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Konstantinápolyról kell szólanunk és röviden elmonda-
nunk : mi történt ott a császári palotában a XI. század első 
felében, mint amaz erkölcsi elhanyatlás korában, mellyben 
az elhatalmazott feslettség, és minden saját nevén meg nem 
nevezhető bün, jó eleve hirdeték a keleti birodalom végpusz-
tiílását. 

A császári palota ragyogó belsejében, a kéjmámorban 
nyavalygó császárok, másoktól segítve mozogtak akaratlanul, 
kiktől a hazaárulás, nyílt pártütés és minden bün jutalmat 
követelt, és ha elvétve oly férfi lön császárrá, ki kész és ké-
pes volt az alászállott császári tekintélyt emelni s a biroda-
lom kínszenvedéseit enyhíteni, annak élete azért forgott ve-
szélyben ; mivel jobb volt a többinél ; mert ennek kormánya 
alatt az igazgatás élén álló udvaronczok titkos bün, a tarto-
mányok főnökei nyilvános zsarolás után meg nem gazdagod-
hattak. 

A császári palotában 1028. évi nov. 9. szokatlan moz-
galom támadt, mint mikor rosszul áll a világ. E palota belse-
jében a kéjvadászó s hatalomra vágyó nők lépdelének a sző-
nyeges padolaton egyik teremből a másikba ; a főpapok titkos 
ajtón gyülekezének, a nyájasan hajlongó udvaronczok, terve-
ket koholva, hol jövének, hol távozának. 
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Mindezek azért történtek ; mert a 70 éves császár XI. 
Konstantin beteg volt, és udvari tanácsot tartottak arról : kire 
szálljon kimúltával a császári korona ? 

II. Basilius és öcscse XI. Konstantin, II. Román fiai 
kezdetben együtt ültek a császári trónon ; II. Basilius halálá-
val, mivel nem volt örököse, XI. Konstantin 1025—1028. 
egyedül lön császárrá, kinek nem volt férfi utóda. Három 
leánya közül Eudocia apáczák közé iratá magát ; és így Zoe 
és Theodora számítottak a főhatalomra. III.-Román, ki Argy-
rus melléknevet viselt, mint a beteg császárnak rokona, köz-
tiszteletben állott. 

Románt a beteg császár magához hivatá azt adván neki 
értésül : űzze el nejét, adja egyik leányának kezét, kivel fog-
lalja el a császári trónt. Román ez ajánlatot el nem fogadá ; 
mert szeretett Ilonájától elválni nem akart. Mire a császár 
kijelenté : Rád bízom, válaszsz leányom és valutás között. 
Román hallgatott. Most látta, hogy veszély örvényébe jutott ; 
most tűnt fel előtte, mi volt az udvari tanács határozata, mely-
nek végrehajtása a beteg császárra bizaték. 

Román készebb volt vakságot tűrni, mint nejétől meg-
válni. E gondolatban távozni akarván, az udvaronczok köré-
be jutott, kik majd arról értesíték, hogy neje apáczazárdába 
vonult, majd sürgetve az elrendelt egybekelést, így vigaszta-
lák : ne aggódjál, eddig rokona, barátja voltál a császárnak, 
most légy veje, jöszte, Zoe jegyesed vár. Román nem tudván 
mi történik vele, alig jöhetett eszméletre ; karján vezetve 
vitték félaléltan egyik teremből a másikba, a hol megallapo-
dának, ott két ajtószárny nyílt meg előttök, mire nagy csend 
lön ; Zoe és Román előtt a patriarcha állott egyházi díszöltö-
zetben, és rájok adá áldását. Harmadnap múlva meghalt a 
császár XI. Konstantin 1028. és az udvari nászvigalmat mély 
gyász váltotta föl. 

III. Román 1028—1034. császárnak fő gondja nem a 
közigazgatás, hanem az volt, hogy üres kincstárát jobb karba 
állítsa, melynek gyorsabb megtöltésére elviselhetlen adóval 
terhelé s ezzel maga ellen zúdítá az úgy is kizsarolt birodal-
mat ; innen majd titkos összeesküvés, majd nyílt pártütés 
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fenyegető, melynek lángjait Theodora szítá föl ; mire Zoe 
pártoskodó húgát Theodorát apáczazárdába utasítá. 

