
Nem  sok  módjuk  volt  
a  magyar  tudósoknak  az  
István  király  nevével  
összekapcsolt  korona  
vizsgálatára,  de  tör-
ténfezeink,  műtörténé-
szeink  legkiválóbbjai  
mindig  is  kutatták  tör-
ténetét,  a  közvetett  for-
rásokat,  s  leírásokat  fel-
használva.  Ennek  kö-
szönhetjük,  hogy  a  kép-
ernyőn  most  kompetens  
előadásokat  kaphattunk  
nemcsak  a  koronának,  
mint  tárgynak  létrejöt-
téről  és  későbbi  hányat-
tatásairól,  de  a  hozzá  
kapcsolódó  közjogi  fik-
ciók  és  hiedelmek  tör-
ténetéről  is,  s  ezek  —  
valljuk  be  —  nem  ke-
vésbé  érdekesek.  

Györffy  György  XI.—  
XII.  századi  történel-
münkbe  ágyazza  be  a  
korona  két  részének  (az  
alsó  „görög"  s  a  felső  
„latin"  koronának)  fel-
bukkanását,  illetve  egye-
sítését :  1166-ban  már  el-
nyerte  mai  formáját  A  
koronáról,  mint  ötvös-
művészeti  tárgyról  Ko-
vács  Éva  műtörténész  
és  Szvetnik  Joachim  öt-
vösművész  mondott  ke-
véssé  ismert  részleteket.  
Megismerkedhettünk  ál-
taluk  a  rekeszzománc  
készítésének  aprólékos  
művészi  eljárásával.  

Benda  Kálmán  a  ko-
rona  hányattatásainak  

történetét  ismertette  a  
XIV.  századtól  korunkig  
—  a  történelem  válságai  
a  korona  történetében  is  
viszontagságokat  jelen-
tettek.  Az  Árpád-ház  
fiágánák  kihalása  utáni  
trónviszályokban,  Zsig-
mond  (illetve  Albert)  
halála  után,  az  ország  
három  részre  szakadása  
idején,  II.  József  fel-
világosodott  uralma  ko-
rában,  a  szabadságharc  
idején,  s  végül  a  máso-
dik  világháború  utolsó  
hónapjaiban  fordult  a  
korona  sorsa  is  válsá-
gosra.  Persze,  nem  misz-
tikus,  hanem  nagyon  is  
érthető  reális  okokból:  a  
koronához  kapcsolódó  
közjogi  elképzelések  
miatt. 

S  e  tv-műsor  leg-
nagyobb  erénye  éppen  
ezeknek  az  elképzelések-
nek  a  történelmi  nyo-
monkövetése  volt  Györ-
ffy  elmondta,  hogy  első  
nyomuk  a  Kálmán-kori  
Hartvik-legendában  van:  
ez  írja  le  a  koronakül-
dést  mint  csodás  ese-
ményt,  amelyhez  Szil-
veszter  pápán  kívül  égi  
jelenésnek  is  köze  volt.  
1198-ban  III.  Ince  pápa  
már  mint  az  ország  be-
csületét megtestesítő  tár-
gyat  említi.  Mint  Benda  
elmondta,  1301-ben  oly  
erősek  már  a  „Szent-
korona"  hagyományai,  

hogy  Károlynak  csak  
harmadik  koronázását  
tekintették  érvényesnek:  
az  első  kettő  ugyanis  
más  koronával  folyt  le.  

Csupán  a  törökök  
maradtak  közömbösek  
a  korona  hagyománya  
iránt:  Szulejmán  szultán  
Visegrádon  a  kezébe  
jutott  koronát  megnéze-
gette,  aztán  elküldte  
Szapolyainak... 

Csizmadia  Andor,  jog-
történészünk  a  Szent-
korona  tanának  kiala-
kulását  mutatta  be,  mint  
a  köznemesi  érdekek  
megfogalmazását. Ez biz-
tosított  ugyanis  a  fő-
nemesekkel  egyenlő  sza-
badságot,  s  az  uralko-
dóval  szemben  is  hizo-
nyos  jogokat  számára.  
Jellegzetes  reakciókép-
pen  két  Habsburg-ural-
kodó  is  a  korona  „meg-
szüntetésével"  (a  császári  
kincstárba  szállításával)  
akarta  letörni  a  magyar  
nemesi  ellenállást:  Ru-
dolf  1570-ben,  és  II.  Jó-
zsef.  Mindkét  kísérlet  
kudarcba  fulladt  a  rendi  
ellenálláson. 

Ami  ezután  történt  —  
a  Szentkoronatan  mo-
dern  átdolgozása,  a  két  
utolsó  koronázás,  a  ko-
rona  utolsó  vándorútjai  
—  része  legújabbkori  
törtépetünknek. 

A  TV  murikatársait  —  
András  Ferenc  rendezőt,  
Havas  Judit  szerkesztőt  
—  dicséri,  hogy  hagyták  
a  tudósokat,  s  magát  az  
érdekes  tárgyat  érvénye-
sülni  (s  ezt  jól  megvá-
lasztott  illusztrációkkal  
segítették).  E  film  je-
lezte  a  korona  eredete  
körüli  vitákat;  reméljük,  
egyszer  majd,  ha  a  tüze-
tes  vizsgálatok  megtör-
téntek,  újra  találkozha-
tunk  a  képernyőn  tudó-
sainkkal. 
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