
III.

Íme, előttünk a szent király, és előttünk az élet, a hősies szeretet, amely azzá tette. Szentté
akkor lesz valaki, ha ezt a hősies szeretetet, ezt az áldozatot elfogadja és kegyelmével
beteljesíti Isten. Ennek az elfogadásnak adja olykor Isten külső jeIét a szentekhez fűződő

csodálatos jelenségekkel. Szent István áldozata elfogadásának isteni nagyjele: épen maradt
dicsőséges Szent Jobbja, a magyarságnak drága nemzeti ereklyéje. De szimbólum is ez a
Szent Jobb Kéz;szimbóluma tanítómestere, a Szent Királynagy szeretetének. Adjunk érte
hálát Istennek, hódoljunk előtte nyitott szívvel - de készséges szívvel is; kövessük a
magunk életében szeretetét, irgalmasságát, családi erényeit, hivatásbeli odaadását. Ezt
mondja nekünk a Szent Jobb:

Nem szólok én szókka~

Széllé szállandókkal
Magyarjaim tinéktek.
Kardemelő karom,
Keresztel6 karom
Temetetten hagyom rátok:
Megtiszteljétek!
őrizzétek épen
Testamentumképen,
Törvénytev6 akaratom
Abból értsétek.

(1955)

KARDOSJÓZSEF

A szentkorona-elmélet

A szentkorona-elmélettel való foglalkozást különösen időszerűvé teszi az idei jubileumi
esztendő: 950 évvel ezelőtt hunyt el államszervezö királyunk, Szent István. A nagy király
személye, örökbecsű műve szentelte meg a koronát, a hatalom és a függetlenség
szimbólumát, ami a magyar politikai gondolkodásban hosszú századokon keresztül fontos
szerepet játszott.

Nemzeti ereklyénk, a szent korona, több mint három évtizedes kényszerű távollét után
1978-ban került ismét magyar földre. Azóta müzeumí kincs. Nemzeti Múzeumunk dísze.
Amegbecsülést mutatja, hogy az elmúlt tíz évben csaknem hatmillióan tekintették meg. A
közérdeklődésben hagyománytisztelet és a történelmi múlt iránti figyelem nyilvánul meg.
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A magyar korona, a szent korona olyan történelmi ereklye, amelyhez politikát alakító
gondolatok kapcsolódtak. Így volt ez már az első királyunk, István idején is, aki II. Szilveszter
pápától kért és kapott koronát. Igaz,a korona elküldése III.Ottó német-római császár "kegyéből
és biztatására" történt, de mégsem tőle érkezett. Így nem túlzás Istvánnak a pápához intézett
koronakérésében politikai előrelátást, államférfiúibölcsességet tételezni, amely a német-római,
és a legfőbb egyházi rangot is viselő bizánd császártól való fOggetlenség igényét és lehetőségét

célozta. A koronázás jelképezte Magyarországnak az európai keresztény hatalmi struktúrába
való elhelyezkedését, belpolitikailag pedig a pogány múlttal és hatalmi berendezéssel történő
szakítást szimbolizálta. Az államszervezet kiépítése az orsZág számára a fennmaradást, a jövőt

jelentette.
Első királyunk halála után a fiatal magyar államot trónviszályok dúlták, amelyekbe 

pártját fogva egy-egy trónkövetelőnek - szívesen kapcsolódtak be a német-római
császárok is. Ennek során István koronája valószínűlegkíkerült az országból.

A koronára történőhivatkozás azonban ezzel nem szűntmeg. A királyok koronázásában
az egyház jelentős szerepet vállalt. Érthető mödon ezzel is biztosítani kívánta az
államhatalomban elfoglalt helyét és szerepét. Hirdette, hogy az isteni kegyelembőlvaló
hatalmat a királyok, az egyház közvetítésével, a felkenéssel, a koronáZással nyerhetik el. Az
uralkodók maguk is felismerték. hogy koronájuk dicsőségénekés méltóságának hangoz
tatása személyes hatalmukat is növeli, ezért szívesen fogadták az erre történő utalást.

