
GYÖRFFY GYÖRGY

"Szent István koronája"
az Árpád-korban

A királyi korona a felségjelvények része. A felségjelvények eredete messze
visszanyúlik az emberiség őskorába; kísérő jelenségei a társadalmi fejlődésnek,

konkrét megjelenési formáikat az uralom külsődleges kinyilvánítására való
törekvés hozta létre, s alakulásukban évezredes hagyományok mellett megújító
hatások érvényesülnek. Minden egyes felségjelvény létrejöttében és formálódá
sában oly mértékben kapcsolódik a kor ideológiájához és politikai történethez,
hogy ezektől elválasztva, csupán formai megközelítéssel nehezen érthető meg.

Mivel a X-XIII. század európai felségjelvényeit és a hozzájuk fűződő eszmei
vonatkozásokat nagyjából ismerjük, s a magyar királyság politikai története
Szent István 1001. január l-én történt megkoronázásától' kezdve főbb esemé-_,
nyeiben ismeretes, azt hihetnők, hogy a magyar korona alakulásának története
ezek ismeretében egys:terűenmegoldható. Ha ez nem így van, s a magyar korona
létrejöttének kérdése mindmáig vitatott, annak oka, hogy a szent korona formai
lag szabálytalan jelenség.

A XIII. századtól, századunk 50-es évéig Magyarországon az volt a közfelfogás,
hogy a korona, vagy legalább is annak egy része az államszervező Szent István
koronája. Az európai felségjelvények P. E. Schramm által kezdeményezett há
rom kötetes összefoglalása.s majd a Deér József monográfiájában' közzétett
anyag alapján ma már a szakemberek egyetértenek abban, hogya korona nem
vihető vissza Szent István koráig; ugyanakkor az a feltevés-sor, amellyel Deér a
korona létrejöttét másodlagos elemekből 1270-re· datálta, minden részletében
revízióra szorul."

István király 1000 végén koronát és zászlós lándzsát kapott IL Szilveszter
pápától.5 Hogy mi lett e felségjelvények sorsa, arról XI. századi források
tanúskodnak. VII. Gergely 1074-ben írt levelében tényként szögezi le, hogy III.
Henrik császár, miután Péter királyt a magyar trónra segítette (1044), István
király koronáját és lándzsáját visszaküldte Rómába: ad corpus beati petri lan
ceam cronamque trensmisit» A Szent Péter bazilikában felfüggesztett lándzsáról
két XI. század-végi szemtanú, Arnulfus milánói érsek és Bonizo sutrii püspök
egymástól függetlenül beszámol;" az arany korona, amelyet az ellopás veszélye
nélkül nem függeszthettek fél a templomban, valószínűleg a pápai kincstárba
került és nyoma veszett." István király koronája olyan abroncs-korona lehetett,
amilyen az ezredforduló táján általános divat volt; ilyen korona stilizált képe lát
ható az 1031-ben varrt paláston a király, a királyné és a szentek fején.

István király koronájának itt vázolt sorsa látszólag ellentétben áll a magyar
krónika szavaival, mely III. Henrik Petrum regem regali corona plenarie restitu
tum et sacris insignibus sencti regis Stephani more regio decoratum in regali
throno. .. sedere iecit:" A szöveg ugyan külön beszél a királyi koronáról és
Szent István jelvényeiről, lándzsáról pedig nem tesz említést, a híradás mégsem
egykorú és hiteles. A magyar krónikát első XI. század végi megfogalmazása után
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a XII., XIII. és XIV. században folytatták, s eközben, de főleg 1270-72 között
több helyen átírták.!" A XI. századvégi krónikaíró azonban a III. Henrik magyar
oszági szerepére vonatkozó részt, mint az szószerinti egyezésekbőlkitűnik, ere
detileg az Altaichi Evkönyvek alapján fogalmazta, amelyben ez áll: Wizen
burg. .. veniunt ,«, regio... apparatu, ibique caesar Petrum regiis fascibus
vestivit et manu sua ducens in sede sua restituit.t) A szövegváltoztatások, pl.
Vizenburg helyett Alba. .. que Teutonice Veyzmburg dictur. que est principelis
sedes regni -hungerie.l? és az a körülmény, hogy a XIV. századi kéziratokból
ismert kései krónikaszöveg a XI. században illegitimnek tekintett Péter királyt
itt legitim módon megkoronázottnak tünteti fel, valószínűvé teszik, hogy e rész
átfogalmazása a XIII. században történt.

