
VATTAI ERZSÉBET 

A MARGITSZIGETI KORONA 

Az 1838 tavaszán pusztító nagy pesti árvíz apadása után a margitszigeti domonkos apáca
kolostor templomának romjai közül ékköves, gyöngyös korona került elő. 

A múlt század közepétől helytörténeti leírások1 ismételten megemlékeztek arról, hogyan 
fedezték fel a koronát a romok közti sírban és találgatják, vajon ki viselte egykor. Néhány törté
neti név felmerült, így V. Istváné is, de a sír egykori tulajdonosáról egységes vélemény nem ala
kult ki. A koronát művészettörténeti szempontból is vizsgálták és személyi azonosítások helyett 
stílusa alapján próbálták meghatározni korát.2 Ujabban a margitszigeti korona V. István koro
nájaként szerepel.3 Ezért szeretnénk az egész leletet megvizsgálni, anélkül, hogy a fenti kutatási 
szempontok bármelyikét mellőznénk. 

A helyrajzi ismertetések közül három szerző műve érdemel különösebb figyelmet : 
Luczenbacher leírása 1847-ből, Radványi 1858-ban megjelent, a Margitsziget történetét tárgyaló 
könyve és Kubinyi 1861-ben írt dolgozata.4 A későbbi szerzők ugyanis a tőlük átvett adatokat 
idézik vagy azokra hivatkoznak. Egyúttal felhasználjuk a korona eddig ismeretlen leltári adatait 
is,5 amelyek kiegészítik eddigi ismereteinket. Sajnos ezeknél az alkalomszerű feltárásoknál a 
szakértelem és pontos megfigyelés hiányzott. így a szemtanúk utólagos elbeszélése alapján készült 
leírásoknál csak gondos mérlegeléssel tudunk az egymásnak olykor ellentmondó híradások út
vesztőjében eligazodni, 

A koronát tartalmazó sírt 1838 tavaszán József nádornak, a sziget akkori tulajdonosának 
kertészei találták meg.6 Veszelovszki segédkertész fedezte fel, de egyedül felbontani nem tudta . 
Az odasiető Tószt főkertész és a szigeti munkások ásták ki. Radványi elbeszéléséből úgy tűnik, 
mintha a tárgyak rögtön múzeumba kerültek volna.7 A leltárkönyvből azonban tudjuk, hogy a 
korona, több más margitszigeti lelettel, továbbá az alcsuti Vérszentgyörgy-pusztán talált régi
ségekkel együtt csak jóval később, 1847-ben, József nádor (f 1847. jan. 13.) hagyatékaként került 
a Nemzeti Múzeumba.8 

A leltár először a margitszigeti Boldogasszony templomban az oltár evangéliumi 
oldalán felfedezett öt faragott „fövénykővel kirakott" sírból származó tárgyakat sorolja fel : 
az ékköves gyöngyös, „arannyal fut tatot t" ezüst pártát (koronát) egy kis kalcedon-köves arany 
gyűrűt, továbbá elporladt, aranyozott ezüst csipkemaradványt. Ezután leltározták azokat a 
tárgyakat, amelyek ugyanennek a templomnak északi oldalfala alatt kerültek elő : a három 
bizánci arany érmet, egy arany gyűrűt ós vas sarkantyút. A harmadik tételben a következő 
tárgyak szerepelnek : a templom tornyában talált rézolvadékok, a romok közül előkerült csont-
faragványok, üvegtöredékek, csúcsos üvegfedő, rézgombok és betűk, vastöredékek, faragott 
márvány töredékek és két pelikánnal díszített tégla. Sajnos, Hlct illeti* csak a korona van meg, a 
többi tárgy elpusztult, vagy nem azonosítható ! 

A leltári adatok szerint tehát a koronával együtt kis kalcedon-köves arany gyűrű és csipke
maradvány került elő. A templom északi oldalfalánál felfedezett tárgyakban — bár a leltárkönyv 
nem közli, hogy szintén sírból származnak — a Radványinál ós Kubinyinál is leírt, helyrajzilag 
pontosan egyező, un. görög lovag sírjának mellékleteit ismerhetjük fel.9 Ebben a sírban a bizánci 
érmeken, gyűrűn és sarkantyún kívül még kard is volt.10 

A leltári napló Jeírása bár meglehetősen szűkszavú, de a különféle lelőhelyekről származó 
tárgyakat határozottan elkülöníti egymástól. A koronát tartalmazó sír és a görög lovag sír tárgyai 
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1. kép. A margitszigeti korona első közölt, kiegészített képe 1847-ből. Szerelmey ,,Magyar hajdan és jelen" 
c. művéből 

félreértés folytán azonban a későbbi irodalomban összekeveredtek. Luczenbacher, aki a koronát 
először ismertette, rekonstruált képét is közölte, egy nagy arany pecsétgyűrű és három arany érem 
mindkét oldalát bemutató rajzával együtt (1. kép). Jóllehet Luczenbacher ezeket a kisebb tárgya
kat sem a szövegben, sem a feliratban nem említi meg, a kép alapján a koronával összetartozó 
daraboknak lehet tartani. Nyilvánvaló azonban, hogy a három arany érem és a nagy pecsétgyűrű 
a görög lovag sírjából származik. 
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A korona már Radványi szerint is férfi kézre illő nagy 
pecsétgyűrűvel és néhány pénzzel került elő.11 Kubinyi, bár 
Radványi több tévedését helyreigazította,12 a tárgyakkal 
részletesen nem foglalkozott. 

Még egy körülményt figyelembe kell vennünk, amely 
szintén azt bizonyítja, hogy a Luczenbachernál közölt gyűrű 
és három érem tévesen került a korona mellé. A későbbi iroda
lomban az érmek a templom • északi oldalfalánál előkerült sír 
leírásánál továbbra is szerepelnek.13 Ezt a sírt görög lovag sír
jának pedig nyilván nem a sarkantyú és kard, hanem a három 
..bizánci" érem alapján nevezték el. Érdy meghatározása nyo
mán ugyanis az érmeket XII . századiaknak, Komnenos János
korabelieknek tartották.1 4 A baloldali alsó érem (1. kép) valóban 
keleti, balkáni jellegű meghatározatlan veret, de a másik kettő 
nyugati : a felső bázeli krajcár, a jobb alsó XIV—XV. századi 
francia zseton.15 ;.;•>.'*. 

Meg kell még vizsgálni, hogy a koronát tartalmazó sír 
a templom melyik részén feküdt. Sajnos ellentmondások i t t is 
vannak. A leltárkönyv szerint Boldogasszony egyház evangé
liumi, tehát bal oldalán került elő. Luczenbacher csak annyit 
említ, hogy a hajóban fedezték fel.16 Radványi szerint szintén 
a hajóban találták jobb oldalt, és márványlap fedte.17 Kubinyi 
Tosztra hivatkozva Radványit a következőképpen igazította 
helyre: , , . . . a sír a karban a harmadik féloszlop irányában, 
valamivel közelebb a déli oldalfalhoz feküdt, párhuzamosan a 
templom falaival : alját, oldalait és tetejét három-három négy-
szeg kőlap képezé, s nem volt márvány lappal fedve."18 Ku
binyi szerint tehát a sír nem a hajóban, hanem a hosszú szen
télyben — amelyet karnak nevez — jobb oldalon került elő. 
Templomromról lévén szó, régebbi szerzők a kolduló szerzetek 
templomaira jellemző hosszú szentélyt könnyen összetéveszthet
ték a hajóval. Kubinyi a templomról alaprajzot is közölt (2. 
kép),19 ahová a sírok helyét is bejelölte. Kubinyi Tószttal 
nyilván a helyszínen járt . A síroknak ekkor még bizonyára 
nyomai is megvoltak. Ezért alaprajzán a sírok helyét hiteles
nek tekinthetjük. 

A sír helyrajzi ismertetés után vizsgáljuk meg magát 
a koronát (3, 5—6. kép). Részletes technikai leírását Czobor elvé
gezte.20 Sajnos nem sikerült olyan koronát találnunk, amelyen a 
liliom alakja a margitszigeti koronáéval pontosan egyezne. 
A XI I I . századi stockholmi ereklyetartó koronájának (4. kép l ) 2 1 

liliomain az alsó szirmok kiképzése hasonló, de erőteljesebb végződésű. Ez a korona egykor Szent 
Erzsébet marburgi fejereklyetartóját díszítette. Szintén nyolctagú csuklós, de a liliomok keresz
tekkel váltakoznak, díszítése a margitszigeti koronáénál gazdagabb. A liliom alsó szirmainak 
hasonló kiképzését láthatjuk Habsburg Rudolf első feleségének, Anna Gertrud császárnénak 
(fi281) négy nagy liliommal díszített, széles abroncs koronáján is.22 

A maritszigeti korona ékköveit Czobor szintén részletesen leírt% bár kisebb 
tévedésekkel.23 A csuklós pántokon az ékkövek színeinek összeválogatásánál igen nehéz valami 
rendszert felismerni. A fogazatos szirmú virágokat úgy látszik két oldalt különféle színű ékkövek 
fogták közre. A liliomokat váltakozva vagy középen gyöngy díszíti, amelyet ékkövek vesznek 
körül, vagy ékkő és körülötte gyöngyök. Ha gyöngy van középen, akkor a két szélső kődísz 
egyezik, a felső más. 