A kéjvadászó s gyönyörökben telhetetlen Zoe, paphla-
góniai Mihály, alacsony származatú ; de kedves arczvonású 
fiatal udvaroncz karjaiba vetette magát, és méreggel tört fér-
jének élete ellen. Románnak, a neki nyújtott nem elég erös 
méreg kínos fájdalmat okozott, melynek enyhítésére fürdőt 
használt a palotában, hol vízbe fulasztották. 

Alig hűltek meg Román tetemei, Zoe legott magához 
hivatá Elek patriarchát, ki megdöbbent a tudtára esett császár 
halálán ; Zoe azon kívánsága pedig bámulatra ragadta, hogy 
adja őt azonnal össze paphlagóniai Mihály udvaronczczal. 
Elek patriarcha jobbnak vélte az egybekelést elhalasztani ; 
mert nászünnepet és temetést azonegy időre, nyilvános bot-
rány nélkül, nem rendelhet. Zoe nem hagyott föl szándoká-
val, nagy arany halmazra mutatván, így szóla hozzá : jutal-
mad itt áll készen. Mire a patriarcha elpártolt az erénytől, 
megváltoztató határozatát és rájok adá áldását. 

IV. Mihály, ki hazájától paphlagóniai melléknevet vi-
selt, 1034—1041. császár, az egybekelési szertartás után, leg-
ott kihirdeté Román kimúltát és azt, hogy az özvegy császár-
né Zoe a birodalom javára neki nyújtá kezét, mihez kétség-
telen joga volt. 

A paphlagóniai testvérek ezek voltak: János, Mihály, 
Niketas, Konstantin és György. János, Konstantin és György 
heréltek és kóbor kuruzsolók (charlatán) voltak ; Niketas és 
a császárrá lett Mihály mint pénzváltók, álpénzt gyártottak. 

János régóta szolgált Román házánál, ki megszokott 
inasát a császári palotában is megtartó szolgálatában, hol be-
hizelgé magát a szerelmi kalandokba merült Zoe bizalmába, 
többi testvéreinek is szerzett az udvarnál hivatalt és fényes 
alkalmazást. E ravasz János titoktudással a császárnét hatal 
mába kerítvén, addig űzte cselszövényeit, míg Románnak, 
régi urának kivégeztével öcscsének Mihálynak meg nem sze-
rezte a császárságot. 

A császári árnyékhoz hasonló Mihály nehéz kórba esett, 
vagy az akkori hit szerint ördöngössé lett ; azon gyötrelmes 
érzet is kínozta, hogy Román ellen vétkezett: monostorokat 
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és kórházakat építtetett, imádságnak, bíínbánatnak és vezek-
lésnek szentelé életét, hogy bűnbocsánatot, lelki s testi nyu-
galmat nyerjen ; de azért nem mondott le a császárságról, 
hanem azt rokoninak akarván biztosítani, nővérének Máriá-
nak és István patríciusnak fiát Calaphates Mihályt Caesarnak 
nevezte ki, ezt a magtalan Zoe fiává fogadta, hogy ö legyen a 
császárságban örököse. 

IV. Mihály a birodalom kormányzását bátyjára a herélt 
Jánosra bízta, ki azokat, kik Román alatt hivatalt viseltek, 
mind eltávolította. Ocscsét Niketást syriai kormányzóvá ne-
vezte ki, a császári palotát új heréltekkel és hölgyekkel né-
pesítette meg ; a ki szót mert emelni akár ellene, akár öcscse 
Mihály ellen, azt vagy száműzte, vagy bezáratta. Az utóbb 
császárrá lett Monomachus melléknevü Konstantint, erős vár-
ban örízteté. A császárnét vigyázó szemmel tartván, rajta 
zsarnokúl hatalmaskodott úgy, hogy a büszke Zoe elhatározta 
tömlőcztartóját, mert így nevezé, méreggel öletni el ; de a 
császárné terve elárúltatván, János még nagyobb szigorral 
bánt vele. 

E közben a császár Mihály elerötlenedett, az általa épí-
tett monostorba vonúlt, hol betegsége s kínjai napról napra 
növekedtek, melyek 1041. évben véget vetettek sanyarú 
életének. 