Hogy a korona mellett a másik fő felségjelvény, a lándzsa is megváltozott
Péter király korára, azt ikonográfiai érvekkel is bizonyíthatjuk. István királyt a
koronázó palást jobbjában lándzsával ábrázolja, s a király első pénzérme, amely
LANCEA REGIS feliratot visel, szintén lándzsát tüntet fel;13 bizonyára ez az a
lancea regis deaurata, mely Aba Sámuel király bukásakor, 1044-ben III. Henrik
kezébe jutott.!" Péter királyt reánk maradt ólombullája már nem lándzsával, ha
nem liliom alakú jogarral ábrázolja."

1044 után a királyi trónon 30 év alatt 4 erőszakos uralomváltás következett
be, s ez nem segítette elő a felségjelvények .állandósulását. Midőn 1074-ben I.
Géza dux, legyőzve Salamon királyt trónra lépett, biztosra vehetően nem rendel
kezett királyi felségjelvényekkel, mert ezeket a Székesfehérváron át Mosonba
menekülő Salamon magával kellett vigye." Géza ekkor már 10 éve a Magyaror
szág harmadrészét kitevő ducatus ura volt; feleségül vette Theodulos Synadenos
bizánci főúr leányát, Nikephoros Boteniatest.ia későbbi császár unokahúgát." A
görögökkel való jó viszonyáról a görög kézen lévő Belgrád elfoglalása (1071) óta
van adat." 1074-benSalamon király elűzése után kezdetben dux-ként ült a tró
non (így címezte őt VII. Gergely 1074-ben és 1075-ben),19 de 1075-i oklevelében
rex-nek címezte magát.20

Ilyen körűlmények között került Magyarországra a magyar korona alsó része,
a corona graeca, melynek hátsó részén az adományt tevő Michael Dukas bizánci
császár (1071-78), s féloldalt alatta a szemeit a császárra függesztő Géza király
aranyzománc képe látható. Az utóbbi években felmerült az a nézet, hogy női

koronáról lenne szó, melyet Synadéné kapott volna a császártól." A felhozott
érvek komolyan mérlegelendők, de nem tekinthetők perdöntőnek; a XI. századi
bizánci koronaküldés gyakorlatának részletes írásbeli szabályai és tárgyi emlé
kei, melyek ezt támogatnák, nem maradtak fenn; az egyetlen Monomachos
korona, mely inkább tekinthető női koronának, formailag eltér a Dukas koro
nától.

Három történeti és két ikonográfiai érv inkább azt, valószínűsíti, hogy Gézá
nak, semmint azt, hogy a feleségének küldött koronáról van szó.

1. A bizánci koronaküldés egy olyan történeti helyzetben történt, amikor Géza
dux nem rendelkezett felségjelvényekkel, mert azokat Salamon király birtokolta,
VII. Gergely pápa pedig csak hűbéri függés elismerése ellenében lett volna haj
landó Gézának pápai koronát adni.P

2. Amennyiben Synadéné kapta volnaa koronát, valószínű, hogy 1077-ben,
amikor férje meghalt, s maga kisfiával, Almossal visszatért Bizáncba," a trónt
pedig férjének öccse, László foglalta el, magával vitte volna saját koronáját.