2. kép. Kubinyi alaprajza a mar
gitszigeti Boldogasszony templom
ról. 1. A sír, ahol a korona előke
rült. 2. Az ún. görög lovag sírja 
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3. kép. A margitszigeti korona kiterített rajza 

A margitszigeti koronához hasonló csuklós pántos koronák ősét nyugaton a nyolc
szögű, csuklós, lemezes bécsi császári koronában kell keresnünk. Bizáncban ilyen koronák 
használata már a kora-középkorban kimutatható.24 

Károly Róbert feleségének elpusztult drágaköves, gyöngyös arany koronája szintén 
csuklós pántos lehetett. Erzsébet királyné ereklyéit a rend megszüntetéséig az óbudai klarisszák 
őrizték, akik értékeiket Buda elfoglalása után Pozsonyba menekítették. A törökök kiűzése után 
a rend Budára költözött. Kincstáruk jelentős részét képezték Erzsébet királynénak — egykori 
alapítójuknak — tárgyai és ereklyéi. A XVIII . század hetvenes éveiben Berchtold püspök ezeket 
írta a koronáról : „Tulajdoníttatik ezen Erzsébet királynénak egy arany korona, mely körül 
van véve drága kövekkel és melyről azon vélemény van, miszerint ez ugyanaz a korona volt, 

7 2 
4. kép. 1. Liliom a stockholmi XTTT. századi aranyozott 
ezüst ereklyetartó koronáról. 2. Liliom Habsburg 
Rudolf első feleségének, Anna Gertrud császárnénak 
( | 1281) bázeli sírjából származó aranyozott ezüst ko

ronáról 

melyet ő rendesen használt, mivel könnyű és összerakható."25 Más leírásból tudjuk, hogy az arany 
koronát rubinok, smaragdok, gránátok, zafirok díszítették,26 de alakjáról közelebbi adataink 
nincsenek. 

A margitszigeti korona stílusának és korának meghatározásához meg kell vizsgál
nunk, hogy a XIII—XIV. században milyen koronát viseltek. 

A XII I . századi ábrázolásokon a koronák virágdíszesek (couronne fleuronnée). A külön
féle levelek és virágok közt gyakori a liliom (fleur de lis). A legrégebbi liliomos koronát a IX . 
századból ismerjük, Kopasz Károlyt ábrázoló miniaturáról.27Alilioma késő-antik császári diadém 
háromlevél-díszéből alakult ki.28 

Nyugaton a férfi és női koronák között nincs különbség. A korona több tagú pánt vagy 
kerek abroncs, amelyből levéldíszes vagy liliomos ágak nőnek ki. Az égi és földi hatalmat jelképező 
koronák pontosan megegyeznek. Királyok, királynők — akár portréról vagy jelképes királyábrá
zolásról29 van szó — óppenúgy Krisztus,30 Mária, az Egyházat jelképező nőalak, a bibliai királyok, 
mind virágdíszes koronát viselnek. 

A XII I . század végi, XIV. század eleji francia királysíremlékek „fleuronnée" koronáit 
négy nagyobb, közben egy-egy kisebb leveles ág díszíti.31 Ez a koronatípus már a XII I . századi 
ábrázolásokon elég általános,32 de a korona még a francia királyportrékon egyazon uralkodó 
képénél sem azonos.33 Az abroncsból gyakran kisebb levél- és oromdíszek közbeiktatása nélkül 
csupán nagy leveles ágak nőnek ki.34 Ugyanezeket a változatokat a liliomos koronáknál is meg
találjuk.35 A margitszigeti korona liliomai között elhelyezett kis leveles ágak a X I H . századi, 
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5. kép. A margitszigeti aranyozott ezüst korona, XI I I . század végi, kiegészítés előtt. Budapest. MNM Tört. Múz. 
Magassága 6,2 cm. átmérője 17 cm, egy tag hossza 6,3 cm 

6. kép. A margitszigeti korona kiegészítés után 
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7. kép. Arany koronarészlet és csattöredék a XIII. század első feléből. Budapest. MNM Tört. Múz. 
Magassága 2,7 cm, egy tag hossza 4,8 cm, a csat átmérője 3,3 cm 

XIV. század eleji „fleuronnée" koronaábrázolások hasonló díszeire emlékeztetnek. Erre majd 
még később visszatérünk. . 

A koronáknál gyakori ugyan a négy vagy nyolc ág, de a középkorban az ágak számát 
és nagyságát előírások nem szabályozták, csak a heraldika alakította ki a későbbi századokban 
a különböző rangcímeknek megfelelő koronatípusokat.36 

A királyokat és hercegeket megillető koronára már a középkorban egyre szélesebb körben 
tar tot tak igényt, ezért már a XII I . században tiltották a polgároknak és feleségeiknek az értékes 
ékszerek, így a koronaalakú fejékek viselését is.37 A XIII—XIV. században grófnők korona alakú 
fejéket, a XIV. században pl. Flandriában grófok koronát viseltek.38 A középkorban hajadonfőtt 
járó lányok ünnepi fejdísze a koszorú volt. A koszorút helyettesítő fejék alakulása is összefügg a 
koronával.39 Drága hímzések, ékkövek díszítették, s gyakran mint a korona, fémből is készült. 
Ez volt a „chapel", amelyet fiatal lányok a házasságkötésig viselhettek. Ilyen értelmezés később a 
koronaszerű fejékek széleskörű elterjedését te t te lehetővé. A menyasszonyi korona, koszorú divatja 
is innen ered. A középkorban azonban ünnepélyes alkalmakkor nemcsak a lányok, hanem a fiatal 
férfiak is viseltek fejdíszt. A XII I . században a „chapel"-t áll alatt megkötött, sapkaszeruen 
alakított fejkendővel egyesítették. így jöt t létre a „chaperon", amelyet asszonyok viseltek. 
Ez a kendővel társított chapel sem volt mindig sima,40 drágakővel, hímzéssel díszítették, sőt néha 
ezt is koronaszerűen képezték ki.41 

A lányok fejdíszét nálunk pártának nevezték. A XIV—XVI. századi sírleletek azt mutat
ják, hogy a veretes párták meglehetősen általánosak voltak. A pártát és pártaövet díszítő fém
lemezeken is a koronák kedvelt virág- és liliomdísze jelenik meg. A párta divatja későbbi századokba 
nyúlik. A koronáknál is szívós formai továbbéléssel találkozunk. A nyílt, liliomos korona emlékét 
a címereken kívül a XVII—XVIII. századi diákkoronák is őrzik.42 

A XII I . század első felében a koronákat áttört levélinda vagy filigránháló gazdagon borítja. 
Ebből az időből származó, gyaluforgácsra emlékeztető fémszállal átszőtt, ékköves, gyöngyös 
arany koronarészietet és hozzátartozó szintén töredékes boglárt vásárolt meg az Iparművészeti 
Múzeum 1897-ben Pichon Jerome párizsi gyűjteményéből (7. kép).43 Utóbb, mint magyarországi 
sírlelet a Történeti Múzeumba került, származását azonban semmi közelebbi adat nem bizo
nyítja. Czobor ezt a koronát is részletesen leírta.44 Ékkövei nagyrészt rubin, helyenként egy-két 
almandin, zafir és néhány türkiz. Amíg a pántokon a rubint és zafirt felváltva alkalmazták, 
a liliomokat három-három rubin díszíti középen egy türkizzel. A bogláron pedig két zafir és két 
türkiz váltakozhatott, a karéjokon egy-egy rubinnal. 

A budapasti koronarészlet stílusa a namuri székesegyház nyolctagú filigrános, ékköves, 
gyöngyös koronájáéval rokon. A namuri koronát a XII I . század elején működő francia ötvös 
művének kell tartanunk.45 Nèm a korona, ahogy korábban tévesen hitték, hanem csak a koronába 
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foglalt Krisztus-ereklye származik Bizáncból. Még közelebbi stíluskapcsolat fűzi a budapesti 
koronatöredéket a londoni British Museum egyetlen csuklós tagból álló koronatöredékéhez.46 

A kettőt egyazon korona részletének lehet tartani, bár a londoni pánton a liliomok ékkövei nagyob
baknak, szögletesebbeknek tűnnek. A kisméretű londoni koronát „chapel"-nak tekintik, a 
namuri korona stíluskörébe kapcsolják és francia ötvösműnek tartják.47 

Tehát a budapesti koronarészlet is valószínűleg Franciaországban készült, amit még 
az is megerősít, hogy francia gyűjteményből került hozzánk. 