MagyarorsZágona XIII. századig az egykorú gondolkodásban a király és a korona általában
nem vált külön: a korona az éppen uralkodó királyhatalmát jelképezte. Iv. Béla idején azonban
már találkozhatunk a korona önálló szerepével. A király, a személyétől bizonyos értelemben
függetlenített korona jogára hivatkozva vette vissza azokat a földbirtokokat, amelyeket elődei

adományoztak el. A korona elvont fogalommá vált, aminek viselőjétől elvonatkoztatható joga,
szabadsága, tekintélye, tisztessége van. Nemcsak magyar jelenség ez, de figyelemre méltó,
ahogyan ez nálunkjelentkezik. A királyi birtok eladományozása, a királyi hatalom gyengülése, a
feudális anarchia kibontakozása idején a korona-fogalom az államhatalom ideológiai támaszává
lett. A krónikákban és a közfelfogásban megörökített erős istváni hatalom a Szerit István
tulajdonának hitt szent koronában öltött testet. A "szent korona" kifejezés is ebben az időben, a
XIII.száZadderekán jelent meg, I és ettől kezdve a politikai gondolkodás hitelesnekvette, hogy a
szent korona Szent István homlokát övezte.

Az Árpád-ház kihalása és a trón megszerzése körül elhatalmasodó belháborúk még
inkább szükségessé tették, hogy az egymást sűrűn váltó, különbözö uralkodóházakból
származó királyok uralkodásuk jogosságát a közvélemény által elfogadott politikai
ideológiai érvekkel is hitelesftsék. Ilyen bizonyítékká vált a szent koronával való
koronázás. Ezt példázza Károly Róbert törekvése is, akinek kezdetben nem sikerült
megszereznie az "eredeti" koronát, ezért hívei - a pápa által támogatott főpapok 
kétszer is más koronával koronázták meg; a távollevő szent koronát pedig átok alá vették,
érvényességétőlmegfosztottnak nyilvánították. Amikor azonban sikerült azt megszerezni,
"ünnepelve és örvendezve" a szent koronával is megkoronázták. Károly Róbert, aki nem
kívánt politikai érvet hagyni ellenfelei birtokában, a következőket írta erről az esztergomi
érseknek: az újabb szertartásra azért volt szüksége,hogy "a magyar nemzet véleményének
eleget tegyen és a népből a botrányt eltávolítsa".2

Afeudális politikai gondolkodásban tehát általánossávált a szent korona állami főhatalmat
szimbolizáló szerepe. Különösen élesen nyilvánult ez meg a rendi törekvések politikai
küzdelrneíben, A XV században a rendek a koronára hivatkozva igyekeztek kifejezni azt az
igényt, vagy azt az eredményt, amelyre az állam irányításában való mind nagyobb
részvételért folytatott harcban törekedtek Ennek során a koronát nemcsak elválasztották a
királytól, hanem szembe is fordították vele. A század elején - Zsigmond király fogsága
idején - a királyt elfogó nagyurak az ország szent koronájának nevében gyakorolták a
hatalmat; a koronát, az államifőhatalmat - a királlyal szemben is - magukénak vallották. A
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század középén azonban a nagyurak mellett a renddé szerveződött nemesség is az
államhatalomban való részvétel igényével jelentkezett. Ezt egyebek mellett úgy kívánták
kifejezni, hogy ők is jogot formáltak a koronára. Jól tükröződik ez a törekvés az I. Ulászló
koronázása (1440) alkalmából kiállított okmányban is. A megjelent rendek nagy tömege
Ulászlöt kívánta királynak a már megkoronázott gyermek királlyal, V. Lászlóvalszemben. A
koronázás, az országból kivitt szent korona hiánya miatt, egy másik koronával történt. Ezzel
kapcsolatban a rendek ( nemcsak az egyháziak, mint Károly Róbert idején) - kijelentették,
hogy a királyok koronázása mindig az országlakosok akaratától függ és a korona
hatékonysága az ő helyeslésükben gyökerezik. Úgy rendelkeztek, hogy amíg az előbbi
korona távol van, és ha visszaszerezni nem lehet, minden hatékonyságot nélkülözöen, és
annak minden jelentése, szentsége és ereje mindnyájuk akaratából az újra szálljon át.3 Tehát a
korona hatékonysága, ereje - valójában a király hatalma - a rendek akaratától függ. A
korona már nemcsak a királyé, hanem az országé is. Az országot (amely szö, eredetét
tekintve az úr származéka, lényegében az úrsággal azonos) pedig a xv. századi Magyarorszá
gon a politikai. hatalommal rendelkezők, a nagyurak, a nemesek képviselték.