3. A magyar krónikák és legendák az Árpád-házi királyok korára nézve
(1001-1301) 24 király trónralépésérőltudatnak, de csak két király esetében tör
ténik említés arról, hogy az illető égi, csodás jel mellett kap koronát: ezek Szent
István és I. Géza. Istvánról az 1100 körül írt Hartvík-legenda tartotta fenn azt a
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történetet, hogyapápának éjjel látomása volt, mely szerint az Úr követe (Domini
nuntius) tanácsolta neki, hogy a lengyel hercegnek előkészített koronát küldje
István dl{X\.nak.,2 A magyar krónika szerint pedig Szent Lászlónak volt látomása
arról, hogy az Ur angyala arany koronát hoz bátyjának, Gézának s ezt László így
közölte vele: angelus Domini descendit de celo, portas coronam auream in manu'
sua et impressit capiti tuO. 25 Aligha véletlen, hogy 22 más király esetében nincs
szó égiektől adott korona elnyeréséről; még Géza öccse és utóda, Szent László
esetében sem, aki utóbb koronához jutott, és akiről legenda is készült. A Krisz
tus, Mária angyal vagy égi kéz által az uralkodó fejére helyezett korona egyéb
ként a koraközépkori ábrázolásokban gyakori, s azt szimbolizálja, hogy egy
objektív tény Isten akaratából történt meg. Vitatható, hogy a krónikának ez a
passzusa mikor készült; a XIII. században azonban biztosan megvolt, s annyit

. legalább tanúsít, hogyakrónikafolytató udvari káplán a korona alsó részét Géza
herceg által elnyert koronának tartotta, akár hagyomány, akár feljegyzés, akár a
korona felirata alapján. .

Ikonográfiai szempontból sokat mond Moravesik Gyula azon észrevétele, hogy
a hátsó lemezegyüttes földi hierarchiát ábrázol, s Géza a császárra függeszti
szemét. Nézetem szerint a Géza fején ábrázolt abroncskorona formai hasonlósá
got tüntet fel a corona graeca-val az oromdíszek (pinnae) és a függő pendiliumok
nélkül s abban az alakban tünteti fel, ahogy azt a császár adni rendelte el,26

A görög korona 'történeti jelentősége abban áll, hogy első tulajdonosától,
Gézától ered minden Arpád-házi király 1096-tól kezdve; Géza fiától, Könyves
Kálmántól (1096-1116) fogva minden magyar király úgy viselhette, mint az
atyáitól örökölt regnum és patrimonium jelképét.

A magyar korona legnagyobb és legtöbbet vitatott problémája a felső corona
latina kora, eredeti funkciója és egyesítésének körülményei a görög koronával.
Mivel e koronának pontos analógája nincs, művészettörténetivizsgálatai igen el
térő datálásokra vezettek. A kutatók többsége az egyesítest a XII. századra tette,
Könyves Kálmán és III. Béla uralkodása jött IJginkább számításba;" magam az
előzőt tartom valószínűbbnek.

A koronához fűződő ideológia fejlődése szempontjából valószínűnek látszik,
hogy Szent István koronájának, ill. szent koronának csak az után nevezhették,
hogy az egyesítés megtörtént. A XII. században, amikor a magyar királyi udvar
ban még görög oklevelet is állítottak ki, a görög korona felirata és eredete nem
lehetett rejtély; a corona graeca Szent Istvánhoz nem volt köthető: Maga a "szent
korona" megnevezése sancta regni corona formában a német királyi koronával
kapcsolatban már a XI. században alkalmilag előfordul," de ez itt csupán annyit
jelent, hogy felszentelt felségjelv-ényrőlvan szó, s ez a megnevezés nem állandó
sult. A magyarországi szóhasználatot magyarázza II. Endre 1235 körüli öklevelé
nek szövege, mely szerint az, ami Szent Istvántól ered, így az ő oklevelei is, szent
ereklyéknek tekintendők: eorum priviiegie, sacrosanctis potissimum ecciesiis
condonsie, reiiquiss quasi sacras reeondimus.t" Ez a szemlélet kapcsolja össze
Szent István hagyatékát a "szent" megnevezéssel. A "szent korona" elnevezésé
nek fokozatos kifejlődését azonban nem tudjuk nyomon követni. Az a körülmény
azonban, hogy a kifejezés csak lassan terjedt el, valószínűvé teszi, hogy kezdet
ben csak ünnepélyes egyházi alkalmakkor használták. Időbe tellett, amíg egy
ideig csak szűkebb egyházi körben használták, elsősorban a korona őrzésével