A XIV. század felé a koronák díszítése úgy látszik egyszerűsödött, bár drágakövekkel 
és gyöngyökkel továbbra is gazdagon díszítették. Anna Gertrud császárné már említett XI I I . 
század végi koronájára gondolunk elsősorban, amelynek liliomai a margitszigeti korona liliomaihoz 
hasonlóak. Erre a koronára, habár csak aranyozott ezüstből van, értékes drágaköveket erősítettek 
fel.Hasonlóan sima, aranyozott ezüst lemezből készült az aacheni kincstárban Nagy Károly mell
szobrán fennmaradt ékköves, liliomos abroncskorona,48 amelyet Bock tévesen német királyi 
koronának tartot t . Korát illetőleg ma is megoszlanak a vélemények a XIII—XIV. század között. 
A XIV. század közepétől sima falú, nagy, zömök, liliomos koronát találunk a francia királysírok 
portréin a korábbi ágas-bogas levéldíszes koronák helyett.49 IV. Károly rendeletére 1346 körül 
készült négytagú csuklós prágai arany korona szintén teljesen sima, csak drágakövek és gyöngyök 
díszítik (10. kép).50 

Ebbe a csoportba tartozik a Történeti Múzeum Nagyváradról származó koronája is, 
amely azonban a margitszigeti koronánál feltétlenül későbbi (8. kép).51 Az aranyozott ezüst korona 
eredetileg csuklókkal összekapcsolt pántokból állt, töredékeit csak utólag erősítették sima réz
abroncsra. A liliomok itt nem zömökek, mint a margitszigeti koronán, hanem magasan felnyúlnak. 
A Képes Krónika ábrázolásai között találunk ilyen karcsú liliomos koronákat. A nagyváradi koronán 
a pánt és liliom egy lemezből készült és sodrony szegélyezi. Hasonló díszítés van a kilenctagú, rész
ben pasztaköves brüsszeli koronán, bár formai rokonság nincs köztük (9. kép).52 A nagyváradi 
korona ékkövei gyönge rubinok és smaragdok. A liliomokat rubinok közt smaragddal vagy sma
ragdok közt rubinnal díszítették. Amikor a korona töredékeit utólag rézabroncsra erősítették, 
a három-három egyforma változat egymás mellé került, pedig eredetileg váltakozva követték 
egymást. A pánton csak egy smaragd maradt meg. A korona gazdag gyöngydísze is elpusztult. 

8. kép. Aranyozott ezüst korona és országalma Mária (f 1395) nagyváradi sírjából. Budapest. MNM Tört. 
Múz. Magassága 8,2 cm, egy tag hossza 4,9—5,1 cm, az országalma magassága 17,4 cm 
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. A korona töredékeit és a szintén aranyozott ezüstből készült országalmát 1755-ben a 
nagyváradi citadella ötszögű terének közepén, az egykori székesegyház helyén egy sírban 
találták. Ugyanott öltönyfoszlányok és egy sárkányos aranycsat is előkerült. Á korona és ország
alma az 1933-as velencei egyezmény értelmében a Bécsből visszakapott tárgyakkal került a 
Történeti Múzeumba. Sajnos, az aranyékszernek már régebben nyoma veszett. A nagyváradi 
várparancsnok, Charles de Canon Marquis de Ville tábornok a leletről közvetlen Mária Teréziának te t t 
jelentést. Az eredeti kísérő irat ugyan nem maradt ránk, de a tábornok egy második, 1755. július 
17-én kelt levelében szintén a lelettel foglalkozik.53 A nagyváradi sírban Mária (f 1395),54 Nagy Lajos 
leánya sírját vélte felfedezni, és a korona sokáig így szerepelt a kiállításokon. Varjú vetette fel 
először, hogy a sírból származó ékszer a sárkányrend aranyjelvénye lehetett,55 amelyet Zsigmond 
csak első felesége halála után, 1408-ban alapított, tehát Mária sírjában elképzelhetetlen. Varjú ezért 
Zsigmond koronájának tartja, akinek külön kívánsága volt, hogy Szent László városában temessék 
el.56 

Zsigmond 1437-ben halt meg. Korábban Szent Lászlón kívül I I . Is tván (f 1131), Kálmán 
fia temetkezett Váradon,57 1319-ben pedig Károly Róbert második feleségét, Beatrixet, VII. 
Henrik császár leányát temették el a váradi székesegyházban.58 Az országalma feltétlenül király
sírból származik. I I . István nem jöhet számításba, mert a tárgyak későbbiek, különben is őt a 
krónikák szerint barátruhában ós valószínűleg nem a székesegyházban, hanem az általa ala
pított premontrei kolostorban temették el. Beatrix nem uralkodott. A tárgyak stílusát 
tekintve is valóban elsősorban Mária vagy Zsigmond sírjáról lehet szó. Sajnos, a leletről 
nem sok adat maradt fenn. A váradi várparancsnok leveléből nem sokat tudunk meg, 
legfeljebb megállapíthatjuk, hogy a feltárás gondatlanul történt. Állítólag a felbontott sírt 
este őrizetlenül hagyták és másnap, amikor a munkát folytatták, a munkások és a jelen
levő hadnagy állítása szerint is a nyílást nem olyan állapotban találták, mint ahogy előző 
este otthagyták. Már a várparancsnoknak is az volt a véleménye, hogy a sírban több tárgy lehe
tet t : ha országalma volt, a kormánypálca sem hiányozhatott. Sajnos, a korona is csak töredékesen 
maradt ránk. Ma már nem lehet megállapítani, hogy eredetileg hány tagú, milyen méretű volt. 
A tagok meglehetősen keskenyek (4,9—5,1 cm), tehát valószínűleg nyolcnál több tagból állt. 
A középkorban tíz- (11. kép), sőt tizennégytagú koronákról is tudunk.59 A töredékes, új 
abroncsra felszerelt koronán megállapítani nem lehet, hogy volt-e rajta a császári koronákra 
jellemző kettős keresztpánt, mint amilyet a prágai koronán is láthatunk. Feltehetőleg Zsigmondot 
császári koronával temették el.60 

A nagyváradi országalma keresztjéhez hasonló zömökebb kereszt van a Zsigmond apja, 
IV. Károly rendeletére készített prágai aranykorona tetején (10. kép).61 A nagyváradi korona 
a prágai koronával közvetlen stíluskapcsolatban nincs, mégis a kettőn némi hasonlóságot talá
lunk a kövek elrendezésénél, összeválogatásánál. A prágai korona hátsó oldalán is a pántot közé
pen nagyobb ékkő, kétoldalt kisebb ékkövek díszítik ; a prágai koronát rubin, smaragd, zafir, 
a nagyváradi koronát gyenge rubin, smaragd. Mégis valószínűbb, hogy a nagyváradi korona 
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9. kép. Aranyozott ezüst 
korona a XIV. századból. 
Brüsszel. Musée de 
Cinquantenaire. Egy tag 
hossza 6—7 cm, magas
sága 6,5 cm 



nem Zsigmondé, hanem az 1395-ben váratlanul elhunyt Mária királynőé volt. Ugyanis több 
adat arra mutat , hogy 1638-ban I . Rákóczi György a nagyváradi székesegyházban nem Szent 
László, hanem Zsigmond sírját dúlta fel.62 Továbbá, ha ig hagyomány, hogy a Nem
zeti Múzeumba került XIV. századi arany karperecek is a nagyváradi sírból származnak,63 

az szintén azt bizonyítja, hogy egykori .tulajdonosa nő lehetett. A sárkányos melltű, sajnos, el
veszett, de úgy látszik mégis ékszer, s nem a sárkányrend jelvénye volt. 

Európa különböző részeiről előkerült sírkoronák azt bizonyítják, hogy a középkorban 
a temetéshez kevésbé értékes fémkoronákat is használtak, Szicíliát kivéve, ahol az uralkodó 
temetése bizánci hatás alatt valódi koronával történt.64 Ez ideig I I . Konrád (f 1039) és felesége, 
Gizella (f 1043) bázeli sírjából származó rézkoronák a legrégibb ilyen emlékek.65 A margitszigeti 
és nagyváradi koronáknál is felmerül a kérdés, hogy bár sírból kerültek elő, valóban sírkoronák-e.66 

I I I . Béla (f 1196) és felesége, Antiochiai Anna (f 1183) egyszerű dísztelen ezüst koronáját nyilván a 
temetéshez rögtönözték, ezt bizonyítja az is, hogy I I I . Béla koronáját nem is aranyozták;67 

eddig is több ízben hangsúlyozták,68 hogy a margitszigeti és nagyváradi koronák gazdag 
ékkő és gyöngydíszük miatt közvetlen a temetéshez nem készülhettek. A középkorban egységes 
előírás az uralkodók temetésénél nem volt. A sírkoronák használata egyrészt belenyúlik még a 
XIV. századba is, amikor már egyre inkább valódi koronákkal temetik el a királyokat, másrészt 
a XII I . században is előfordul olyan eset, amikor a sírba az aranyozott ezüstből készült, 
de értékes kövekkel díszített koronát is eltemetik.69 A margitszigeti és a nagyváradi korona, 
ha ékköveik különösebben nem is értékesek, közvetlen a temetéshez nem készülhettek, inkább 
valószínű, hogy mindkét esetben már meglevő koronát használtak a temetési szertartáshoz. 

