo vette 
át és három embert jelölt ki, hogy azok elvigyék: 
Báthori Endrét, Dobó Domokost és Nyáry Lőrincet. 
Ezek hárman erős lovasesapat fedezete alatt vitték 
Tokajig. Tokajban már vártak Ferdinád meg
bízottai, Pallavicini Sforza és Serédi Gáspár. Ők 
aztán Pozsonyba vitték, mert éppen folyt az ország- 
gyűlés és Ferdinád ott tartózkodott. Pallavicini 
és Serédi okmányt kaptak az átvételről, amelynek 
kelte 1552 március 25. A szent korona tehát nyolc 
hónap alatt jutott el Kolozsvárról Tokajon át 
Pozsonyba, Ferdinánd kezéhez.

De Pozsonyban nem maradt. Az állandóan fe
nyegető török veszedelem nem tette ezt a tartózko
dási helyet biztonságossá. Ferdinánd egy szép napon 
elvitte Bécsbe. Ettől kezdve csak akkor hozták ma
gyar területre, mikor királyt kellett koronázni, 
Ilyenkor a korona néhány napot töltött az új koro
názó városban, Pozsonyban, aztán megint vissza
vitték külföldre. Így ment ez egy fél évszázadon 
keresztül.

XVI.

I. Ferdinánd nyitotta meg a négyszáz éven át 
következő Habsburg-uralkodók sorát Magyarorszá
gon. Az ő trónraléptekor nemcsak a korona eszmé
jének belső tartalma tisztázódott, de kialakult a 
koronázás szertartásának külső rendje is, amely 
azóta mindig egyformán folyt le. Csak jelentéktelen 
különbségek adódtak egy-egy királyunknál, egészen 
apró részletekben.

A király koronázása a következőképpen folyt le:
Ősi szokás szerint a koronázandó királyt a vá-
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roson kívül fogadták és nagy menetben a palotáig 
kísérték. A király szerdán, pénteken és szombaton 
böjtölt. A koronázás szertartását vasárnap tartották.

Vasárnap díszmenet kísérte a királyt a tem
plomba. Mindig ez volt az első ünnepség legszíne
sebb része. Az ország urai kitettek magokért. 
Bandériumok élén lovagoltak, minden tőlük telhető 
pompával, díszruhákban, ékköves fegyverekkel, 
drága lószerszámmal. A rangsorra pontosan figyel
tek, minden résztvevőnek megvolt a felvonulásban 
a maga pontos helye.

A királyt a templom ajtajában az ország püs
pökeinek élén a prímás fogadta. Meghintette szen
telt vízzel, aztán a sekrestyébe vezette. Zúgott az 
orgona. A sekrestyében előbb már kikészítették a 
koronázó jelvényeket. A királyra ráadták Szent 
István palástját, aztán elindultak a sekrestyéből a 
főoltárhoz. A király előtt a jelvényeket vitték, vala
mint a birodalom zászlóit, rendszerint tizet: a ma
gyar, horvát, dalmata, szlavón, bosnyák, szerb, bol
gár, kun, gács és lodomér zászlókat. A zászlók után 
következett az ország heroldja, fején süveg, kezében 
pálca. Majd a nádor jött, aki bársonyvánkoson 
hozta a szent koronát. Utána az országbíró a jogart, 
a horvát bán az országalmát, a főpohárnokmester 
a kardot, a főpalotamester, vagy valamelyik püspök 
a kettőskeresztet, a főkamarás az egyszerű keresz
tet, a főtárnokmester az úgynevezett kiskeresztet, 
a főtárnokmester a védelem jeléül kivont kardot. 
Ezután következett a prímás, mögötte a királyt ve
zették a kalocsai érsek és valamelyik másik főpap.

A főoltár előtt díszes trónt emeltek a király szá
mára. Oldalt helyezték el a királyi család tagjait. 
Az egyházi szertartáskönyv parancsa szerint a ki
rályi trón nem lehetett magasabb, mint a főoltár 
legfelsőbb lépcsője.