IV. Mihály kimúltával Calaphates melléknevü V. Mi-
hály, Zoe fogadott fia és caesar, foglalta el a császárságot, 
ki a herélt Jánost, anyjának bátyját, kitől a császárné is sza-
badulni akart, legott száműzte, és hogy függetlenül gyako-
rolhassa zsarnoki hatalmát, Zoet, hívei tanácsára, leginkább 
Konstantin anyja bátyjának rábeszélésére, a császári palotá-
ból apáczazárdába űzte. 

E hálátlanság hírére Konstantinápoly fölzendült, a lázon-
gó nép Zoet és Theodórát kivánta egyhangúlag és hozta leg-
ott az apáczazárdából vissza, hogy foglalják el az őket örök-
ségileg illető császári trónt. A felbőszült népcsapatok a csá-
szári palotára rohantak, hol ellenállásra találtak ; mert a 
palotát fegyveres örcsapatok védték, ezeket heves harcz és 
öldöklés után szétszórták, a palotát elfoglalták, hogy Mihályt 
megfoszthassák a császárságtól, melyről önként lemondani 
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nem akart. Mihály és Konstantin rettegve látták, hogy a nép-
nél engesztelhetlen gyiílölségbe estek, még jókor hagyták oda 
a palotát és monostorban kerestek menedéket. Keresztelő 
szent János templomában, szerzetes köntösben imádkoztak, 
mikor őket a bosszúra feltüzelt népcsoportok megrohanták, a 
templomból bőszülten kihurczolák, és előbb Konstantint, utá-
na Mihályt megvakíták, 1042. 

Zoe és Theodora a nép bizalmából és akaratjából fog-
lalták vissza a császári trónt, mint örökségöket. A 60 éves 
Zoe, azt adván színül a tanácsban elö, hogy gyönge karjai 
nem bírják a birodalmat ellenségeitől védelmezni, s így férj-
hez kell mennie, ezt kívánja a közhangulat. A fiatal és szép 
Katepano Konstantin volt az élemedett Zoe választottja, ki 
iránt régóta simulékony hajlammal viseltetett. Nem sokára 
hírül adják Konstantin nejének, hogy szeretett férjétől el 
akarják választani, féllés zúdúlt föl keblében és férjét, hogy 
másé ne legyen, méreggel ölte el. Zoe e váratlan baj után, 
száműzött fényes származatú Monomachus melléknevü Kon-
stantint hivatta udvarába, kinek kezét és trónját ajánlá föl 
1042. évi junius 11-kén, ki más nap meg is koronáztaték. 

E Monomachus melléknevü XII. Konstantin 1042— 
1054. császár, Zoe és Theodora iránt nagy tiszteletet muta-
tott ugyan ; de Zoet nem kedvelte, kivel azért kelt egybe, 
hogy a császárságot megszerezze. Az államügyek vezetését 
másokra bízta ; mert Sclerena nevű ritka szépségű kedvesé-
vel szerelmi kalandokba merült, kinek Konstantinápolyban 
fejedelmi palotát építtetett, melyben fajtalan vigságban tölté 
minden idejét, és Sclerenáját, szíve mindenét, kincsekkel 
halmozá el. 

XII. Konstantin császár, részint a közjövedelmek fe-
csérlései, részint botrányos kicsapongásai miatt, a kizsarolt 
nép gyölöletét vonta magára ; de ö a nép hangulatára nem 
sokat hallgatva, ünnepélyes diadalmenetet rendelt, melyre 
tömérdek sokaság gyűlt össze, hol ezeket hirdeté ki : tartsák 
tiszteletben Sclerenát és nevezzék öt Augusta czímen. E hir-
detést altalános kiáltozás szakítá félbe: „Nemkell Sclerena!" 
és az egész néptömeg fölzendült. Zoe és Theodora engesztelő 
szét emeltek a felbőszült néphez, mire minden elcsendesült. 
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Rövid idő múlva megszűnt élni Zoe 1050. évben, 70 éves 
korában. 

XII. Konstantint lábküszvény kezdé kínozni, fájdalmai 
között kolostorba vágyak odék, hol elgyengülve, ámbár Theo-
dóra iránt nagy tiszteletet színlett : mégis hadvezérét Nice-
phorost nevezé ki utódául ; de Theodora Konstantin halálát 
közelgetni tudván, már annak 1054. történt kimúlta előtt fog-
lalta el a császári trónt. 