A margitszigeti koronához hasonló zömök, liliomos, aranyozott ezüstkorona a salzburgi, 
nonnbergi kolostorban is fennmaradt (11. kép).70 Ékköveinek foglalása azonban már rene-

10. kep. IV. Károly rendele
tére készült arany korona 
1346-ból vagy valamivel 
korábbról. Prága. Dómkincs -
tár. Magassága 17 és 19 cm, 
átmérője 19 cm 

199 



11. kép. Liliomos korona, aranyozott ezüst, a XV. század első feléből. Salzburg-—Nonnberg. Magassága 
4 cm, átmérője 17 cm 

szánsz stílusú. Ez a korona Szent Erentrud mellszobrán, nyakára erősítve függött 1874-ig, tehát 
fogadalmi tárgyként maradt fenn, nem sírból került elő. 

A csuklós, pántos liliomos koronák csoportjába tartozik a nürnbergi sodronyzománcos 
korona is, amellyel Hampel Béla — Kövér Béla álnéven — foglalkozott részletesen (12. kép).71 

Szerinte a XV. századi zománcos lemezeket nem sokkal később szerelték fel a sárgaréz koronára, 
és a sugaras női mellképek szintén még a XVI. században kerültek fel rá. Kétségtelen, hogy az 
egykori sodronyzománcos ezüst koronát magyarországi vagy külföldön élő magyar származású 
ötvös készíthette. Sajnos, származása ismeretlen, csak annyit tudunk róla, hogy Johannes Paul 
hamburgi gyűjtőé volt, akinek gyűjteményét 1882-ben Kölnben Heberle régiségkereskedő árve
rezte el és a koronát a nürnbergi Germanisches Museum vásárolta meg. Hampel szerint szobor 
vagy herma fejét díszíthette, de nem lehetetlen, hogy a diákkoronák emlékét őrzi. Az ezüst-
zománcos lemezek utólagos felhasználása későbbi réz koronához indokolja azt a feltevést, hogy a 
korona templomi tárgy vagy esetleg diákkorona, bár ez utóbbi nem valószínű, mert ilyen 
koronák csak a XVII—XVIII. századból maradtak fenn, legalábbis a brassaiak nem koráb
biak. A nürnbergi korona is, úgy látszik, nyolcnál több tagú volt, mert az egyik lemez hátán 
kilences jelzés van. 

Hampel a nürnbergi koronával kapcsolatban á margitszigeti koronával is foglalkozott. 
Erről is feltételezi, hogy hermához tartozott,72 mert nem elég nagy ahhoz, hogy felnőtt ember 
viselje. Hampel nem veszi figyelembe, hogy a korona sírból került elő. A margitszigeti koronát 
kis mérete miatt női koronának kell tartanunk, ahogy eddig is már több kutatónak ez volt a 
véleménye,73 és aminek úgy látszik a sír egyéb leletei sem mondanak ellent. A díszes ruha ugyan 
nem feltétlenül női sírt jelez, a margitszigeti sírból azonban semmiféle fegyver vagy férfiviseletre 
jellemző darab nem került elő. I I I . Béla székesfehérvári sírjában kardot, sarkantyút is találtak. 
Károly Róbertet (f 1342), akinek temetéséről részletes leírás maradt fenn, skarlátveres öltönyben, 
fején aranykoronával temették el.74 Lábait drágakövekkel díszített saru fedte, rajta arany sarkan
tyú volt. A margitszigeti koronával előkerült csipke és a ,,kis" kalcedon-köves gyűrű inkább 
női, mint férfi sírra jellemző. 

A margitszigeti sírt több történeti személlyel próbálták azonosítani. Amikor fel
fedezték, azt hitték, IV. Béla szentéletű leányának, Margitnak sírját és koronáját találták meg.75 

Ezt a feltevést azonban csakhamar elvetették. A fényes ruha, ékköves korona nem illett Margit 
minden fényűzést, világi pompát megtagadó alakjához. De történeti adatok sem támogatják. 
A köztiszteletben álló szentéletű királylány testének ereklyéit magukkal vitték a török elől 
menekülő apácák. Az ereklyéket Ferrari 1635-ben Pozsonyban a klarisszáknál még látta.76 Margit 
síremlékének töredékei pedig azóta az 1937—38-as ásatásoknál láttak napvilágot.77 

V. István neve nem ok nélkül merült fel. A krónikák szerint őt a margitszigeti Boldog
asszony egyházban temették el.78 A legrészletesebb híradást a Margit életéről írt, magyar nyelvű 
szövegből kapjuk, ahol mai írásmód szerint ezt olvashatjuk: „ . . .ő maga István király, halála után 
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i t t temettette magát az nagy 
oltár mellett az evangéliom felöl 
az magas veres márvány kő ko
porsó alatt."79 A margitszigeti 
sír azonosítását V. István sírjá
val több ízben cáfolták. Luczen-
bacher szerint Margit életírója 
világosan állítja, hogy V. Istvánt 
márvány koporsóban temették 
el, tehát a homokkő sír a Margit
legendában említett sírral nem 
lehet azonos.80 Radványi arra 
hivatkozik, hogy V. Istvánt az 
evangéliumi oldalon temették el, 
a sírt viszont az ellenkező oldalon 
találták.81 A sír Kubinyi alap
rajza szerint sem az evangéliumi 
oldalon került elő (2. kép 1). 
Kubinyi még azzal is érvel, hogy 
V. István sírja közismert lehe
tet t és az apácák elmenekülése 
után bizonyára kifosztották.82 

Ez azonban nem okvetlen döntő, 
mert pl. a székesfehérvári király
sírok is a sok háborús viszontag
ság ellenére fennmaradtak. A sír 
azonosítását V. István sírjával 
— mint láttuk — a sírmellék
letek sem támogatják, és való
színűbb, hogy női sír volt, azért 
is hitték először, hogy Margit 
királylány sírját találták meg. 

Az azonosításnál már ed
dig is felvetették az Árpád-házi 
királyi család egy-két nőtagjának 
nevét. A sír V. István Erzsébet83 

nevű apáca-lányáé nem lehet, 
mert a Margit-legenda szerint 
nem a templomban, hanem ,,az ca-
pitulom házban az feszület előtt te
mették el".84 Mivel a tetem fényes, 
csipkés ruhát viselt, a kolostor 
apácái aligha jöhetnek számítás
ba, hanem olyan világi személy, 
aki fogadalmat nem te t t , de a 
kolostorban élt vagy oda temet
kezett. Ezért merült fel Kun 
László feleségének, Anjou Károly 
nápolyi király leányának, Iza
bellának neve, akit az oklevelek 
eleinte Izabellának, később Er
zsébetnek neveznek. Izabellát 
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ugyanis László király az oklevelek szerint a szép kun nők kedvéért a margitszigeti kolostorba 
záratta.85 Ezt az azonosítást már Radványi elvetette.86 Izabella, ha nem is közvetlen férje halála 
(fl290) után — ahogy Radványi hitte —, de 1299-ben visszatért hazájába.87 Haláláig (1304) 
ugyanabban a nápolyi kolostorban élt, ahol egy ideig sógornője is, V. István leánya, Erzsébet, 
margitszigeti fogságának egykori megkeserítője. 

Radványi a margitszigeti koronát IV. Béla Szabina lányának, Mózes nádor özvegyének 
tulajdonítja, aki végrendeletében birtokait a margitszigeti apácáknak hagyományozta.88 Radványi 
szerint a koronát tartalmazó sír mellett két oldalt keresztben egy-egy apácasírt találtak.89 Ezeket 
Szabina lányai sírjának tartja, akik az okleveles adatok szerint kolostorban éltek. Kubinyi ezekről 
a sírokról nem ír és az alaprajzon sem tünteti fel a koronát tartalmazó sírra merőleges sírokat 
(2. kép 1). A későbbi kutatás szerint kétséges ugyan, hogy Szabina IV. Béla leánya volt,90 

de mint a királyi családdal rokon előkelő nő, esetleg az azonosításnál számításba jöhetne. Az ok
leveles adatokból azonban nem tűnik bizonyosnak, hogy Szabinát a margitszigeti apácakolostor 
templomában temették el. 1281-ben valóban megerősítteti férje végrendeleti intézkedését, 
amelyben az a margitszigeti apácáknak birtokokat juttat ,9 1 de a kilencvenes években a budavári 
minoriták közelében begina-házat alapít és azokat pártolja.92 

Sajnos a kutatást megnehezíti az, hogy az Árpád-házi királyi család több nőtagjárói 
nem tudjuk : hova temették el. Nem tudjuk hova temették el I I I . Endre első feleségét, Fennenát, 
aki valószínűleg 1295-ben halt meg.93 I I I . Endre anyja, Moroisini Tomasina, a krónika szerint 
Magyarországon halt meg mérgezés következtében.94 Még leginkább V. István felesége, Kun 
Erzsébet jöhetne számításba, akiről Ágnes királyné 1295-ben már mint nem élőről emlékezik meg.95 

Wertner szerint legvalószínűbb, hogy a margitszigeti kolostorban halt meg.96 Okleveles adatunk 
azonban nincs erről. 