megbízott székesfehérvári prépostság tagjai. Csak hosszabb jdő után terjedt el a
latin oklevelek fogalmazóinak nyelvében is. Ezt a folyamatot azonban azért
nehéz nyomon követni, mert a hiteles XII. századi magyarországi oklevelek
magát a koronát meg sem emlitik.
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A Magyarországot jelképező királyi koronát először Michael Anchialos, a ké
sőbbi konstantinápolyi pátriárka említi 1165-ben a Mánuel császár tiszteletére
mondott beszédében. Eszerint a császár uralma alá fog kerülni Magyarország
koronázó temploma és a körülötte lévő főváros, azért, hogy a magyar uralkodók
koronája is neki legyen alávetve. A szöveget kiadó bizantinológusok szerint itt
már a "szent koronáról" van szó," ezt azonban a későbbi összeépítés nézetét
vallók nem fogadják el. Az összeépítés korára, formai okoknál fogva, a többség
azt vallja, hogy a magyar királyok egyike abban az évszázadban, amikor a Kom
nenosok uralkodtak Bizáncban (1081-1185), s Magyarországot hol baráti, hol,
ellenséges viszony kötötte össze a birodalommal, a magyar koronát a Kom
nenosok koronájához hasonlóvá építette ki. Perdöntő bizonyíték mindeddig nem
került elő arra, hogy ez melyik király idejében történt; magam a III. Béla-kori
átalakítást egyházpolitikai okok miatt sem látom elég megnyugtatónak, s hajlok
arra, hogy 1165-ben már a felülépített korona szolgált az ország jelképéül.

Többen gondoltak arra, hogy a korona felülépítése egy Szent Istvánnak tulaj
donított ereklyével történt; nézetem szerint formai hasonlóság alapján. a kopo
nya-ereklyetartó látszik a legvalószinúbbnek;" ez magyarázatot adhat arra, hogy
a felső Pantokrator lemez eredeti funkciój ában átfuratlan volt.

Abban már a kutatók többsége egyetért, hogy midőn III. Ince 1198. évi levelé
ben a székesfehérvári custos órizetére bízott koronának a honor patriae jelentő

séget tulajdonítja;'! ezen a mai koronát érti. A sacra corona kifejezés először egy
1228. és 1247. között keletkezett, 1057-es évszámmal hamisítottoklevélben for
dul elő. 33 Ez az időpont osszhangban van azzal az 1240-ben írt költeménnyel,
me ly a magyar királykoronázásokat úgy írja lé, hogy ezek Szent István király
trónján, az ő felségjelvényeivel történnek.34 1256-tól kezdve, amikor IV. Béla a
szent koronához való hűségről szól oklevelében, mind több és több oklevél hasz
nálja a sancta corona kifejezést." A század végére a Szent Istvántól örökölt
korona tudata Ausztriában is elterjedt; az osztrák rímes krónika szerzője egy
1305-i esemény kapcsán írja róla: die Krone, diu von Sankt Stephan der T1tzger
kunicrich erbt an. J6 Itt jegyzem meg, hogy ugyanez a szerző, akkor, amikor az
Anna hercegnő által 1270-ben ellopott kincsekről beszél, csak a kleinat kifeje
zést használja, hozzátéve, hogy ebből három az ország tulajdona volt;" Szent
István koronájáról vagy szent koronáról sem itt, sem más, a lopást tárgyaló for
rásban szó sem esik, ami bizonyossá teszi, hogy nem a szent korona került ekkor
külföldre, s nem erről mondott le V. István 1271-ben Ottokár javára."