Miután a felsoroltak mind megérkeztek a fő-
9Harsányi Zsolt: Sacra Corona.
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oltár elé és pontosan előírt rendben felsorakoztak, 
a kalocsai érsek így szólt a prímáshoz:

— Felhívopi eminenciádat, hogy a kijelölt ki
rályt koronázza meg.

— Méltó-e rá? — kérdezte a prímás.
— Méltó! — felelte a kalocsai érsek.
Ekkor a prímás beszédet intézett a királyhoz. 

Latin nyelven figyelmeztette nehéz uralkodói köte
lezettségeire. Aztán egymásután átvette a méltósá
goktól a jelvényeket és egymásután elhelyezte őket 
a főoltáron. Most a király, aki eddig mozdulatlanul 
állott, letérdelt és megcsókolta a kiskeresztet, ame
lyet a főtárnokmester nyújtott feléje. Ezután egy 
püspök lépett hozzá és elébe tatotta a bibliát. A ki
rály mindkét kezét rátette a könyvre és elmondotta 
az esküt, amelynek „De servanda iustitia et pace“ , 
vagyis „Az igazságosság és békesség megőrzése dol- 
gában“ kezdetű szövegét egy másik püspök olvasta 
előtte. Mikor ezt befejezte, arcra borult. Erre díszes 
párnát helyeztek el előtte a lépcsőn. A bíboros veze
tésével a papság elmondta az úgynevezett minden
szentek litániáját. Míg ez tartott, a király moz
dulatlanul maradt az oltár előtt arcra borult fekvő 
helyzetben.

Ekkor két pap lépett oda hozzá, egyik a kalocsai 
érsek, felállították és az oltár mögé vezették, hogy 
ott előkészítsék a felkenés szertartására. Meztelenné 
tették jobb alsókarját és háta egy részét. Szent 
István palástját levették róla. Így vezették az oltár 
elé. A prímás odalépett hozzá, bemártotta jobbkeze 
hüvelykujját az úgynevezett hitujonc-olajba és 
olajos ujjúval megkente a király jobbkarját a kö
nyök és a kézfej között, valamint a két lapocka kö
zött a hátát. A kalocsai érsek és még egy főpap 
visszavezették az oltár mögé, ott letörölték róla a 
két olajnyomot és felöltöztették. A palástot is 
megint ráadták. Palástosan vezették megint az oltár
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elé. Az előkészített trón előtt ráadták lábára a ko
ronázási sarut. A király végre helyet foglalt a 
trónon, a prímás pedig elkezdte a misét.

Mikor az „epistola“ elhangzott, a király felkelt 
a trónról. Két főpap az oltár elé vezette. A prímás 
a kezébe adta a kardot, de mindjárt el is vette tőle 
és átadta a főkapiarásnak, hogy az felövezze a király 
derekára. A király aztán kirántotta a felkötött hm 
velyből a kardot és a nép felé fordulva egye-egyet 
suhintott jobbra is, balra is, jelképesen hirdetve 
ezzel, hogy az oltárt kész fegyveresen megvédeni.

Ekkor a nádor, még mindig kezében tartva a 
szent koronát, odaállt az oltár legfelső lépcsőjére. 
Az orgona elhallgatott. A nádor hangos szóval így 
kiáltott az egybegyűltek felé:

— Akarjátok-e, hogy a jelenlevő (itt megmon
dotta a király keresztnevét) az ország királyává 
koronáztassák?

— Akarjuk, — kiáltotta a közönség.
A nádor a kérdést, a közönség a választ még 

kétszer megismételte. Meg kell jegyezni, hogy ez a 
kérdés mindig magyarul hangzott el a hagyomá
nyok szerint, a latinnyelvű mise keretei között. 
Ekkor a prímás és a nádor kétoldalt megfogták a 
szent koronát és ráhelyezték a király fejére orgona
zúgás közbdu. A korona ott maradt a király fején. 
Az országbíró a kezébe adta a jogart, a horvát bán 
a másik kezébe az országalmát. A prímás odavezette 
a trónhoz és leültette, azaz „intronizálta“. Ezalatt 
a nádor így kiáltott:

— Vivat rex!
A közönség ugyanazt zúgta rá. Ezt még kétszer 

megismételték. Kint megdördültek az ágyúk üd
vözlő lövései. A prímás a trón mellett énekelni 
kezdett:

— Te Deum laudamus!
A zene rázendítette a tedeumot. Ezt mozdulat

9*
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lanúl végigvárták. Aztán a prímás továbbmondta 
a félbeszakított misét. A király ülve maradt a tró
non. Evangéliumkor két püspök odavitte a király
hoz a bibliát, feléje tartották, ő megcsókolta. Két 
másik püspök a füstölővel tisztelgett előtte ugyan
ekkor. Ez különben az .egyház előírása szerint min
den misén megtörténik, ahol a király jelen van. 
Evangélium után elvették tőle a jogart és az almát. 
Offertóriumkor két püspök ment érte a trónhoz, fel
állították és az oltárhoz vezették, hogy ott meg
csókolhassa a kiskerésztét. Ugyanekkor vert arany
érmet tett a paténába, vagyis az áldozási kehely 
tányérjába. A prefáció után a kalocsai érsek levette 
a király fejéről a koronát, mert az áldozás szent
sége következett. Az ostya előtt az egyház előírása 
szerint nem lehetett világi ranggal hivalkodni. 
Az ostyát a prímás kezéből fogadta el a király. De 
bort is kapott. Tehát két szín alal t vette az úrvacso
rát, az egyház érdekes kifejezése szerint „ad con- 
fundendos haereticos“ : hogy megzavarja az eretne
keket. Áldozás után ismét fejére tették a koronát, 
visszaadták összes jelvényeit, A mise befejeződött.

A király megindult a menettel. Nemzetiszínű 
szőnyegen ment és pedig a templom ajtajától kezdve 
is gyalogosan, a másik templomba, hogy ott fel
avassa az aranysarkantyús vitézeket. Útközben a 
király pénzt szórt a nép közé. Hagyomány volt az 
is, hogy a szőnyeget, amelyen végigment, az utcai 
közönség azonnal feldarabolta, darabokra tépte és 
megosztozott rajta.

A másik templomban emelvényt építettek a ki
rály számára. Itt helyet foglalt, mellette megállt a 
nádor. Szemközt felsorakoztak a felavatandó arany* 
sarkantyús vitézek díszruhában. A templomban az 
egész díszmenet tagjai elfoglalták előre kijelölt he
lyeiket. A nádor a kezében tartott lapról hangosan 
olvasta a vitézek neveit egyenként. Akit megneve-
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zett, az a király elé járult és féltérdre ereszkedett. 
A király kardjával háromszor megérintette a vitéz 
jobbvállát. Amikor az utolsó aranysarkantyúst is 
felavatta, elhagyta az emelvényt és kivonúlt a 
templomból.

Következő útja nemzetiszínű posztóval bevont 
emelvényhez vezetett. Ide ment fel az ország zászló
sainak kíséretében. Mellette felálltak a prímás és a 
nádor. A prímás felolvasta az alkotmányról szóló 
eskü szövegét. A király ezt utána mondta. Jobbkeze 
három ujját az ég felé tartotta, balkezébe feszületet 
adtak. Mikor az esküt befejezte, a nádor megint el
kiáltotta magát:

— Vivat rex!
A jelenlevők ezt utána kiáltották. Ismét eldör

dültek az ágyúk. A király lóra ült és az egész menet 
kíséretében ellovagolt a koronázási dombhoz. A 
domb tövében a menet megállt, magára a dombra 
csak a király lovagolt fel, még mindig teljes kirá
lyi díszben, fején a szent koronával. A dombon ki
rántotta kardját és lovát körültáncoltatva, négy vá
gást suhintott a levegőbe a négy égtáj felé. Har
madszor is felhangzott a kiáltás:

— Yivat rex!
Most a díszmenet a királyi palotába vonult. Itt 

a koronázási ebéd következett. Erre a királyi csa
lád tagjai, a nádor, a prímás, a kalocsai érsek, az 
egri érsek és a pápai nuncius kaptak meghívást. A 
királynak külön asztalnál terítettek. Mikor helyet 
foglalt, levette fejéről a szent koronát és maga elé 
tette az asztalra. Az ebédet a főurak szolgálták fel 
neki. Ebéd előtt a prímás keszkenőt adott a király 
kezébe, hogy újjait abban törölje meg. Ebéd után 
megint keszkenőt nyújtott neki a prímás. Ez alatt 
a népnek a palotán kívül ökröt sütöttek, ősi hagyó-
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mány szerint a húsból a királynak is küldtek egy 
darabot.