A szent korona a rendi, hatalmi küzdelmek eszközévé vált. Az 1440-es koronázást V.
László párthívei (a Cillei - Garai vezette nagyurak) nem fogadták el. Ez tükröződik az
1453-as dekrétumban is, ahol I. Ulászlót csak mint néhai lengyel királyt emIítették,
adományleveleit pedig érvénytelenítették. Mindez a valóságos hatalmi harcok politikai
ideológiai megjelenése volt. A szent korona ebben játszott szerepére utal Szilágyi
Mihálynak a milánói herceghez 1458-ban írt levele is, amelyben tudatta, hogy Mátyást az
ország királyává és urává választották és a közeli napokban az ország szent koronáját is
fejére fogják tenni.' Szilágyi jól tudta, hogy ez nem vihetővégbe, hiszen a korona Frigyes
császárnál volt, de Mátyás ingatag hatalmát ezzel a "kegyes csalással" kívánta erősíteni.

Mátyásnak csak hat esztendővel később sikerült vísszaszerezníe a szent koronát. Ennek
érdekében hosszú és nehéz tárgyalásokat folytatott Frigyessel.

Amikor sikerült megszereznie a koronát, ő maga is hangsúlyozta annak rendkívüli
jelentőségét. Ez csendült ki a koronázási ünnepségekre invitáló meghívólevélből, amit
Pozsony városához intézett 1564. január 27-én. Ebben többek között utalt arra, hogy a
közérdek és saját tisztessége céljából törekszik az ország koronájának felvételére,
amelyben bennefoglaltatik az egész királyi méltóság ereje és összessége."

Mátyás halála után a nagyúri rend támadást indított az államhatalom egészének
birtoklásáért. Ez fejeződik ki II. Ulászló választási feltételeiben, amiben kikötötték, hogy a
király az ország koronáját soha, semmilyen mödon a főpapok és a barok kezéből ki ne
vegye.s A nemességről nincs szö, de ez nem jelenti azt, hogy a hatalomból sikerült
kiszorítani a nemesi rendet. Ennek megfogalmazásával találkozhatunk Werbőczi István
Hármaskönyvében. A szerzö jogkönyvében a köznemesi rend hatalmi érdekeit kívánta
szolgálni: a nagyúri renddel szemben a fő- és köznemesek egy és ugyanazon nemesi
szabadságának elvét vonultatta fel. Ennek igazolására felhasználta a szent koronával
kapcsolatos nézeteket is, amivel az egész nemességnek az állami főhatalommal kapcsola
tos jogait igyekezett bizonyítani. E nézet szerint az ország szent koronájának joghatósága
ala tartozik a nemesítés, a birtokadományozás joga és hatalma, az országlással és az
uralkodással együtt. Mindez a nemesek akaratából a koronázással ruházódtk át a királyra. A
nemesek kiváltságait, politikai szereplését a koronához fűződő kapcsolatuk biztosítja.
Werbőczi szerint ők a szent korona egyenlő jogú tagjai, míg a nem nemesek kizárattak
ebből. A jogfosztott, röghöz kötött népnek nincs köze a koronához.

Afüggetlen magyar állam bukása után a szent koronával kapcsolatos nézetek vesztettek
ugyan régi jelentőségükből. de feledésbe nem merültek. Jelentkeztek az ország urai
közöttí pártharcokban. a trónért folytatott küzdelmekben, a Habsburg-centralízácíös
törekvésekben, az országterület egységének hirdetésében. Az elszakított területeket a
rendek arra hivatkozva követelték vissza, hogy azok a szent korona joghatósága alá
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tartoznak.7 Ugyanakkor a Habsburg uralkodók is úgy beszéltek azokról a területekről,

amelyekre igényt tartottak (pl. Erdély), mint a korona tagjairól. 8 A Habsburg-centralizá
ciós törekvésekben a korona-gondolat felhasználása manipulatív szerepet kapott, igyeke
zett azt a rendi ideológiából kisajátítani és azzal szembeállítani. Apozsonyi országgyűlésen
l60S-ben tett királyi előterjesztés Bocskay ellen szölva kijelenti, hogy "nem átallotta
( félretéve) minden őfelségének és a szent koronának járó hűségér nyiltan felkelni
őfelsége és hívei ellen". A király azt követelte a rendektől, hogy maradjanak meg "ő
császári és királyi felsége és a szent korona iránti hűségükben".9