Theodora 1054 —1056. császárné, XII. Konstantin hűlt 
tetemeinek eltakarítása után, legott börtönbe záratá azokat, 
kiknek tanácsából Nicephorus emelteték császárrá. Nicepho-
rust, hogy mint trón követelő zavart ne támaszthasson, ko-
lostorba csukatá. Theodora nem sokára, az agg kor lankadt-
sága miatt betegségbe esék, és az udvari heréltek tanácsát 
követve, az élemedett harezos, Stratioticus melléknevü VI. 
Mihályt választá utódául és elhagyá a világot 1056. évben. 

Az eddig szóban volt császárok, és császárnék össze-

Eudocia. 
Zoe. 

Férjei : 
a) III. Román. 

1028—1034. 
b) IV. Mihály. 

1034—1041. 
c) XII. Konstantin. (Monomachus.) 

1042—1054. 
Theodora. 

1054 — 1056. 
Ezek aranyérmeit Saulcy vizsgálja, ki XI. Konstantin, 

III. Román, XII. Konstantin és Theodora aranyait ismerteti 
meg és rajzban állítja elő, melyeket az akkori byzanti jelmez 
(costume) végett is méltó megtekinteni. ') 

Most szólhatunk azon Nyitra-Ivánka területén 1860. és 
1861. szántás közben talált aranylapokról, melyek Marko-

') Essai de Classification des suites monétaires Byzantines Ear 
F. de Saulcy. Metz, 1836. 8. p, 257—278. Planches. 4. Planche XXIII. 
ХХ1У. 

állítva ezek : 

XI. Konstantin. 

1025—1028. 
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vi с h Tivadar közbenjártával, vétel útján jutottak a m. n. Mú-
zeumba, Huszár János nyitra-ivánkai közbirtokostól, és me-
lyek az ide csatolt hív rajzban láthatók. Az 

I. aranylapnak íölirata ez : 3 0 H 0 1 6 V CAIBAÏC. 

RÁTHÁAVTTFCTA. 
Zoe talap fölött áll fénykörös és koronás fejjel, jobbját 

melléhez hajtva, baljában kormánypálczát tart, byzanti kön-
töse aranydíszszel mozaikképpen kirakott zománcz, oldalain 
lombozat között hat sólyom látható. Találtatott 1861. 

II. aranylapnak görög fölirata így olvasandó : „Constan-
tinos autocrator Romeon (Pogcaoov) Monomachos.íl XII. Kon-
stantin talap fölött áll koronás és fénykörös fejjel, jobbjában 
császári zászlót (Labarum) tart, hosszú byzanti köntöse ai-any-
dísszel mozaikképpen kirakott zománcz, oldalain lombozat 
között hat sólyom látható. Találtatott 1860. 

III. arany lap görög fölirata ez : „2 heoclora Neosebastate 
Augusta.u Theodora császárné talapon áll koronás és fénykö-
rös fejjel, jobbjában kormánypálczát tart, hosszú byzanti ru-
hája oly ékesítésü, mint az előbbiek, oldalain hasonló lombo-
zat között hat sólyom tűnik elő. Találtatott 1860. 

IV. aranylapnak fölirata imez : „íj 'AXr^eia-, (he Ale-
theiaj, a mi annyi, mint Igazság, valóság (Veritas). Ez áll fia-
tal nő alakban, fénykörös fejjel két pálmafa között. Találta-
tott 1860. 

V. íratlan aranylapon, tánczosnö (mások angyalnak 
mondják), ábrázoltatik, fénykörös és homlokszorítóval, ékes 
feje fölött két kezével szalagot vonva ; felső öltözéke zöld, az 
alsó kék, jobbról négy sólyom látható. Ez szinte az előbbiek-
hez hasonló zománcz. Találtatott 1860. 