1301 után előfordult, hogy a koronázandó király nem jutott hozzá a szent
koronához; ilyen esetben ünnepélyes felszenteléssel új koronát avattak fel. Elég
idézni erre Róbert Károly második, 1309. évi koronázását lehetővé tevő, a ma
gyar egyházfők által kiadott nyilatkozatból a következő mondatokat: postquam
. .. regale diadema, quod a summe pontifice Sancto Stephano ... regi destinatum
. .. in Albensi ecclesia ... servebetur. quo ... reges consueverat succedentes
sibi iure legitimo coronsri. ... ab eadem ecclesia violenter ereptum ... adhuc
privata violentia occupatum detinetur, ... dominus frater Gentilis ... cardinalis,
sedis apostolice legatus ... egregio opere ex auro et lepiiiibus preticsis novum
fecit diadema parari. Quod ... cum magna solempnitate ... benedictum et sacro
per nos tactum est crismate, ut '" illi antiquo _ .. eadem potestatis gratia
nossceur, ipsumque regno et domin regi Karulo '" nomine Romane ecclesie ...
dona vit ad opus coronetionis regis Ungerie, iuxta morem antiquum in ... Albensi
ecclesia ... conservendum.t" Ebből az ismert szövegből eléggé kiviláglik, hogy
ahhoz, hogy egy ötvösmű csak akkor tölthette be a királyi korona funkcióját, ha
az egyház főpapjai fölszentelték; de hogy még ennek a szabályos új koronának
sem volt meg a legalizáló ereje, bizonyítja, hogy a következő évben Károly a
visszaszerzett szent k?ronával harmadszor is királlyá koronáztatta magát.'?
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A corona graeca önmagában nem rendelkezhetett azzal az eszmei tartalommal
és legalizáló erővel, mint a corona latina-val felülépített szent korona. Régi fel
fogást fejezek ki az eszmetörténet nyelvén azzal, hogy azt az ideológiai többletet,
ami a magyar koronának szent ereklye jelleget adott, indokolt a felső részben
keresni.

Jegyzetek: 1. Arra nézve, hogy a koronázás január l-én történt, L Gy. Györffy, Archivum Historiae
Pontifieae 7 (1969) 102: Eine genauere Bestimmung wird durch die im ll. und 12. Jh. in Ungam 'ge
führte Regierungsliste möglich, deren Urfórm áhnlich der Regierungsliste der venezianischen
Dogen (MG. SS. XIV, 60-61; cf. H. Kretschmayer: Geschichte von Venedig, Gotha 1905) die Regíe
rungsjahre, Monate und Tage der Könige verzeichnete, (Cf. Hóman B. A Szent László-kori Gesta
Ungarorum és XIII-XIV. századi leszármazói. Bp. 1925, 9 kk.). Diese Liste wurde, nachtráglich miA
den Jahreszahlen kombiniert, in die erweiterten Chroniken und in die Agramer Kurze Chronik ein
gearbeitet. Die Kombination mit den Jahreszahlen ist an mehreren Stellen fehlerhaft, dagegen haben
wir keinen Grund, die angegebene Zahl der Monate und Tage zu bézweifeln. Nach der Agramer und
Grosswardeiner Kurzen Chronik verflossen zwischen dem Tage der Krönung und dem des Todes 7
Jahre und 14 Tage. Da der heilige Stephan am 15. August starb, war der Zeitpunkt der Krönung der
erste Tag des Jahres 1001. - 2. Herrschaftszeichen und Staatssymbolik. MGH. Schriften XIII/2.
418-433, XIII/3. 730-754. - 3. Die heilige Krone Ungarns. Wien, 1966. - 4. Gy. Györffy: Mikor ké
szülhetett a szent korona? (Wann kann die heilige Krone entsanden sein?) in: Élet és Tudomány 26
(1971) 59--63. - 5. Hogy István király a koronát a pápától kapta, azt nem csupán VU. Gergely levele
(Gregorii VII. Regístrum. Ed.: E. Caspar. MG. ep. selectae II. 144, 218; A. F. Gombos: Catalogus fon
tium 'historiae Hungaricae. Bp. 1937. II. 1082) és az 1080 és 1100 körül irt Szent István legendák
(Scriptores Rerum Hungaricarum. Ed.: E. Szentpétery [röviden: SRH.] Bp. 1938. II. 384, 414) tartal
mazták; hanem ezt igazolja-István király nemrég előkerült LANCEA REGIS feliratú első pénzvereté
nek történeti háttere is (Gy. Györffy: A magyar pénzverés kezdeteihez. Numizmatikai Közlöny 72-73
[1973-74]35-41; István király és rrníve. Bp. 1977. 148-162.) Arra nézve, hogy egy országnak a pápa
számára, történt traditio-ja a gregoriánus korszak előtt nem járt feltétlenül census fizetésével, már
Deér rámutatott VIII. János pápának Boris bolgár fejedelemhez 876-ban irt levele kapcsán, melyben
a pápa ezen szavai: vos protectioni cum subiectis omnibus commendastis et tradidistis után hozzá
fűzte: "non gloriam ex vobis vel honorem aut censum procui dubio expectantes (MG. Ep. VII. 59; vö.
Deér i. m. 198). - 6. L. 5. jegyzet: MG. ep. selectae II. 144. - 7. Amulphus: Gesta (MG. SS. VIII. 18;
Gombos I. 310); Bonizo: Liber ad amicum (MG. Libelli de lite imp. et pontif. I. 817; Gombos I. 421). -