A szent koronára való hivatkozás itt a csásZáriudvar törekvéseit szolgálta, de azért érdemes
felfigyelniarra, hogy a szent korona mégis külön nyert említést a csásZáriés királyifelségtől. A
XVII. századi politikai gondolkodásra jellemző,hogy a szent koronának önálló, a királytól és a
"nemes országtól", a rendektől is elkülönülő létet és szerepet tételeztek Ez nyilvánult meg a
szent korona első történetírójának, RévayPéter koronaőrnek l6l3-ban kiadott munkájában
is.'? Az ő elképzelésében égi ajándék a szent korona, amelytől függ az ország sorsa és
boldogulása. Misztikus erőt tulajdonított a koronának, amely mind a rendek, mind a király
felett áll.E szerint a szent koronával való koronázás fontosabb a királyválasztásnál,és aki nem
méltó rá, nem tarthatja meg sokáig. A szent korona és a magyar nemzet között Révayszerint
sorsközösségvan és a társországokat - Horvát-Szlovén- és DalmátorsZágot - is a korona fűzi

Magyarországhoz. Révay Péter, aki a szent koronának és a koronázási jelvényeknek holtáig
hűségeshíve volt - egészsége a koronát kísérőviszontagságos úton romlott meg, és a halál is
a koronát rejtő kamra küszöbén érte -, ez a Révay Péter a szent koronát írásaiban szinte
költői magasságba emelte.

Vallásos és hazafias érzelmek ötvöződnek Révay gondolataiban, amelyekben az
országegyesítés és a török kiűzésénekigénye egyszerre kívánja és fogadja el a királyhűsé

get és a rendek akarata iránti tiszteletet.
Ezzel a felelős, a szüken vett politikai és hatalmi érdekeken felülemelkedni kívánó

gondolkozással találkozhatunk Pázmány Péternél is. Ilyen módon jelentkezett Pázmány
feltétlen királyhűsége, ami osztozott gondolkodásában azzal az elképzeléssel, amely
Erdély különállásában az alkotmányos szabadság biztosítékát látta. A császár iránti lojalitás
nyilvánult meg Pázmánynál, amikor II. Ferdinánd esetében a rendek szigorúan vett
királyválasztási jogának érvényesítését - ami ellen az udvar tiltakozott - ellenezte.
Politikailag azért pártolta Ferdinándot, mert nem látott más utat a török és a német közé
ékelt magyarság számára, mint azt, hogy "ahhoz hajtsa fejét, ki Cseh, Morva, Szilézia,
Ausztria, Stíria és Karinthia" birtokában van."!'

Pázmány számára az országterület egységének ideája rendkívül fontos volt. Ebben a
magyar korona épségének ügyét látta. Egyik legnevezetesebb müvében, az Isteni igazságra
vezérlő kalauzban - amely egy időben, 1613-ban jelent meg Révay Péter koronáról írt
nevezetes munkájával - a következőt olvashatjuk: Szoliman török császár "Legelőször

Nándor-Fejér-várat megvéve 1521. esztendőbenaz egyik ágát letöré a magyar koronának,
ily erős végháznak megvételével.tv

