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Somos Zsuzsanna 
 

A Magyar Szent Korona sorsa a mai Skóciában 
 

2013. szeptember első hetének hétvégéjét 
Skóciában, Edinburgh-ban töltöttem családom-
mal. Első utunk a lávaszikla-magaslaton álló im-
pozáns középkori várba vezetett. A gyilokjárón ke-
resztül jutottunk fel a magaslati építményekbe, 
amelyek közül a Királyi Palota részlegében, a volt 
Stuart királyok lakóhelyén, az első szinten látogat-
ható    Crown Room-ban sokkoló feliratra lettem 
figyelmes. U.i. ebben a szobában állították ki a 
skót királyi jelvényeket, amelyeket a pápától a 
XIV. és XV. században kaptak, és megpróbálták a  

korona-típusokról alkotott felfogást egy faliképben 
összefoglalni. Ebben láttam meg a mi Szent Koro-
nánkat (kép). A vázlatos rajzhoz mellékelt szöveg 
volt számomra meghökkentő, mivel ez magyar for-
dításban a következőt jelenti: „Eredetileg csak a 
Szent Római Császár viselhette az íves koronát, 
amely az ő világuralmi hatalmát jelképezi. Egy-
szer csak a birodalmi koronát széles körben hasz-
nálni kezdték, több stílusban divatba jött Euró-
pában”    
 

 

 
 
 

Nos, hogy is állunk hát a Magyar Szent Ko-
rona megítélésével?! Számtalan művészettörténeti, 
tudományos és ötvös munka kimutatta és megha-
tározta annak keletkezési körülményeit, szárma-
zási helyét, szimbolikáját, jelentését, de mind-
ezekről a hivatalos magyar álláspont nem vesz tu-
domást. Most olvasom Sumonyi Zoltán „Árpád-
háziak Bizáncban. III. Béla jegyesei” című köny-
vét (Gabo, 2010.), amely 76-79. oldalain a mo-
dern tudományos vizsgálatokkal kizárt összes ba-
darság olvasható a Magyar Szent Koronáról. Ha 
hazánkban ez a helyzet, mit várjunk a tőlünk több 
ezer km-re lévő Skóciától?! Egyszer már hazánk 

és a tudományos élet is adhatna anyagi forrást ar-
ra, hogy őstörténetünket tisztázhassuk. Hisz a ren-
delkezésre álló adatok egész tárháza van meg, 
csak éppen az állásfoglalás hiányzik. És ez nem-
csak a Szent Koronával van így! 

Mai ismereteink szerint a Magyar Szent Ko-
rona két úton juthatott el Szent István királyhoz: 
 
vagy  
 
Nagy Károly (768-814) a rablott avar kincsekkel 
együtt kaparintotta meg Attila koronáját, aki a 
négy világtáj ura volt, így került a Pannóniát ki-
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rabló, népeit irtó Károly birtokába. Ezt használta 
fel 800. dec. 25-én Rómában császárrá koronázá-
sához. 
 

 
 

Nagy Károly monumentális szobra Aachen-ben, a 
fõtéren. Fején íves abroncs-korona van, amely nem 

egyezik meg a német-római hivatalos császári 
koronával. 

 
 A császárt ülő helyzetben, koronával a fején 
temették el, és a sírhelyet 186 év múlva utóda, 
III. Ottó császár felbontotta, a koronát magához 
vette és Rómába vitte. Az akkor regnáló II. Syl-
vester pápa, aki a császár nevelője volt, apostoli 
koronaként Vajk-nak küldte. Így Nagy Károlynak 
az avaroktól rablott koronája III. Ottón keresztül 
visszakerült Magyarországra. 
 
vagy 
 
Chlodvig (482-511), az ötödik francia király ré-
vén, akit az őt koronázó Remigio püspök Reims-
ben szikambernek nevezett (a Képes Krónika sze-
rint Attila újjáépíttette a Duna mentén lévő rom-
várost, Sicambriát, a római Carnumtumot, a mai 
Bad Deutsch Altenburgot), abroncs-koronát vi-
selt.1 Ezt a koronát Clovis király Anasztáziosz 
(491-518) bizánci/konstantinápolyi császártól 
kapta, amely egy kövekkel ékesített aranykorona 
volt, római patríciusi titulussal. Ez volt a legma-

                                                                 
1 Erről felfedezés erejű tanulmányt közölt lapunkban PhS 
Tóth Sándor: Árpád nyomában (2009, 37, 72-82. old.) 

gasabb kitüntetés annak idején. Később a király 
ezt a római Szent Péter templomnak ajánlotta fel 
fogadalmi koronaként, miután tovább díszíthette 
és ez is lehetett a pápa által Istvánnak küldött 
korona. 
 A korona I. Clodvig szikamber király számára 
a hatalom kifejezője volt. Clodvig megosztotta ki-
rályságát négy fia között, így egyikük sem került 
előnyösebb helyzetbe a másiknál, vagyis a király-
ság nem kötődött egy bizonyos koronához (pl. fiai 
közül legfeljebb ketten léphettek be a fővárosba, 
Parisba, egyedül nem). A különböző kalapos koro-
nák után, a Meroving dinasztia kihalásával (751)    
Nagy Károly fején hirtelen megjelenik az abroncs, 
magyar típusú korona a csúcsdíszekkel együtt. E 
koronával, mint egykoron Clodvig, Nagy Károly is 
patrícius rangot kapott. Nem zárható ki, hogy III. 
Leó pápa (795-816) Chlodvig koronájával koro-
názta meg Károlyt, aki ezáltal legalizálhatta kétsé-
gesen szerzett uralmát a frankok és a többi harc-
ban legyőzött és leigázott európai nép felett. 
 Tény, hogy a fiatalon (mérgezésben), utód 
nélkül elhunyt III. Ottót a frankok világuralmi 
trónján II. Henrik, István királyunk sógora követ-
te, aki a fővárost Bambergbe helyezte át. 
 
 

KONKLÚZIÓ 
 
Nem vonom kétségbe a skót tábla tartalmát. Ám 
ekkor felmerül bennem a kérdés: ha Imre herce-
get megkoronázzák az íves abroncskoronával, ak-
kor német-római császár, patrícius, a világ ura lett 
volna?! Ezért kellett meghalnia? 
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