'8. Nem hiszem, hogy VII. Gergely 1074-ben valótlanságot irt volna erről a 30 évvel azelőtt lezajlott
eseményről, melyre a római kúria idősebb papjai visszaemlékezhettek. Viszont nem meggyőző szá
momra a Gergely pápa registrumának kiadása utáni időből J. Campini feljegyzése, mely szerint a régi
Szent Péter bazilika lebontása előtt a Porta Veronicae felett appensa erant corona, lancea et insignia
regis Hungariae (De sacris aedificiis a Constantino Magno constructis synopsis historica. Roma
1693. p. 79; idézi Sz. de Vajay, Acta Historiae Artium 22 [1976] 17). - 9. SHR. Í. 333. - 10. 1100
körüli megfogalmazásra L Gy. Györffy: Arch. Hist. Pont. 7 (1969) 112; 1080 és 1090 közti megfogal
mazásra gondol B. Hóman: A Szent László-kori Gesta Ungarorum. Bp. 1952 nyomán J. Deér, SHR. I.
3-11 és Macartney: The Medieval Hungarian Historians. Cambridge 1953. 22; a folytatásokra L A.
Domanovszky, SHR. I. 131 kk., 219 kk. - 11. MG. SRG. Annales Altahenses Maiores. Ed. E.1.B. ab
Oefele 1811. 37. - 12. SHR. I. 333. - 13.1. Gedai: XI. századi kincslelet Nagyharsányból (Münzfund
aus dem XI. Jh, von Nagyharsány) in: Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 17-18 (1972-73) 85-90
és Gy. Györffy L 5. jegyz. - 14. L. ll. jegyz. - 15. L. Huszár: Péter király 6lombullája. Magyar Mú
zeum 1947. dec. 13-16; vö. Gy. Györffy, Századok 92 (1958) 52-53. Péter először lOJS-41, másod
szor 1044-46 uralkodott; a liliomos jogar abullát 1044-46 közé datálja. - 16. Mível Géza és László
hercegek seregükkel Vácról jövő a Budapest mellett keletre fekvő Mogyoródnál ütköztek meg Sala
monnal, aki a Csepel-szigét déli végénél fekvő Szigetfőnél kelt át Mosonra vezető útján (SHR. I. 181,
391), csak Székesfehérváron át nienekülhetett. Egy Vác irányában való menekülés mind az adatok
nak, mind a hadihelyzetnek ellentmond, így Sz. de Vajay: i. h. 6. - 17. Joannes Skylitzes, (b. 743; vö.
Gy. Moravcsik: A magyar szent korona a filológiai és történeti kutatások megvílágitásában. Emlékkönyv
Szent István király halálának kilencszázadik évfordulóján. Bp. 1970. [röviden: SzlEmL] III. 450-451;
Byzantíum and the Magyars. Bp. 1970. 65; vö. még Sz. Vajay: i. h. 346; R. Kerbl: Byzantinische Prin
zessinen und ihr Einiluss auf das Arpadkönigreich. Wien 1979. 20. Moravcsik Gy. i. h. és Deér J. i.h.
81. A koronán ábrázolt bizánci társcsászárban a császár fiát, az 1074-ben született és egy éves korá-
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ban megkoronázott Konstantinos társcsászárt látta. Kerbl R. i. m. 49-50 szerint viszont a császár