Pázmány politikájában arra törekedett, hogy az ország, a korona fogyatkozását legalább
megállítsa. Ilyen, és természetesen egyházi meggondolásból is támogatta a Habsburgokat.
~z történt II. Ferdinánd esetében is, akit - miután a magyar országgyűlés látszat
választással királyának elismert - 1618. július l-jén megkoronázott. (A koronázáson jelen
volt RévayPéterkoronaőris, aki az ünnepi eseményt írásában megörökítette. ) Pázmány II.
Ferdinánd egyik legbefolyásosabb tanácsosa lett, híven szolgálta koronás királyát, de
lelkiismeretesen igyekezett szolgálni "megfogyatkozott nemzete, romlott" hazája érde
keit is. Ez tűnik ki Bethlennel és Rákóczival folytatott tanácskozásaiból, levelezéséből is.
ÓVa intett mindenkit az ország további pusztulását előidéző meggondolatlan politikai
lépésektől. Kemény János, a későbbi erdélyi fejedelem így jellemezte őt: "Nemzetét és
annak szabadságát szerető hasznos ember vala."
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A korona- gondolat - mint az elmondottakból is érzékelhető - a mohácsi tragédiát
követőenaz országterület épségének, a rendi szabadságjogok igényének elméleti foglalata
volt. Szerepét így nyerte el a politikai gondolkodásban. És hogy volt ilyen szerepe,
ellentétes oldalról is bizonyítható. Az abszolutizmus teljes bevezetését megkísérlő II.
József fontosnak tartotta, hogy a szent koronát kivegye a rendek kezéből és tudatosan
hárította el az azzal történő megkoronáztatást. Arendekpedig - II.Józsefintézkedéseivel
való szembenállásuk kifejezéseként - amikor erre lehetőségadódott, a császár haldok
lása idején, azonnal követelték a korona hazahozatalát. A szent koronának 1790 elején
Bécsből Budára történő hazaszállítása a rendi-függetlenségi gondolat diadalmenete volt.
A koronát mindenütt hatalmas tömeg, zeneszó, ünneplés köszöntötte. A rendi-nemesi
ellenállást azonban hamar lehűtöttéka francia forradalomról érkező hírek és a polgárság,
a parasztság - az udvar által is szított - mozgalmai. Anemesi ellenzéket az udvar számító
politikája felőrölte és kiegyezésre késztette. A konzervatív magyar nemesség régi
jogállását féltve, a Werbőczi-féle korona-gondolatra hivatkozva ragaszkodott a népet
politikai jogaitól megfosztó kiváltságaihoz, és ehhez várt támaszt a császár-királytól is.

A magyar reformkor haladó gondolkodói harcot indítottak a jogfosztottság ellen. A
fiatal Kossuth 1833-ban a következőket írta: ,,A magyar nemes tagja a Szent Koronának,
mely viszont a nemzeti felség jogainak képező jele, és így a magyar nemes részese a
törvényhozó hatalomnak, s földbirtoki jussal bír. .. De kérdem én, mit veszít mindezek
igazaiból a magyar nemes, ha törvény által azt nyilatkozhatnók: hogy a magyar parasztot
személyében és vagyonában szintén senki sem háborgathatja, hogy ő is birtokjogi
tulajdonnal bír, hogy ő is tagja a nemzetnek, a Szent Koronának."13 Kossuth és a polgári
átalakulás harcosai a koronával kapcsolatos elképzeléseikkel - Werbőczivel szemben 
a pozitív polgári törekvéseket kívánták igazolni. Ennek nyomán a feudális koronaeszme
tartalmában fokozatosan átalakult: polgári gondolatrendszerré vált.

A koronaeszme még haladó reformkori értelmezései azonban csakhamar háttérbe
szorultak, vagy végleg eltűntek. Helyükbe a szentkorona-eszme valamiféle sajátos és
homályos jog- és történetfilozófiává, tantétellé kezdett átalakulni.

A szentkorona-tan újkori megfogalmazására - a XIX. század végén - Hajnik Imre
munkáiban került sor. A szeritkorona-eszme történetét ő még a pozitivista történettudo
mány eszközeivel vizsgálta és abrazolta.n

A szentkorona-tan Hajnik után - függetlenül az ő eredeti szándékától - a sajátosan
jelentkező magyar nacionalizmus gondolatkörében nyerte el a közgondolkodást leg
inkább befolyásoló szerepét, Aközépkori birodalom emlékének, lehetőségénekidézésére
és igazolására jól felhasználható szentkorona-gondolat ugyanis beleillett a magyar
nacionalizmus eszmevilágába. A szeritkorona-tan nem zárt ki a dualista rendszert,
ugyanakkor eszmeileg a teljes függetlenség illúzióját nyújtotta, és nemzeti hovatartozásuk
tól függetlenül egységbe foglalta a királyt és az "egyenlő jogú" állampolgárokat, az egész
"nemzetet", a "történelmi Magyarország" lakóit. E tan egyik leghangosabb hirdetője,

legnagyobb hatású képviselője Timon Ákos jogtörténész volt, aki hosszú egyetemi
tanársága (1895-1925) alatt színte uralta a magyar jogtörténetírást és oktatást. A
szentkorona-tanban Timon a magyar birodalmi törekvések igazolását látta: a szent
koronában fejeződik ki - írta - Szent István birodalmának egysége, egységes főhatalmi

szervezete, amelyben a társországok is elszakíthatatlanul benne foglaltatnak, mivel ők is
tagjai a szent koronának. 15

