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Pap Gábor 

A Szent Korona tárgy vagy élőlény? 
 

 

 
 
Amikor az ember a Magyar Szent Korona repro-
dukcióit nézegeti, illetve bemutatja, legszíveseb-
ben 5-10 perc szünetet tartana az okoskodásban. 
Semmi egyéb ne történjék, csak nézzük a Koronát. 
Csodálatos, lenyűgöző hatású... majdnem azt 
mondtam, hogy műtárgy. De most mindjárt helyes-
bítenem kell. A magyar közjogban a Magyar Szent 
Korona sohasem számított tárgynak! Nem tudom, 
ez mennyire szűrődött át a jelenlegi köztudatba, 
de valaha teljesen magától érthetődőnek számí-
tott: a Magyar Szent Korona személy. Nem tárgy, 
hanem élőlény, élő minőség. Minden jog Magyar-
országon őhozzá kapcsolódik, mint személyhez. 
Szóba sem jöhet az, hogy bármely királyunk, vele 
mintegy vetélkedve, önmagát elébe helyezze. 
1613-ban egy koronaőr – Révay Péter – leírja, 
hogy minden más helyen a királyhoz készíttetnek, 
vagy keresnek koronát. Nálunk fordított a helyzet. 
Nálunk a Koronához keresnek királyt. Azt hihet-
nénk, hogy ez szóvicc, amelyet ez a tisztes korona-
kutató elődünk megengedett magának. De nem er-
ről van szó. Régen elképzelhető volt, hogy valaki-
ről az egész nemzet egyöntetűen tudja, miszerint 
alkalmatlan a királyságra, de mert a Szent Korona 
érintette a fejét, mégsem taszítják le a trónjáról. 
Ilyen eset egyébként túlnyomórészt egyetlen di-

nasztiában fordult elő nálunk, ott viszont ismétlő-
dően. Hogy tudniillik egészen nyilvánvalóan kli-
nikai eset volt az illető. Két ilyen defektes sze-
mélyt tudunk hamarjában név szerint idézni. 
Mind a kettőt le is kellett mondatni annak idején. 
Az egyik II. Rudolf volt, az őrült prágai császár 
(és sajnos, magyar király). Az öccse, a későbbi  
II. Mátyás mondatta le, szabályosan el kellett tőle 
venni a Koronát. Jogellenesen kivitette ugyanis 
Prágába. A magyar jog szerint a Magyar Szent Ko-
ronát nem lehet a határon túlra vinni, csak orszá-
gos veszedelem idején, és csak annak elmúltáig. 
A második eset V. Ferdinándé volt 1848-ban. 
Szintén le kellett mondatni, mert egész egyszerű-
en botrányos volt az őrültsége. Fordított esetről vi-
szont nincs hírünk. Hogy ti. valakit nem koronáz-
tak meg, de mert jó ember volt, a nemzet elfogadta 
volna teljes értékű királynak. Érdemes felidézni 
erre vonatkozólag Károly Róbert háromszori meg-
koronázásának esetét. Károly Róbert, mint az 
Árpád-ház után következő Anjou-dinasztia alapító 
királya, két tehetségtelen királyocska rövidéletű 
országlása után hiába foglalja el katonailag az or-
szág jelentős részét, hiába áll a pártján a legjelen-
tősebb oligarchacsoport, beleértve az esztergomi 
érseket is, akinek egyedül volt joga koronázni ma-
gyar királyt... Nem volt érvényes a koronázása, 
annak ellenére, hogy az akkori pápa, mint véden-
cének, külön koronát készíttetett neki, ezt a külön 
koronát megáldotta, képviselőjével elküldette Ma-
gyarországra, és ez a képviselő felolvasta azt a 
legmagasabb szintű rendelkezést, amely megvitat-
ta a szentséget az akkor Erdélyben fogvatartott 
Magyar Szent Koronától, és átruházza erre az ál-
tala, a pápa által készített koronára. Ennél nincs 
magasabb körű döntés a keresztény Európában. A 
magyar nemzet hogyan válaszolt erre a döntésre? 

Egy pillanatig sem fogadta el! Ehhez kell tudni, 
hogy Magyarország ekkor több mint 300 éve ke-
resztény állam volt. Ebből meg kellett tanulnia a 
pápai udvarnak – és meg is tanulta –, hogy a Ma-
gyar Szent Korona szentsége fölött nem diszponál. 