A koronát V. István személyéhez biztosan kötni nem tudjuk. Tehát keltezéséhez sem kap
hatunk segítséget. Ebben a kérdésben is igen megoszlottak a vélemények, a XII I . század második 
fele97 és a XIV. század második fele98 közti időszakra vonatkozólag. Többen a liliomdíszt az Anjoukkal 
hozták összefüggésbe,99 ennek azonban — lát tuk — korábbi előzménye van, megjelenését Magyaror
szágon nem kell az Anjouk XIV. századi történeti szerepével magyaráznunk. A korona csuklószögei
nek levél díszét a koronánál későbbi hozzátételnek is tartották,100 sőt az egész korona készítési 
idejét a XIV. század végére tették.101 A levéldísz a korona liliomaival egykorúnak látszik és a 
későbbi keltezést szintén nem feltétlenül indokolja, mert XII I . századi és XIV. század eleji korona
ábrázolásokon fordul elő.102 Liliomaihoz is — mint láttuk — leginkább két XII I . századi korona 
liliomai hasonlítanak. A korona valószínűleg a XII I . század végén készült. A margitszigeti apáca
kolostor az Árpád-házi királyi családdal állt közvetlen kapcsolatban, a XIV. században az Anjouk 
idején korábbi jelentőségét elvesztette. Ezért kell elsősorban arra gondolnunk, hogy a korona 
— méretét és a vele együtt előkerült tárgyakat is figyelembe véve — elsősorban az Árpád-ház 
valamelyik nőtagjáé lehetett. 
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mind Luczenbacher őrnek folyó május 31-től június 
4-ikéig távolléti szabadságot kér." OL. Nádori hiva
tal Iktató Főkönyv. 298. sz. 1847. máj. 26. 536. 

9 Radványi i. m. 109 —110. — Kubinyi i. m. 
2 0 - 2 1 , 

10 Radványi i. m. 110. — Kubinyi i. m. 20. 
11 Radványi i. m. 9 7 - 9 9 , 106. 
12 Kubinyi i. m. 20, 22. 
13 Uo. 20. — Radványi az érmeket nem említi, 

de „görög lovag" sírjáról beszél, i. m. 109. 
14 Kubinyi i. m. 21. old., 1. jegyzet. 
15 Az érmek meghatározását Huszár Lajosnak 

köszönjük. 
16 Luczenbacher i. m. 46. 
17 Radványi i. m. 96. — Radványi szerint — 

tehát 1858-ban — a homokkő koporsó körül elszór
tan ott hevert a l l darabra tört vörösmárvány fedő
lap. Uo. 100. 

18 Kubinyi i. m. 20. 
19 Képatlasz az Archeológiai Közlemények II . 

kötetéhez. Pest 1861, I V - V . t. 
20 Czobor i. m. 221 —223. — A rajzon könnyebb 

áttekintés céljából a Czobor-féle leírás sorrendjét 
követtük (3. kép). A régi állapottól eltér a csukló -
szögek levéldíszének elhelyezése, továbbá a 3. tag 
lilioma jelenleg az 5. tagon van. A korona hiányzó 
részeit az 1951-ben készült történeti kiállításhoz 
ideiglenesen kiegészítették, restaurálása azonban vég
legesnek nem tekinthető. 

21 A. Weixlgärtner, Das Reliquiar mit der Krone 
im staatlichen historischen Museum zu Stockholm. 
Uppsala 1954, 7. t. — Schramm i. m. III . köt. 886. 

22 J. H. Hefner-Alteneck, Trachten, Kunst--
werke und Gerätschaften, Frankfurt am Main 1881, 
32. old., I I . t. 136/a. - Schramm i. m. III . köt. 
835-836 . 

23 Az ékkövek meghatározásának ellenőrzését 
és vizsgálatát Erdélyi Jánosnak köszönjük. A koro
nán az ékkövek egy része a zafírnál sötétebb ásvány, 
amely feltehetőleg cordierit. Sajnos a meghatározás 
csak hozzávetőleges lehet, mert a magas, zárt tokos 
foglalatok a kövek alaposabb tanulmányozását meg
akadályozzák. Az ékkövek a Czobor-féle leírás (vö. : 

20. jegyzet) sorrendjében: 1 tag: sötét kő (inkább 
cordierit, mint zafir) és kerek műkő (Czobor tévesen 
nevezi gyöngynek) közt a virág kelyhében világos 
zafir. A liliom közepén gyöngy, két oldalt ametiszt, 
fent zafir, 2. tag: sötét zafir és ametiszt közt a virág 
kelyhében téglavörös kő (inkább égetett ametiszt, 
mint almandin). A liliomon három gyöngy közt zafir, 
3. tag: zafir és sötétszínű kő (gagát, get vagy pótlás, 
Czobornál ametiszt) közt a virág kelyhében cordierit. 
Ennek a tagnak lilioma jelenleg az 5. tagbn van, 
ezért köveit ott ismertetjük, 4. tag: két zafir közt a 
virág kelyhében almandin, a liliom hiányzik, 5. tag: 
türkiz és almandin közt a virág kelyhében zafir. 
A liliomon fent cordierit, oldalt egy-egy almandin, 
középen gyöngy, 6. tag: zafir és cordierit közt a 
virág kelyhében almandin. A liliomon gyöngyök közt 
türkiz, 7. tag: cordierit és ametiszt közt a virág 
kelyhében türkiz. A liliomon fent almandin, két 
oldalt egy-egy zafir, középen gyöngy, 8. tag: zafir és 
cordierit közt a virág kelyhében ametiszt (Czobornál 
almandin). A liliomon három gyöngy közt ametiszt. 
A hatszirmú, fogazatos szélű lemezvirágokon elhelye
zett apró gyöngyökből ma sokkal kevesebb van ínég, 
mint Czobor leírása idején. Lemáltak, letöre
deztek. 

24 Schramm, i. m. II . köt. Stuttgart 1955, 562. 
25 Némethy L. — Fraknói F., Adatok árpádházi 

boldog Margit történetéhez. Bp. 1885, 153, 93. 
26 Uo. 153. Az 1782-ben feloszlatott budai és 

pesti klarissza rend leltára. Esztergom, Érseki lvt. 
Batthyány-féle iratok. P. E. 181. 51. sz. 

27 Schramm i. m. I I . köt. 440 — 441. 
28 Az antik császári diadém geometrikus három

levél-díszének stilizálásából keletkezett, amely Deér 
szerint először a szaszanida művészetben jelenik 
meg és közvetlen arab vagy bizánci közvetítéssel 
kerül nyugatra. J. Deér, Mittelalterliche Frauen-
kronen in Ost und West. Megjelent : Schramm i. 
m. I I . köt. 440—441. old., 1. jegyzet, vö. : 413. old., 
3. jegyzet. 

29 Pl. Király a kárhozottak közt. Bambergi dóm. 
H. Beenken, Bildwerke des Bamberger Domes aus 
dem 13. Jahrhundert. Bonn 1925, 47. kép. 

30 Krisztust többnyire dicsfénnyel veszik körül, 
de gyakran koronát is visel: Gerevich T., Magyar
ország románkori emlékei. Bp. 1938, CCXXXI. t. 

31 M. VioUet-le-Duc, Dictionnaire raisonnée de 
mobilier français. III . köt. Paris 1872, 314. —.HI. 
Merész Fülöp (f 1285) és felesége, Aragóniái Izabella 
(f 1271) és IV. Szép Fülöp (f 1314) síremléke ; S. 
Crosby— P. Devinoy, L 'abbaye royale de Saint Denis. 
Paris 1953, 9 6 - 9 8 . kép. IL Róbert (f 1031) és fele
sége, Arles-i Konstancia (f 1032) síremléke a XHI. 
század közepéről: P. Vitry — G. Brière, L'église 
abbatiale de Saint-Denis et ses tombeaux. Paris 
1908, 114-115. 

32 IL Henrik császár (f 1024) és felesége, Kuni
gunda (f 1039) XIII. századi portréi. Bambergi dóm : 
Beenken i. m. 59, 61., hasonló levéldíszes koronát 
visel az egyházat jelképező nőalak. Beenken i. m. 
55. kép. — Salamon, Heródes és a háromkirályok, 
XIH. század első fele. Amiens-i székesegyház : 
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H. Karlinger, Die Kunst der Gotik. Propyläen Kunst
geschichte. VII. köt. Berlin 1926,378. 

33 Merész Fülöp egy 1285 előtt készült minia-
túrán szintén „fleuronnée" koronát visel, de a 
három virágdíszes ág közt, a kis levéldíszek helyett 
háromszög alakú oromzatok emelkednek ki : H. Mar
tin, La miniature du XIII e au XVe siècle française. 
Paris-Bruxelles 1924, 11. t., XIII . kép. 

34 Rendszerint négy, amelyből — síkábrázolás 
esetén — csak hármat rajzolnak meg, mert a negye
dik hátul van és elölről nem látszik. Ez a korona-
típus is eléggé általános a XIII. szazadban, amint 
azt a pecsétek és pénzek rajzai tanúsítják. I I . Endre 
pecsétje: Turul 34 (1916) 4. - IV. Béla arany
bullája : Domanovszky i. m. I. köt. 143. — V. István 
és IV. Kun László pecsétéi : Qerevich T. — Qenthon T., 
A magyar történelem képeskönyve. Bp. 1935, 34, 
36. — Károly Róbert koronázása. Freskó. Szepes-
hely 1317 : Radocsay D., A középkori Magyarország 
falképei. Bp. 1954, XLIX. t. 

