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A szent korona — az állam jelképe 
Kállay István történészprofesszorral 
és Kardos József docenssel beszélget Sári Katalin 
• Mit kell tudnunk a koronázási jelvényekről, s magáról a Szent Koronáról? - kér-
dem dr. Kállay István professzortól. 

A koronázási jelvények Európa egyik legépebben megmaradt középkori együttese. 
Ez a megkülönböztetett, szakrális tiszteletnek köszönhető, amellyel az egész nemzet 
évszázadokon át a koronát és a többi jelvényt - a jogart, a palástot, az országalmát és 
a kardot — övezte. A koronázási jelvények a magyar történelemben különös jelentő-
ségre tettek szert. A közvélemény csak akkor tekintette valóban érvényesnek a 
koronázást - legitimnek az uralkodót, a hatalmi rendszert - , ha az a hagyományosan 
használt jelvényekkel történt. A koronázási jelvényeket - elsősorban a koronát -
ugyanis az államalapító Szent István király örökségének tartották és tartják. A korona 
már Szent István Intelmeiben - mint az ország jelképe - szerepel. 
• Mikor került nemzeti címerünkre a korona? 

Több mint hatszáz éve — 1385-ben — került címerünkre a magyar korona. Kezdet-
ben a korona nem vált el a királytól, de a XIII. századtól a különválás jeleit már -
kétségtelenül - megtaláljuk. Például II. András királyt az egyház arra eskette meg, 
hogy „a királyság jogait és koronája méltóságát sértetlenül fogja megőrizni". 
• Mióta szerepel a korona Magyarország állami jelképeként? 

A XIV. század utolsó évtizedétől kezdve a nemzetközi szerződésekben a korona 
mint az állam jelképe szerepelt. A szerződést nem a királlyal, hanem a koronával 
kötötték. Az 1381. évi turini szerződésben - például - a Velencei Köztársaság 
Dalmáciáról a király és a korona (ország) javára mondott le. 1387-ben a Genuai 
Köztársaság a „dalmát részeknek a magyar koronával vagy királysággal szemben 
tartozó „hűségéről" beszél. 
• Említene példákat arra, amikor a magyar rendek, illetve a király a koronára 
esküdtek? 

1386-ban Mária királynő — az ország törvényes uralkodója - távollétében a magyar 
rendek Székesfehérvárott összejöttek és megesküdtek: az ország, valamint a Szent 
Korona közös hasznát tartják szem előtt, és ha a királyi fenség akarna is ellene tenni, 
ellenszegülnek neki és eredményesen megakadályozzák. Ekkor az államot a 
respublica, az országot a korona jelentette. 

Következő példaként említhetném, amikor 1387-ben Zsigmond király arra eskü-
dött, hogy a „Szent Korona előnyét és az országlakók hasznát őszinte érzelmekkel 
szem előtt tartva a korona dicsőségének emelésére" törekszik. 
• Mióta használják pecsétként is a Szent Koronát, illetve a „Magyarország Szent 
Koronájának pecsétje" feliratot? 

1401-ben, amikor a főurak Zsigmondot fogva tartották, az országtanács Magyaror-
szág Szent Koronájának pecsétje felirattal pecsételt. Kinizsi János kancellár magát 
Magyarország Szent Koronája kancellárjának nevezte. 
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• Meddig használták ezt a pecsétet? 
Amíg a király ki nem szabadult fogságából. Az alattvalók ettől kezdve Magyaror-

szág Szent Koronája híveinek nevezték. Az államélet középpontjában a korona állott, 
s az oklevelekben pedig megjelent a gondolat: a korona a király felett áll. 
• Lázadások idején a parasztok hogyan tekintettek a Szent Koronára? 
Az 1437. évi parasztfelkelést követő szerződésben azt olvashatjuk, hogy a parasz-

tok sem a Szent Koronának,... sem a felséges Zsigmond királynak semmiben sem 
akarnak a sérelmére lenni. 
• Mióta esketik a tanúkat a magyar koronára? 

Az 1439: 16. törvénycikk Magyarország koronája alattvalóit említi. A tanúk eske-
tése a bírák előtt nem a királyra, hanem az országra és a koronára történt. 
• A Hunyadiak hogyan viszonyultak a Szent Koronához? 

Hunyadi János kormányzó „elsősorban az ország koronájának és azután nekünk" 
tett szolgálatokért jutalmazott. Az örökös nélkül maradt javak nem a királyra, hanem a 
Szent Koronára szálltak. Hunyadi János seregét is a Szent Koronára eskette fel. Mátyás 
király okleveleiben nem a király, hanem az ország koronájáról beszél. 
• Ki fogalmazta meg a szentkorona-eszmét, az elméletet? 

Werbőczi Hármaskönyvében fogalmazta meg a kialakult elméletet és gyakorlatot. 
E szerint a korona az alkotmánynak a királyon kívül álló fő tényezője, amely vagy a 
király mellett, vagy a király felett áll. Az ország lakói a Szent Korona alattvalói. A 
király és a rendek szemében a korona a legfőbb államhatalom jelképe. A legfőbb 
ügyészt Magyarország Szent Koronája ügyészének nevezték. 

1527-ben Frangepán Kristóf horvát bán ezzel a formulával hívta az Országgyűlésre 
a rendeket: „...a királyi fenségnek és a Szent Koronának engedelmeskedve..." Ferdi-
nánd király ezt írta a szlovén rendeknek: „...nekünk és Magyarország koronájának 
esküt tettek". 

1541-ben a János király pártján állókról Ferdinánd azt mondta, hogy azok ellene és 
Magyarország Szent Koronája ellen követtek el büntettet. 