Már csak az utóbbi érvelés is megmagyarázza, hogy a két világháború között miért
élhette másodvirágzását a szentkorona-tan, Szerepét most elsősorbanaz elvesztett háború
és területi következményei, a Monarchia széthullása, a levert, de mégis fenyegető

forradalmak adta körülmények határozták meg. Ebben a helyzetben a rendszer politiku
sainak, ideológusainak egyik fő törekvése az ezeréves történeti Magyarországhoz kötődö

jogfolytonosság bizonyítása volt. Nézeteikhez alkalmas eszmei támaszt találtak a szentko-
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rona-tan gondolatvilágában is. A magyar nemzet - ezek szerint- a szent koronában él
tovább: változatlanul egységben és harmóniában. Abékeszerződésért viselendő felelősség

realitása elől a szentkorona-eszme történelmi Magyarországot idéző mítoszába menekül
tek. A Horthy-rendszer politikusai, ideológusai az irredentizmus szolgálatába állították a
szentkorona-tant, illetve az ebből megmaradt spekulációt, és ezzel bizonyították a terület
revízió követelésének történelmi jogosságát.

Érdemes felfigyelni azonban arra is, hogy az 1930-as évek közepetől a szentkorona
eszmére. az ősi alkotmányra hivatkozva, az uralkodó politikai gondolkodáson belül harc
indult a diktatórikus törekvések, a fasiszta német befolyás erősödése ellen. Ezzel
találkozhatunk például a római katolikus pap-politikus, Griger Miklós megnyilatkozásai
ban is. Az általa szervezett legitimista Nemzeti Néppárt programját tartalmazó, 1936-ban
megjelent írásában az ország helyzetéről szólva a következőt mondta: "az állami
totalitásnak és neoabszolutizmusnak ezt a tervszerű kiépítését lehet tagadni, de csak azok
előtt, akik szemükkel nem látnak és bár füleik vannak, nem hallanak." Megállapította, hogy
a "diktatúra, amely felé sokszor letagadott, de kétségtelen elszántsággal halad a mai
rezsim", Német- és Olaszországban uralkodó politikai kurzus. Szerinte ezzel szemben a
szentkorona-eszme adhat védelmet, mert ez képes" ... a nemzet összes erőit egyesíteni
anélkül, hogy az egyéniségekben rejlő sajátos értékeket felolvasztaná és megsemmisítené,
anélkül, hogy kénytelen volna a szabadságra béklyót vetni, anélkül, hogy zsarnoki
hatalommal kellene a nemzet életének folyásába beleavatkoznía".»

Pethő Sándor - a Magyar Nemzet című lap alapítója és főszerkesztője>- szintén az ősi

alkotmányra hivatkozva indított támadást a szociális és társadalmi demagógiával telített,
reformokat hirdető, a német és az olasz fasizmus felé kacsingató, diktatúrát követelő

törekvésekkel szemben. Érthetetlennek tartotta, hogy míért vált volna feleslegessé az ősi

alkotmány, amikor eddig" ... a szentistváni rendszertőlfogva az aranybullán, az ősiségen, a
szentkorona -közjogi rnítoszán-, Werbőczyn, a pragmatica sanction keresztül az 1848-as
és 1867-es reformokig . .. mindig az acélrugany Végtelen szilárdságával és hajlékonyságá
val tudott alkalmazkodni a korszellem szükségleteíhez és igényeihez." Pethő szerint a
parancsuralmi rendszer szálláscsinálói importeszmékkel operálnak: " ... bizonyos hatalmi
körök - írta 1935-ben - nem állnak egészen távol a német maszlag rendszeres
adagolásától és a magyar alkotmány kompromíttálásátöl." 17

A magyar történelem tragédiája, hogy a józanabb hangok ellenére is, az országot, akkori
vezetői, a szent korona testének területi kíegészülésére is hivatkozva, a német fasizmus
oldalán belesodorták a II. világháború viharába.

A háborút követő események, a társadalmi viszonyok gyökeres megváltoztatása, a
szentkorona-eszmét mint élő politikai ideológiát végleg megszüntette, és a történetírás
lapjaira helyezte.
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