35 Liliomos koronát visel Eleonóra királynő 
1290 körüli bronz síremléken. London. Westminster. 
A koronán a liliomos ágak közé kisebb liliomok ós há
romszög alakú oromdíszek is iktatódnak : A. Gardner, 
— E. Prior, An account of medieval figure-scluptűre 
in England. Cambridge 1912, 739. kép. — Mária 
1300 körüli francia miniatúrán szintén olyan koronát 
visel, amelyen a liliomok közé háromszögű orom
díszeket iktattak : Schools of illumination. Repro
ductions from manuscripts in the British Museum. 
V. rész. London 1926, 14. t. — Mária kisebb ágak 
közbeiktatása nélküli liliomos koronát visel a bam-
bergi dóm Angyali üdvözletén : Beenken i. m. 27. 
kép. — A magyarországi anyagban háromágú lilio
mos koronát viselnek a szentéi pillérfejezet nőalakjai. 
XIII. század első fele. Esztergom. Kőtár : Qerevich 
T. i. m. 144. old., CXXII. t. 8 (Méri István hívta fel 
rá figyelmünket). — Korábban a XII. században 
III . Béla és Imre király 1198-ban készült nagy-
pecsétjén : Domanovszky i. m. I . köt. 129, 135. — 
II. Endre pénzein ritkán, de IV. Bélától kezdve az 
Árpád-házi királyok pénzein az uralkodó háromágú 
liliomos koronát visel : L. Réihy, Corpus Nummorum 
Hungáriáé. I . köt. Bp. 1899, 1 3 - 1 8 . t. 

36 Viollet-le-Duc i. m. 316. - Turul 18 (1900) 
97 ; 27 (1909) 14. 

37 J. Evans, A history of jewellery 1100-1870. 
London 1953, 47. 

38 Schramm i. m. III . köt. 983. — J. Tellenbach, 
Über Herzogskronen und Herzogshüte im Mittelalter. 
Deutsches Archiv für Geschichte des Mittelalters 
(1942) 5 5 - 7 1 . 

39 A korona őse is a koszorú volt. Viollét-le-Duc 
i. m. „chaperon" ós „coiffure" ; Qerevich L., A csuti 
középkori sírmező. Bud. Rég. XHI. köt. Bp. 1943,161— 
162; Schramm i. m. III . köt. 983-985, 995, 1007, 1026. 

40 Dísztelen ,,chaperon"-t viselnek a bátmonos-
tori és szentkirályi timpanon nőalakjai, a jaki tem
plom Mária halála freskó sirató asszonyai. XHI . 
század közepe: Qerevich T. i. na. 193, 222. old., 
CCXV, COXLIH. t. 

41 A naumburgi dóm alapító-szobrok nőalakjai : 
ff. Jantzen, Deutsche Plastik des3. Jahrhunderts. 
München 1941, 137, 145. kép ; liliomdíszes, 
koronaszerűen kiképzett ,,chaperon"-t visel Uta, 
132. kép. 

42 Czobor B.—Szalay L., Magyarország történeti 
emlékei az 1896. évi ezredéves országos kiállításon. 
Bp. é. n. I I . köt. 407. kép. 

43 Ltsz. : 10 .922-3, és MNM 55.427. C. 1 - 2 . 
44 Czobor i. m. 228-230. 
45 J. Braun, Die Reliquiare. Freiburg in Breisgau 

1940, 451. — Evans i. m. 47 — 48. — Schramm i. m. 
III . köt. 850 -853 . 

46 Először közölve : S. Mihalik : The Hungarian 
Quartely (1940) 2. sz. 211, 316. — P. Lasko 
(British Museum, Department of British and Me
dieval Antiquities) szíves közlése szerint a korona
részlet mérete: 4,8x2,7 cm. Tehát ugyanaz, mint 
a budapestié, sőt ékkövei is azonosak : rubin, zafir, 
türkiz, csak a kövek alakja és elhelyezésének sor
rendje nem pontosan ugyanaz. A liliomon fönt zafir 
van, két oldalt rubin, középen türkiz. 1895-ben 
a Frank-gyüjteményből került be a múzeumba, 
származása isneretlen. Radisich J. szerint a buda
pesti korona „állítólag árpádházi király sírjában 
találtatott". Ideiglenes kalauz az Orsz. Iparművé
szeti Múzeum gyűjteményeiben. Bp. 1897, 28. 

47 Schramm i. m. III . köt. 853-854. - O. 
Källstörm, E t t nyfunnet majestätsdiadem frân om-
kring ár 1000. Arkeolögiska Forskningar och fynd. 
Stockholm 1952, 203. old., 13. kép. 

48 Die Kunstdenkmäler der Stadt Aachen I. (Die 
Kunstdenkmäler der Rheinprovinz. X. köt.) Düssel
dorf 1916, 232—233.— Evans i. m. 48. - Schramm i. 
m. III . köt. 876. 

49 XIII . századi jellegű „fleuronnée" koronát 
visel Magyarországi Clemencia (f 1328) : Bárányné, 
Oberschall M.: MM (1931) 158. - VI. Valois Fülöp 
( t 1350), I I . Jó János (f 1364) : Crosby - Devinoy 
i. m. fedőlap és 99. kép. 

5Ü K. Chytil-A. Podlaha-K. Vrba, Die Kron-
insignien des Königreiches Böhmen. Topographie 
der hist, und Kunst-Denkmale im Königreiche Böh
men. Prag III . Prag 1912, 51 — 61. — A prágai korona 
liliomain az alsó szirmok kiképzése ugyanolyan, 
mint I. Károly Róbert firenzei mintára vert liliomos 
arany forintjain : Domanovszky i. m. I . köt. 243. — 
Hasonló liliomok Nagy Kázmér (1333 — 70) sírkoro
náján. Krakkó, Wawel : Schramm i. m. I I I . köt. 
949. old., 108. t. 136. 

51 Lt. sz. 1934. 415. a—b. A magy. tört. ötvösmű 
kiállítás lajstroma. Bp. 1884, III . terem I. szék. 
1 8 - 1 9 . sz. : Czobor i. m. 223-226. - Qenthon I.: 
A Műgyűjtő (1930) 138. - Varjú E.: MM (1933) 
268, 270. - Höllrigl J.: MM (1936) 89. — Horváth 
ff., Zsigmond király és kora. Bp. 1938, 187. — 
Alcsuti i. m. 20. 

52 ff. Clifford Smith, Jewellery. London 1908, 
106. — 1861-ben került a múzeumba, származása 
ismeretlen. — A koronára vonatkozó többi adatot 
Heinz Biehnnek (Wiesbaden) köszönjük. 
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8â H. Zimertnan, Jahrbuch der Kunsth. Sammi. 
des Kaiserhauses. Wien 1895, XVT. köt., II . rész, 
12618. — Átveszi: Boheim V., A Habsburgház 
műkincsei. Megjelent: Radisics J., Magyar mű
kincsek. Bp. 1898, I I . köt. 4 9 - 51. - Vö. : Márki S., 
Mária Magyarország királynéja. Bp. 1885, 149. old., 
3. jegyzet. 

54 Mária haláláról Zsigmond egy későbbi ok
levelében megemlékezik. „Waradinque telluris gremio 
supremo cum decorn extitit commendata." láOl. Fejér, 
Cod. Dipl. X 4 54 — 55, Mátyusz E., Zsigmondkori 
oklevéltár. I I . köt. Bp. 1956, 885. sz. — „sepultaque in 
ecclesia uaradensi". Cronica Hungarorum. Buda 1473, 
„De coronatione Marie filie regis Lodouici" feje
zetben. Vö. : Podhradczky J., Budai krónika, Buda 
1838, 345., Dubnici krónika. Florianus M., Históriáé 
Hungarieae Fontes Domestici. Script. Pécs 1884, III . 
köt. 194. — A Turóczi-króhikában nem szerepel, 
hol temették el. Schwandtner — Bél, Scriptores rerum 
Hungaricum veteres ac genuini. Nagyszombat 1765, 
I. köt. 357 — 358. Bonfininál tévesen „corpus Albe in 
sacellum patris retulit" : Rerum Ungaricarum Deca
des. Fógel I . —Iványi B. — Juhász L. kiadásában. 
Lipcse 1936, Hl . 30. 