• 1526 után milyen törekvéseket fejezett ki a Szentkorona-eszme, és a Habsburgok 
milyen kapcsolatban voltak ezzel az eszmével - teszem fel a kérdést Kardos József 
történésznek, a Szentkorona-eszméről írt könyv szerzőjének. 

A független magyar állam bukását követően - 1526 után - a Szentkorona-eszme a 
rendi törekvések, a rendi ellenállás kifejező eszköze volt. Ugyanakkor a Habsburg-
uralkodók is hivatkoztak a Szent Koronára, igyekeztek azt a rendi ideológiából 
kisajátítani, szükség esetén szembeállítani. Abban azonban a rendek és a Habsburg-
királyok egyetértettek, hogy a Szent Korona az országterület egységét szimbolizálja. A 
töröktől visszaszerzett területekkel a Szent Korona teste egészült ki. 
• Említene példát arra, amikor a Habsburgok megsértették a Szentkorona-eszmét? 
A Szentkorona-eszme megsértését jelentette az a példátlan eset, amikor II. József — 

abszolutisztikus szándékai jeleként — nem koronáztatta meg magát. 
• Gondolom, ez a magyar rendekből „bizonyos" reakciót váltott ki?! 
A magyar rendek megütközéssel fogadták az ősi alkotmány megsértését, és min-

den igyekezetükkel azon voltak, hogy a bécsi kincstárból hazahozzák a koronát. A 
rendek követelései végül sikert arattak: 1790 februárjában Bécsből Budára hozták a 
koronát. 
• Mit jelentett a magyarság számára a Szent Korona Bécsből való hazahozatala? 
A függetlenségi gondolat, a magyar önállóság diadalmenetele volt. A négy napos 

út során mindenhol öröm, vígasság és tisztelet fogadta a szent ereklyét. 
• Milyen szerepet játszott a reformkorban a Szentkorona-eszme? 
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A magyar reformkor gondolkodói a Szentkorona-eszmét a polgári átalakulás érde-
kébe állították. Élen járt ebben Kossuth Lajos, aki már egy fiatalkori írásában, 1833-
ban arról írt, hogy a nemesek mellé - akik tagjai a Szent Koronának - jobbágyaikat is 
fel kell emelni; számukra is állampolgári jogokat kell adni. Ez azt is bizonyítja, hogy a 
Szentkorona-eszmét Kossuth rendkívül fontosnak tartotta, s a Szent Koronának 
alapvető közjogi jelentőséget tulajdonított. Ez a ragaszkodás később abban is meg-
mutatkozott, hogy a Kossuth-bankókra - amelyeken a feliratok a nemességek nyel-
vén is szerepeltek — rákerült a Szent Korona. Kossuth Lajos egész életében mélyen 
tisztelte a Szent Koronát, a Szentkorona-eszmét és még száműzetésében is a szentko-
ronás címert használta. 
• Az 1848-as szabadságharc bukása után mi lett e jeles nemzeti ereklyénkkel, illetve 
a kiegyezés után hogyan módosult a Szentkorona-eszme? 

A függetlenséget jelképező Szent Koronához való nemzeti ragaszkodás fejeződött 
ki abban, hogy 1849-ben - a szabadságharc bukása idején - elrejtették a becses 
ereklyét, nehogy Habsburg-kézre jusson. 1853-ban találták meg az udvar emberei, de 
Ferenc József koronázására csak 1867-ben került sor, amikor a nemzettel kiegyezett. 

A kiegyezés után a Szentkorona-eszme a dualista monarchián belül a magyar ki-
rályság elvi, alkotmányos függetlenségét jelképezte, és a hivatalos felfogásban egy-
ségbe foglalta a királyt és az állam polgárait - köztük a nemzetiségeket is. 
• A két világháború kőzött- feltehetően - módosult a Szentkorona-eszme?! 

A két világháború között a Szent Korona a király nélkül maradt királyságot, a tör-
ténelmi Magyarországot szimbolizálta. A politikai gondolkozásban jelentős szerepet 
játszó szentkorona-tanra hivatkoztak azok a legitimista politikusok, akik a Habsburg-
királyság helyreállítását akarták, és azok is, akik a szabad királyválasztás hívei voltak. 
A királyság helyreállítására a kül- és belpolitikai körülmények miatt nem került sor, 
de a királyság mint államforma a Szent Koronában testet öltve fennmaradt. 

Az 1930-as években a függetlenséget és alkotmányosságot jelképező Szent Koro-
nára és Szentkorona-eszmére hivatkozva sok jeles magyar politikus küzdött az idegen 
hatalmak beavatkozása, a fasiszta veszély ellen, és a jobb-, illetve a baloldalról fenye-
gető diktatórikus törekvések feltartóztatása érdekében. 
• Köztudott, hogy a II. világháború befejezése után a korona három évtizedre kike-
rült az országból s az államforma is megváltozott! 

A n. világháború tragédiája után az új idők szellemisége 1946-ban a köztársasági 
államformát iktatta törvénybe. A Szent Korona is elkerült az országból, és csak 1978-
ban került vissza a már-már elveszettnek hitt ereklye. 
• Kinek köszönhető, hogy a Szent Korona - jelképként - visszakerült a magyar 
Köztársaság címerébe? 

A rendszerváltás éveiben a történelmi múlthoz és értékekhez ragaszkodó történé-
szek kezdeményezése nyomán az Országgyűlés 1990. július 3-án az ezeréves magyar 
államiság jelképeként a Szent Koronával ékesített címert fogadta el és tette hivatalos-
sá; s ma állami címerünket ékesítve a Szent Korona a magyar államot, a magyar állam 
függetlenségét, a jogrendet, az alkotmányosságot szimbolizálja. 
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