VI. Hasonló tánczosnö ; de felső öltözéke fehér, alsó 
kék, körötte lombozat között négy sólyom. Találtatott 1861.') 

A művészileg kiállított ezen aranylapoknak öszhangzó 
díszítése s azonegy modorú kivitele, ugyanazon művészi öt-

') A fénykör ; nimbus értelmeit és használatát Pitiscus adja elő. 
Lexicon antiquitatum Komanar. Leovardiae, 1713. fol. Tom. 11. 267. 
268. Cf. Eich, Dictionaire des antiquités Komaines et Grecques. Paris, 
1859.8. 427. 428. 
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vös kézre mutatnak, és kivált a három utolsó lapnak ábrázo-
latai XII. Konstantin vagy nászörömeire, vagy azon vigalma-
ira emlékeztetnek, melyeket az, Sclerenája palotájában töltött. 

Az agyagmüre, üvegre, vagy fémre forrasztott, fémsaví-
tással színezett áttetsző üvegfolyadék , zománcz (Encaustum, 
Email) néven hivatik. 

A régi görög és római zománcz művészet (Еухампхт], 
Encaustica) feledékenységbe ment, nem is erről, hanem egye-
dül a fémre forrasztott byzanti, keleti (arab) és nyugati zo-
mánczról akarunk röviden szólani, mely háromféle : 

1. Borított zománcz (Encaustum incrustatum), mikor 
a fémlapon kijelölt rajzvázolatnak emeltebb hézagai mozaik 
képpen húzatnak be. A régi időkben, vagy a VI. század első 
felében és középkorban, úgy látszik, ez volt a zománcz előál-
lításának egyetlen módja, egész a XIII. század bezártáig. 

2. Domború zománcz (Relief Email), hol a fémlapra 
vázolt emelkedő ábrázolatok és ékesítések áttetsző zománcz-
czal vannak kiszínezve. Ezt az olasz kisebbszerü művészek 
találták föl a XIII. század végével. 

3. Zománcz festvény, mikor a fémlapra tervezett ábrá-
zolatok és ékesítések zománcz színezése, más festési mód 
szerint ecsettel történik. Ez a francziaországi Limoges város-
ban keletkezett a XV. század második felében. 

Az első nemű vagy borított zománcz kivitele vagy elő-
állítási módja kétféle : 

a) Az előállítandó képek rajzait fémvonások képezik, 
melyek a fémlapra erösítetnek meg és a hézagok zománczczal 
töltetnek be. Ez a befoglalt (cloisonné) zománcz, melyhez 
aranylapjaink tartoznak , ezeken a rajz vázlatának árnyékla-
tait, és mintegy mozaikképeD elhintve csipkézett apró ékesí-
téseit aranyszálak képezik ; mert a XI. század végével és XII. 
század elején csak ritkán íordúl elő rézlapra forrasztott zo-
máncz. A befoglalt zománcz, a zománcz nemek között legrit-
kább és legnagyobb becsű. 

b) A fémlapon zománczczal betöltendő völgyeletek vé-
setnek ; de a rajzok vázlatai emeltebben hagyatnak. Ezt emelt 
terű (champlevé) zománcznak nevezik, melyhez tartoznak 
azon bécsi sz. István első vértanú templomának rézlapjai, 
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melyeke t Dr. Heider Gusztáv ismertetett meg1). Az emelt-
terü zománcz épen nem ritka, sot gyakori s közönséges a zo-
máncz nemek között. 

A befoglalt és emelt terű, a kivitelben egymástól külön-
böző zománcz müveket, nem kell a niello müvekkel összeza-
varnunk, melyekről máskor szólottunk. 2) A niello müvek 
fémlapjai nincsenek zománczczal beborítva, mint az akár be-
foglalt, akár emelt terií zománcz fémlapjai. Ezeket maga az 
idő különbözteti meg a niello müvektől ; mert a zománcz bura 
idővel fölpattog és hámlik, mint a boglárfa (platán) kérge ; ez 
a niello müveknél, hol zománcz bura hiányzik, meg nem tör-
ténhetik. 

A befoglalt zománcz régi keleti müvekhez tartozik, vagy 
annak utánzása : az emelt terű zománczok nyugati müvek. 
Konstantinápolyban már a VI. században készítgettek zo-
máncz müveket ; ha igaz, hogy azon ékszerek között, melye-
ket I. Justinus (518—527.) császár Hormisdas (514—523) 
pápának küldött ajándokúl, zománczos egyházi lámpa is em-
líttetik Justinus utóda I. Justinian (f 565.) kora volt a by-
zanti zománcz művészet fejlődésének és haladásának időszaka. 
Justinian és neje Theodóra, a Zsófia egyház oltárait zománczos 
aranymüvekkel ékesítették föl. 