55 Varjú i. h. 270. 
56 ,, . . . facta nempe electione nostrae sepulturae 

in Basilica Cathedrali Varadiensi." Zsigmond 1406-i 
oklevele. Fejér, Cod.f Dipl. X 4 519. Mályusz i. m. 
5066. sz. — , , . . . sepultusque in ecclesia uaradiensi." 
Cronica Hungarorum. Buda 1473. "De coronatione 
regis Sigismundi, filii Karoli Imperatoris et regis 
bohemie" fejezet, vö. : Podhradczky i. m. 347.— 
Florianus i. m. Hl . köt. 195. — „ . . . in Ecclesia 
Waradiensi, honorif ice. suorum praedecessorum ad instar 
traditus est sepulturae. ' ' Schwandtner — Bél i. m. I. köt. 
388. — „Corpus deinde Budám devectum atque, veluti 
vivens ipse, légárat, Varadinum detulere, quando divi 
se Ladislai numini semper addixerat." Fógel —Iványi 
— Juhász i. m. HL köt. 76. — „ . . . civitas Wara-
dinum, sedes episcopi ecclesia cathedrali, sepultura 
divi Ladislai regis miraculis clari, et Sigismundi 
imperatoris inelyta, in qua die noctuqe ex eiüsdem 
caesaris fundatione psalmi Davidici ad eius tumbam 
mutatis per vices personis cuncinuntur." Oláh M., 
Hungária. Eperjessy K.—Juhász I., Bibliotheca Scrip-
torum Medii Recentisque Aevorum. Bp. 1938, XVI. 
fej. 27. — Zsigmond oklevelét, 1407-ből közli: 
Bunyitay V., A váradi püspökség története. Nagyvá
rad 1883, I . köt. 227. old., 1. jegyzet. 

57 „Sed cum esset in articulo mortis, monachalem 
habitum, relicto regno suscepit anno regni sui X —o 
VIH — o et sepultus est Varadini." Bécsi képes krónika. 
Gombos, Cat. I. köt. 651 ; Szentpétery, Script. I. köt. 
445. —Müncheni krónika : uo. II . köt. 81. — Schwandt
ner—Bél i. ni. I. köt. 231. — „cuius corpus uaradini 
quiescit". Cronica Hungarorum. Buda 1473. „Mor-
tuo rege colomanno : Stephänus secundus filius eius 
in regem consecratur" fejezet. Vö. : Podhradczky i. 
m. 183; Florianus i. m. HE. köt. 98. — „cuius 
corpus Wardini [sic] quiescit". Pozsonyi Krónika. 
Szentpétery i. m. IL köt. 41. — Bunyitay i. m. I. köt. 
56. old., 1. jegyzet, I I . köt. 389—391. 

68 „Anno Domini M-o CCC-o XVIH-o accepit 
rex dominam Beatricem filiam regis Romanorum, 
sororem regis Bohemorum, de terra Luchumburgensi, 
que in revolutione eiusdem anni obdormivit in 
Domino et Waradini in cathedrali ecclesia tumulatur." 
Gombos L m . I. köt. 662 — 663. — Szentpétery i. m. 
I. köt. 490. — Hasonló szöveg: Cronica Hungaro
rum. Buda 1473. Podhradczky i. m. 238. — Floria
nus i. m. III. köt. 118 — 119. — Schwandtner — Bél i. m. 
I . kot- 259. — Kis kihagyással : Pozsonyi krónika. 
Szentpétery i. m. I I . köt. 49 — 50. — „ . . . que non-
dum anno lapso obdormivit in Domino ét Waradini 
sepelitur." Müncheni krónika. Uo. II . köt. 86. .— 
,, . . . sepulcrum eius in Varadina basilica speetare 
licet . . . " Fogel — Iványi — Juhász i. m. H. 205. — 
Beatrixet a Szent Vince —Szent Lajos-oltárnál te
mették el, a székesegyház déli oldalán : Bunyitay 
V., A váradi káptalan legrégibb statútumai. Nagy
várad 1886, 71 és Bunyitay — Málnási, A váradi 
püspökség tört. IV. köt. Debrecen 1935, 296. old., 
313. jegyzet. 

59 Evans i. m. 47. old., 7. jegyzet. 
60 A XlH —XIV. században a császári koronát 

fent kettős keresztpánttal zárják le. Zsigmondot is 
ilyen koronával ábrázolják. Magyar földművesek 
terményajándéka Zsigmondnak. Színezett tollrajz. 
Richenthal Ulrik konstanzi zsinati krónikája bécsi 
kéziratából. Bécs. Állami Könyvtár : Domanovszky 
i. m. II . köt. 145. — Dedikációs jelenet Antonius 
Minuccius de Prato Veteri „De Feudis" c. kódexéből. 
Budapest Orsz. Széchényi Könyvtár : Horváth i. m. 
XV. t. 29. — A XV. század második felétől a királyi 
koronáknál is visszatérnek a zárt formához, ezt 
mutatják a Turóczi-krónika királyábrázolásai. — 
Szent István-, Szent László-fametszet. Missale Stri-
goniense. 1501. Esztergom Főszékesegyházi könyv
tár : Hubay I., Missalia Hungarica. Bp. 1938, X. t. 
és 48 ; I I . Ulászló a Gersei Petheő-család címer
újító levelén 1507 : Domanovszky i. m. II . köt. 267. 
- Schramm i. m. III . köt. 888, 1042-1043. 

61 Hasonló keresztszár-végződést találunk a né
met lovagrend keresztjén : Bárczay O., A heraldika 
kézikönyve. Bp. 1897, 33. — A Vatikáni legendárium 
Szent Imre- és Szent László-miniatúráin is előfordul. 
1365 — 1370: Domanovszky i. m. I . köt. 447 és Der-
csényi D., Nagy Lajos kora. Bp. é. n. XXXVHL 
t. — Kompolthy László leánya, Osanna, állítólag 
a margitszigeti domonkos kolostorból származó sír
kövén. Budapest Nemzeti Múzeum. XIV. század. Doma
novszky i. m. I . köt. 413. — Hasonló keresztvégződést 
találunk a sárkányrend hímzett jelvényén, a sárkány 
hátán. Bajor Nemzeti Múzeum. München : Horváth i. 
m. XXXIII . t. 70. - Baranyai [Századok (1925-26) 
589] szerint ez a hímzés az alapítólevél jelvényleírá
sához elég hű. A kiválasztott előkelőbb tagok jelvénye 
azonban jelmondatos keresztén függött {Horváth i. m. 
55). Ennek a díszesebb jelvénynek rajzát Grünenberg 
Konrád lovag, konstanzi polgár címeres könyvéből 
ismerjük, de ezen egyszerű vízszintes keresztvégző
dóst találunk : Bárczay i. m. 336, 340. (Baranyai 
cikkére Szabó György hívta fel figyelmünket.) — 
A nagyváradi korona keresztjéhez hasonló szárvóg-
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E. VATTAI 

THE CROWN OF THE MARGARET ISLAND 

After the recess of the devastating flood 
that occurred in the spring of 1838 the gardeners 
of Palatine Joseph, the then owner of the island 
found a tomb among the ruins of the church 
of the convent that once stood on the Margaret 
Island. The tomb contained a crown lying 
beside a luxuriously-appareled corpse. When, 
as a bequest of Palatine Joseph, the objects 
found in the tomb, and also other relics un
earthed on the island and at Alcsut, were subse
quently transferred to the National Museum, 
not only the silver-gilt, gemmed crown but 
also a small ring of gold adorned with chal
cedony and the mouldered remnants of a silver-
gilt lace were registered in the inventory of 
the museum. Unfortunately only the crown is 
still extant (Figs. 3, 5, 6). 

The crown was published by Luczenbacher 
in 1847 : he presented a picture of the recon
structed crown (Fig. 1) together with the 
drawing of a golden signet-ring and tha t of 
three golden medals showing both their sides. 
Although none of these smaller objects is 
mentioned by Luczenbacher either in the 
inscription of the drawings or in the accompany
ing text , their picture suggests a close connec
tion with the crown. Yet, the register of the 
museum reveals the fact that neither the three 
golden medals nor the ring were brought to 
light from the tomb found in the long chancel 
of the church (Fig. 2/1) which contained 
the crown : they came from another tomb 
discovered next to the northern side-wall in 
the nave (Fig. 2/2). This tomb figures in the 
literature as tha t of the "Greek knight", in 
spite of the fact, tha t the medals do not 
belong to the 12th century and are not of 
Byzantine origin as was originally assumed. 
The fig. 1 represents a cantonal "kreutzer" from 
Basel, while one of the lower pictures shows 
an undefined device of the Balkanic type, 
the other a French jetton fromthe 14th or 15th 
century. 

The data as revealed by the entries in the 
inventory had later sunk into oblivion and 
subsequent literature, following Luczenbacher's 
version, regarded the said crown as having come 
to light together with the medals and the large 
ring. No thorough study of the treasures found 
on the Margaret Island in 1838 has ever been 
made so tha t the error is still uncorrected. Yet, 
it is all the more important to elucidate the 
circumstances in which the discovery was made 
and to obtain reliable information of the relics 
brought to light with the crown, as investigators 
are in the dark about the person of its original 
owner ; while its small size induced some au
thors to regard the crown as one made for a 

woman, others have associated it with the 
name of Stephen V (f 1272). 

There is a good explanation for the fact 
tha t the name of Stephen V was suggested. 
According to the chronicles, this king was 
laid to rest in the church of the convent on 
the Margaret Island. Earlier authors, how
ever, repeatedly refused to identify the tomb 
under review with tha t of Stephen V. In doing 
so they were led by the consideration tha t the 
tomb in question had been found in the long 
chancel on the side opposite to tha t mentioned 
by a Hungarian legend about Margaret which, 
dating from the 16th century, was based on 
an earlier Latin text , while another reason of 
their refusal was tha t the tomb is made of 
sandstone although the legend speaks of a 
marble tomb in connection with Stephen V. 