öccsét, Konstantinos-Konstantinost ábrázolták a lemezen, de ami őt illeti, ,,1072, spiitestens aber
1073 seiner Würde als Mitkaiser verlustig geht", amit az idézett bizánci forrásokkal és szakiroda
lommal támaszt alá. Így Kerbl szerint (i. h. 46-48) a koronát Géza még 1072~ben, dux korában királyi
törekvéseknek támogatására kapta a császártól. Magam annak láttán, hogy Gézát a lemezen nem
királyi, hanem hercegi jelvényekkel ábrázolták, hasonló véleményt fejtettem ki. (Századok 92 [1958]
51-52), s ezt, mint lehetőségetma is számításba vehetőnek tartom. -18. SHR. I. 369 kk. Kerbl a Géza
és Synadéné közti házasságot 1064-1067 közé tette, amikor Géza az Áldunánál szomszédos volta
bizánci strategos-szal, Nikephoros Bottaniates-szel. Ugyanezt a véleményt képviseltem: Magyarország
története 1/2. 893-1116. Bugapest 1973. 188 (sokszorosított kézirat). - 19. Registrum Gregorii VII.
Ed. Caspar 85, 218; Gombos: Cstalogus II. 1083. ~ 2{). Ego Magnus qui et Geisa, in primis Hunga
rorum dux, postea vero gratia Dei rex consecratus (Monumenta ecclesiae Strigoniensis, ed. Fc.Knauz,
Strigonii 1874. L 53.) - 21. M. Bárány-Oberschall: Konstantinos Monomachos koronája. - The Crown
of the Emperor Constantine Monomachos. Bp. 1937. 37-38, s a továbbiakban J. Deér i?m. 52 kk.;
legutóbb ismét M. Bárány-Oberschall: Die Sankt Stephans-Krone:'Wien-München, 1974. 243 kk. - 22,
Erre utal a pápa két idézett levelében. L 19. jegyz. - 23. L. 17. jegyz. Álmos herceg konstantinápolyi
tartózkodását, melyre a Legenda S. Emerici ducis szerzője utal: aliquando Constantinopoli cum
domino Almo duce commoranti (SHR. II. 4,56) nem lehet Álmos herceg Magyarországról Jeruzsá
lembe történt 1107 körüli zarándoklása idejére tenni (igy Bartoniek E. uo. 445), hisz ekkor Álmos
valószinűleg a magyar uralom alatt lévő Zárából hajón ment a Szent Földre! Bizáncon történt átuta
zására nincs adat; a eommorans éppenséggel hosszabb ott lakást tételez fel, de a kisázsiai zarándokút
ezekben az években járhatatlan is volt (vö. Gy. Györffy: Magyarország története I12. 893-1116. Bp.
1973. [sokszorosított kézirat] 230). Ennek alapján nem lehet sem a Szent Imre legendát, sem a Bi
záncban időző szerzőjének értesiilését átvevő Hartvik legendát (SHR. II. 428) Álmos zarándoklata
utánra datálni. - 24. SHR. II. 413. - 25. SHR. 1.388. ~ 26. Deér szerint a zöld berakásos oromdíszek
már Magyarországon keriiltek a koronára (i. m. 36), viszont Kovács É. és Lovag Zs. (A magyar
koronázási jelvények. Bp. 1980.) szerint még Bizáncban. A Gézát ábrázoló lemez krales-nek CÍ

