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a
vaztan orszrigunk

Koron6s vagy korona n6lkrili legyen az rij
Maryar K6zt6rsas6g cimere? Err6l folyt a vita
a Parlamentben az alk otmrinymd dositl, grril6sen.
Az otsz{ggrtl6s fry dtinttitt, hory az.rigrn ev ezeLt
koronds kiscfmer leryen az orszdgjelvdnye.
A ttjrt6nelem bizonysiiga szerint a koronds
kiscimer a h6tszer vdgott mez6, a hiirmashalmon
a kett6skereszt m6r a XII-XIII. szrizadban
megjelent, mint az Arp6d-hazi uralkoddk csalidi
cimere.

Eddigi ismereteink szerint m6r az 1222-es
Aranybulldn, eglik legfontosabb ttjrv6nytink
pecs6tj6n az Arpadot vdgrisos pajzsit ilbrazolLdk,
de a k6s6bbiekt6l eltdr6en a s6vokban oroszlilnok-

kal.
A XIV. szdzad ets6 fel6b6l sz6rmaz6 heraldikai
gyijtem6nyben, a Zririchi Cimertekercsen szines

hanem a kirrilynak a korond,ra ahhoz, hory
kirdlynak elismerj6k.
A Szent Korona Tanrit tcirv6nyes meghatrirozdssal legkor6bban Nagy Lqios kirrilyunk
idej6ben fogalmaztrik meg. A vil6gtcirt6nelemben
els6 olyan fogalmazris, mely kimondja, hogy az
uralkodds joghatosrigdt szem6lytelen magass6gba
emeli, mert minden jog 6s hatalom forr6sa maga
a Szent Korona, s eryben a nemzet iinrillds6grinak, fiiggetlens6g6nek 6s eg6sz ktizdss6gi poliiikai

6let6nek kifejez6je.

A

Szent Korona tisztelete nem kdt6dik

valliishoz. Az6rt,,Szend' nektink maryaroknak,
mert a koron6val I. Istv6n kir6lyunk egyhazi

elismer6se mellett maryar 6llamisrigunk 6s
n6ptink fennmaradds6t jelk6pezi.
Akoronris cimer az ezer6ves magyar:illamis6got 6s a jogfolytonoss6got jelk6pezi, magdt, az
orszdgot, ahatalom teljess6g6tjelenti, amelynek
16szese valamennyi jogokkal bir6 dllampolgdr.
K.S.

6brrizoldsban l6that6 a vrigrisos maryar cimerpajzs.

A K6pes Kr6nika egyik inicidl6jrin kitjuk az
1312-es Rozgonyi csata kdp6n. Ebben a csatdban

biztosftotta IQiroly R6bert els6 magyar Anjouhdzbeli uralkod6 hatalmdt a mag"yar tr6non. A
kirdly cimerkdnt a kettiskeresztet, a viig6sos
pajzsot 6s az Anjou-liliomokat hasznrilja.
Az Qrszdgalma korondzrisi 6kszeren erytitt
szerepelnek a magyar cimer legfontosabb elemei,
a kett6skereszt 6s a vrigrisos pajzs.
!s, 1849. dprilis 14-6n elfogadott Fiiggetlens6gi.

Nyilatkozat ut6n a korona lekeriilt a cimerr6l,
helyette ryakran kardot 6s bab6rkoszordt ribr6zoltak a katonai csrik6n.
Aa 1896-os milldneumi tinneps6get hirdet6
plak6ton megint a vdgtisos mez6k 6s a kett6skereszt szerepelnek, mellette a Dalm6ci6ra,
Szlav6ni6ra, Erddlyre 6s Fiumdre utal6 jelk6pek.
Az I. vildgh6borri el6tti ,,boldog b6keid6k"
nagyszabdsti 6pitkezdsein ryakran szerepelt a
koronds kiscimerrel egyiitt a kdz6p- 6s a narycf-

Kieci-er

Kiiz6pcimer

mer.

Krillay Istvdn kjrtdndsz professzor, az orc26ry'
grirl6s 6ltal kikiilddtt, a nemzeti cimerrel foglalkiz6 brzoltsdg eln<jke szerint ,,a Szent Korona"
mdr 169 nem a kirrilyt vary a kir6lys6got jelenti'
1386-ban az Orszdglanrics kimondta, hory a
korondt mag6nak tartja, az nem a kirdly tulajdona. Nem a korondnak volt sztiks6ge a kir6lyra,
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