The crowns of kings and queens had the 
same form in the 13th and 14th centuries. The 
small size of the crown unearthed on the island 
points to a feminine crown, and the objects 
found with it point to a woman's grave. Un
fortunately, we know of no queen or princess 
with whom the crown in question could reliably 
be associated. 

Seeing that opinions are contradictory as 
to whether the crown did or did not belong to 
Stephen V, the person of its owner gives us 
no clue for its date of origin. Some authors 
suggested the second half of the 13th, others 
the 14th century. Two reasons were given in 
favour of the latter date. On the one hand, the 
fleur-de-lys ornamentation of the crown was 
associated with the Anjou dynasty ; on the 
other, the leaf-like ornament on the hinges was 
regarded as a later addition or, else, on account 
of this ornament, the entire crown was regarded 
as having been made at the end of the 14th 
century. The fleur-de-lys seen on crowns has, 
however, an earlier history, and its appearance 
in Hungary need not necessarily be associated 
with the reign of the Anjous in the 14th centu
ry. The leaf-like ornament in itself supplies 
no cogent reason for accepting the later date 
because similar ornaments are often seen in 
the representations of crowns from the 13th 
century. I t is undeniable tha t the ornamenta
tions of crowns tended to become simpler 
towards the 14th century, so tha t the origin 
of the crown of the Margaret Island may safely 
be placed between the second half of the 13th 
and the outset of the 14th century. The end 
of the 13th century suggests itself for the 
following reasons. I t was found that , above 
all, the lilies of the crown of the Margaret 
Island, at least as regards the details of the 
lower petals, resemble those of two crowns from 
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the 13th century. Further, the nunnery which 
stood on the island used to be closely connected 
with the Árpád dynasty and was repeatedly 
the scene of historical events, to lose its for
mer significance during the reign of the Anjous 
in the 14th century. Therefore, considering also 
the size of the crown and the nature of the 
objects with which it was discovered, it seems 
safe to assume that it belonged to a female 
member of the Árpád dynasty. Information 
regarding the burial of the members of the royal 
family is regrettably scanty. One could think 
of Elisabeth, the wife of Stephen V, who — 
in accordance with the custom prevailing at 
the time — may have been entombed in the 
same church as her husband. A document from 
1295 mentions her as having deceased, but 
we possess no document regarding her burial. 

The National Museum in Budapest possesses 
also a portion of a golden crown and the 
fragment of a clasp from the first half of the 
13th century (Fig. 7). They were purchased 
in 1897 by the Museum of Industrial Arts from 
the Paris collection of Jerome Pichon and — 
as Hungarian relics — transferred subsequently 
to the Historical Museum. However, we have 
no reliable data concerning their origin. The 
style of the crown is akin to tha t of the crown 
of Namur. I t is still more closely related to tha t 
crown-fragment in the British Museum which 
consists of a single jointed member. (It was first 
published by A. Mihalik in 1940.) The London 
fragment is stylistically akin to the crown of 
Namur and is believed to be the work of a 
French goldsmith. I t is quite probable tha t our 
crown, too, was made in France which suppo
sition seems to be substantiated by the fact tha t 
it was bought from a French collection. 

Of a later origin than tha t of the Margaret 
Island is a silver-gilt crown (Fig. 8) found in 
1755 in a tomb situated in the centre of the 
pentagonal square of the citadel, on the site of 
the former cathedral at Nagyvárad (now Ora-
dea, Roumania). The crown and an orb discover
ed with it came from Vienna to the Budapest 
National Museum in accordance with the Venice 
convention of 1933. The commander of the 
fortress who presented a report on the find 
to Maria Theresa direct, believed the tomb to 
have been tha t of Maria (f 1395), daughter of 
Louis the Great, and it figured for a long time 
as such at subsequent exhibitions. Varju was 
the first to suggest tha t the crown found at 
Nagyvárad may have been tha t of Sigismund 
(t 1437) who had specially desired to be laid 
to rest in tha t town near the tomb of St. 
Ladislas. To wit, the tomb contained also a gol
den clasp representing a dragon which has Since 
been lost, and Varju believed it to have been 
the emblem of the Order of the Dragon. 

The presence of the orb in the tomb is a sure 
indication that it was used for the burial of a 
royal personage. Apart from Sigismund and 
Maria, Stephen II (t 1131) and Beatrix (f 1319) 
daughter of Emperor Henry VII, second wife 
of Charles Robert, were buried in the cathedral 
of Nagyvárad. Stylistic and historical considera
tions suggest Sigismund and Maria as the most 
probable owners of the crown. I t is unfortunate
ly too much of a fragment to admit conclusions 
as to the number of members of which it was 
originally composed. I t is also impossible to tell 
whether it was provided with arch, a character
istic feature of imperial crowns. As Sigismund 
has always been represented as wearing a crown 
of this type it is safe to assume that he was 
buried with such a crown. I t was only later, 
by the end of the 15th century, tha t the 
arched form had become general for kings' 
crowns, as is evidenced also by Hungarian 
representations. 

A cross, similar to, but stockier than that 
of the orb of Nagyvárad, is seen on top of the 
golden crown of Prague made at the order of 
Emperor Charles IV, father of Sigismund (Fig. 
10). This cross, the type of which occurred 
both in the 14th and 15th centuries, bears the 
closest resemblance to the cross of the Teutonic 
Knights. Although there exists no direct 
stylistical affinity between the crowns of 
Nagyvárad and Prague they are, nevertheless, 
somewhat similar as regards the arrangement 
and choice of the precious stones. The back 
par t of the crown of Prague, too, is set with 
larger stones in the middle of the arch and smal
ler ones on both sides. The gems of the Prague 
crown are ruby, emerald and sapphire, those 
of the Nagyvárad crown are second rate ruby 
and emerald. I t is more probable that the crown 
of Nagyvárad belonged to the Queen Maria 
and not to the Emperor Sigismund. Namely 
there are some da ta indicating tha t the tomb 
of Sigismund was opened earlier. 

Crowns brought to light from tombs in 
various parts of Europe make it evident tha t 
also crowns made of less valuable metal were 
used for burials in the Middle Ages. I t is, for 
example, obvious tha t the simple silver crown 
found in the tomb of Béla III (f 1196) and 
his wife (f 1183) at Székesfehérvár was made 
for the burial. This is substantiated by the 
fact tha t the crown of Béla I I I was not 
even gilded. The original rich precious-stone 
and pearl ornamentation of the crowns found 
on the Margaret Island and at Nagyvárad shows 
tha t neither of them could have been made fór 
the special purpose of a burial : in both cases 
crowns were used tha t had existed already, 
crowns which though richly adorned were 
studded with stones of but moderate value. 
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CAPTIONS 
Fig. 1 The first published completed picture of the 

crown of the Margaret Island from 1847. Taken 
from Szerelmey's work "Hungarian Past and 
Present" 

Fig. 2 Kubinyi's ground-plan of the Church of the 
Blessed Virgin on the Margaret Island. 1. The 
tomb where the crown was found. 2. Tomb of 
the so-called Greek Knight 

Fig. 3 Drawing representing the crown of the Mar
garet Island, laid-out 

Fig. 4 1. Fleur-de-lys adorning the silver-gilt reli
quary-crown from Stockholm, 13th century. 
2. Fleur-de-lys from the silver-gilt crown found 
at Basel in the tomb of the Empress Anne Ger
trude (t 1281) 

Fig. 5 The silver-gilt crown of the Margaret Island. 
End of 13th century, before reconstruction. 
Budapest, Hungarian National Museum. Height : 
6.2 cm; diameter: 17 cm; length of a member : 
6.3 cm 

Fig. 6 The crown of the Margaret Island after recon
struction 

Fig. 7 Fragments of golden crown and clasp. First 
half of 13th century. Budapest, Hungarian Nation
al Museum. Height : 2,7 cm ; length of a member : 
4,8 cm ; diam. of clasp : 3,3 cm 

Fig. 8 Silver-gilt crown and orb from Maria's (fl395) 
tomb at Nagyvárad—Oradea Budapest, Hun
garian National Museum. Height: 8,2 cm; length 
of a member: 4,9—5,1 c m ; height of o rb : 
17,4 cm 

Fig. 9 Silver-gilt crown. 14th century. Brussels, 
Musée de Cinquantenaire. Height : 6,5 cm, length 
of a member ; 6—7 cm 

Fig. 10 Gold crown ordered by Charles IV. 1346 
or somewhat earlier. Prague, Dome-Treasury. 
Height : 17—19 cm, diameter : 19 cm 

Fig. 11 Crown with fleur-de-lys, silver-gilt. First 
half of 15th century. Salzburg—Nonnberg. 
Height: 4 cm; diam.: 17 cm 

Fig. 12 Crown with filigree enamel. Silver plates 
mounted on copper hoop. Nurenberg, Germa
nisches Museum, 15th and 16th century. Height : 
9,6 cm; length of a member 6,4—6,5 cm 