mezi őt, de nem királyi felségjelvényekkel ábrázolja, hanem a magyar dux-ok jelképével. a karddal
(gladium . .. qui dueatum designat SHR. I. 354), ugyanakkor mind Rómában, mind Magyarországon
vitatott volt, hogy ő dux vagy rex, mivel a megkoronázott király, Salamon Pozsonyban székelt; így
amennyiben az oromdíszek építése Bizáncban történt, elképzelhetőaz is, hogy Géza és Synadene, ill.
követei követelésére még ott, a zománclemezek elkészülte után látták el a koronát Géza király voltát
kihangsúlyozó oromdíszekkel és függökkel. - 27. Könyves Kálmán (1095-1116) mellett foglalt állást
újabban P. J. Kellerher: The Holy Crown of Hungary. Rorne 1951. 103; A. Lipinsky: Sacra regni Hun
gariae Corona. XVI. Corso di Culture sutl'erte Ravennate e Bizantina. Ravenna 1969. 258; Gy. Györffy:
István király és mííve. Bp. 1977. 359. III. Béla korára tette pl. Moravcsik Gy., SzlEml. III. 470; Sz. de
Vajay: La relique Stéphanosis dans la Sainte Couronne de Hongrie. Acta Historiae Artium Acad,
Scient. Hung. 22 (1976) 8. A latin és görög korona III. Béla-kori egyesítésével szemben felhozható,
hogy noha -a magyar korona a felső rész ráépítésével az ábrázolások szerint a bizánci Komnenos
császárok kamelaukionjához vált hasonlatossá, III. Béla-Alexios, mint egykori bizánci trónörökös, jól
kellett tudja, hogy a Komnenos-korona felső része egy mitra szerű szövetsüveg, s erre voltak varrva a
díszek (vö. P. Váczy: HeIm und Diadem, Acta Antiqua Acad. Scient. Hung. 20 (1972) 187 kk.). Ha III.
Béla a Komnenosokéhoz hasonlóvá akarta volna alakíttatni, az utóbbí módon építette volna felül. 
28. MG. SRG. Wiponis Gesta Chuonradi II. Ed.: H. Bresslau Berolini 1878. - 29. G. Fejér: Codex
diplomaticus Hungariae. III/2. Budae 1829. 422. - 30. P. Wirth: Das bis lang erste literarische Zeugnis
für die Stephanskrone. Byzantinísche Zeitschrift 53 (1960) 78-82;R. Browning: A new source on'
BJZantine - Hungarian Relations in the twelfth century. Balkan Studies 2 (1961) 186. - 31. István
király és műve. Bp. 1977. 359-360, 63 tábla. A korona 1979-ben végzett beható vizsgálata alapján iga
zolva láttam az 1916-ban a koronát megvizsgáló bizottság azon véleményét "dass die in die Bügel
eingefassten Smelztafeln in leichter Biegung der Gestalt der Bügel folgen" und die Briiche und
Risse, die sie aufweisen, nicht auf eine nachtrághehe Biegung, sondern auf einen harten Schlag, der
die Krone spiiter einmal traf, zuriickzuführen sind (Archaeologiai Értesítő 39 [1920-22] 56-70),
melyet J. Deér, akinek a koronát nem volt alkalma megvizsgálni, elvetett, elfogultsággál vádolva az
1916-ban vizsgáló Varjú Elemért. (I. m. 26, 252.) - 32. G. Fejér i. m. II. 333. - 33. Uo. I. 395; vö. Gy.
Györffy, Studia Slavica Acad. Scient. Hung. 5 (1959) 64-65. - 34,. SHR. II. 607. - 35. F. Knauz (l. 20.
jegyz.) I. 437; vö. J. Karpat: Corona regni Hungariae v dobe Árpadovskej. Bratislava 1937. - 36. MG.
SS. ling. vernac. V. 86283-4 sor (Gombos III. 1927). - 37. Uo. 10245, 10526 sor (Gombos III. 1805).
- 38. J. Deér feltevésének részletes cáfolatát l. Gy. Györffy 4. jegyz. - 39. Monumenta Vatícana.histo
riam regni Hungariae illustrantia. 1/2. Bp. 1885.353. - 40. SRH. I. 486.