A koronázás után a templomban közszemlére 
tették ki a koronázási jelvényeket és három napig 
gondos őrizet alatt ott hagyták, hogy mindenki meg
nézhesse.

Szerepelt a szent korona a királynék koronázási 
szertartásán is, amelynek részletei ugyancsak pon
tosan kifejlődtek. Ha a trónra lépő király házas em
ber volt, másnap, vagy harmadnap került sor a ki
rályné koronázására. A királynét mindig a vesz
prémi püspök koronázta, mint az esztergomi prímás 
kancellárja.

A koronázáshoz a király lóháton érkezett, a ki* 
rályné díszhintóval. A papság élén a prímás fo
gadta a templom bejáratánál a királynét, aki aztán 
a király, a nádor, a főlovászmester, a keresztet hordó 
püspök, az ítélőmester, a főudvarhölgy, az ország- 
bíróné, valamint a királyi család tagjainak kísére
tében a sekrestyébe vonult. Ott a királyi pár díszbe 
öltözött, a király feltette a szent koronát és felöl
tötte a palástot, a királyné pedig feltette az úgyne 
vezett házi koronát. így indultak az oltár elé. A ki
rálynét a veszprémi és még egy másik püspök ki 
sérte.

Az oltárnál a veszprémi püspök odalépett a ki 
rálynéhoz, levette fejéről a házi koronát és az oh 
tárra helyezte. A király, akinek közben kezébe adták 
a jogart is, odalépett hitveséhez, kézenfogta és a 
prímáshoz vezette. Rövid beszédet intézett hozzá 
latinul.

— Reverendissime páter, postulamus . . .
így kezdődött a pár mondatnyi beszéd, amely

ben a király kifejezte azt az akaratát, hogy a ki
rályné is megkoronáztassék. A királyné letérdelt.
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Feszületet nyújtottak feléje, azt megcsókolta. Most 
a mindszentek litániája következett. Mialatt ez 
folyt, az ítélőmester elvette a királytól a szent ko
ronát és a jogart, és mindkettőt átadta a prímás
nak. A prímás a koronát is, a jogart is az oltárra 
helyezte. A királyné térdeplő helyzetből arcra bo
rult az oltár lépcsőjén, evégből párnát készítettek 
oda arca számára. Litánia után felsegítették. Az ud
varhölgyek elvezették a sekrestyébe, hogy ott ruhá
ját elrendezzék a felkenésre. Szabaddá tették jobb- 
vállát egészen háta közepéig, aztán palástot borítot
tak rá. így jött vissza az oltárhoz, ahol a palástot 
levették róla. A prímás odament hozzá és szent olaj
jal megkente jobb alsókarját és hátát a két válla 
között. Az udvarhölgyek az oltár mögé vezették, ott 
letörölték róla a kenet nyomát és visszatették rá a 
palástot. így jött vissza ismét az oltár elé.

Ekkor következett a tulajdonképpeni koronázás. 
A veszprémi püspök elvette az oltárról a házi koro
nát és rátette a királyné fejére. Akkor a prímás és 
a nádor elvették az oltárról a szent koronát és jobb 
vállához értették annak jelképezésére, hogy a ki
rálynénak kötelessége segíteni férjének a korona 
terheinek elviselésében.

Most a szent koronát visszatették a király fe
jére. A prímás a jogart és az országalmát a ki
rályné kezébe adta. Az orgona a Tedeumot ját
szotta, a királynét trónjához vezették. Mikor a 
Tedeum elhangzott, a királynétól mind elvették a 
jelvényeket, de offertoriumkor ismét visszaadták 
neki. A királyné egy aranytallért tett a kehelytá- 
nyérra és mecsókolta a keresztet. Az ágyúk dörög
tek odakinn, de a „vivát“ elmaradt. Mise végeztével 
díszebéd következett a királyi pár szállásán, utána 
táncmulatság.