A tudományt és művészetet pártoló Porphyrogenitus 
mellék nevü X. Konstantin, VI. bölcs Leo fia (945—959.) 
császársága alatt, a zománczot nem csak ékesítésekre hasz-
nálták a byzanti művész ötvösök, hanem azt már arczképek 
előállítására is alkalmazták, és apróbb zománcz készítménye-
ikkel a nyugati tartományokban kereskedést űztek, melyekkel 
a nyugati ötvösök saját müveiket ékesítették. 

Olaszországban a zománcz művészet a X. században 
kezdett fejledezni. A monte-casinoi sz. Benedek szerzetének 
monostora egykor nagy hirben állott, melynek apátja a X. 
században az egyház oltárát zománczos aranymüvekkel akar-
ván földíszíteni, kénytelen volt néhány szerzetest Konstanti-

') Mittheilungen der к. к. Centralcommission zur Erforschung 
und Erhaltung der Baudenkmale. Wien, 1858. III. Jahrgang. Novem-
ber. December. 

3) Magyar academiai Értesítő. 1850. Ш. sz. 168.1. 
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nápolyba küldeni, hogy a kivánt zománez müveket ott vásá-
rolják meg. Ugyanez a c^sinoi apát byzanti mestereket hiva-
tott monostorába, hol a szép művészet majd minden ágának 
tanodát alapított, itt volt a latin zománez művészetnek is első 
iskolája vagy műhelye (officina monasterii), melyből a művé-
szet Olaszországban annyira elterjedett, hogy a XII. század-
ban a keleti zománez kereskedést majd egészen megszűnteié ; 
mert a toskánai zománez művészek már akkor nagy hirben 
állottak, kik a byzanti befoglalt zománez előképeihez ragasz-
kodtak egész a XIII. századig ; ennek végével az olasz művé-
szek, eltérve a byzanti modortól, saját domború zománezot 
kezdtek előállítani, mint föntebb mondatott. 

A XIV. század első felében a zománez ékesítések azon 
kivitelét és előállítási módját fogadták el, mely Francziaor-
szágban már a XIII. század óta volt gyakorlatban ; ez abból 
állott, hogy a lapra forrasztott kék zománez térre ezüst vésö-
zetü (ciselirung) ékesítéseket alkalmaztak ; ámbár a zománez 
művészek nagyobb része megmaradt a XIII. századi gyakor-
lat mellett, és a domború véseményeket áttetsző zománezba 
foglalta ; mert ez előállítás érte el a zománez művészet leg-
magasb fokát. 

Csakhogy a zománez művészet kezdetét, fejlődését és 
haladását léptenként, és mintegy nyomról nyomra követni nem 
tartozik czélunkhoz ; ezt, mint nálunk még most nehéz mun-
kát másnak engedjük át azon megjegyzéssel, hogy a zománez 
és más régiségtani müvek leirása rajzok nélkül úgy, mint ma-
gok a költséges rajzok leirás nélkül nehezen érthető félmunka. 

Azt már fönnebb olvastuk, hogy a X. században a casi-
noi monostorban volt a latin zománez művészetnek első isko-
lája, a mi azért figyelmünkre méltó ; mivel leghihetőbb, hogy 
azon zárt koronát, melylyelsz. István koronáztaték meg ezere-
dik évben első magyar királyul, a monte-casinoi zománez is-
kolában készítették. Annyi bizonyos, hogy e korona a X. szá-
zad második felének müve, melynek latin föliratai mutatják, 
hogy azt nem byzanti mester, hanem latin művész alkotá ; la-
tin zománez művészetnek pedig azon korban , egyedül a ca-
sinoi monostorban volt iskolája. Ide járúl az is, hogy e korona 
készítőjének kezdő művésznek kellett lennie ; mert az azon 
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korú byzanti zománczot nem birta egész tisztaságában előál-
lítani. Az is kétségtelen, hogy sz. István összeköttetésben ál-
lott a easinoi monostorral ; mert a pannonhegyi szerzetnek, 
1001. évben kelt adománylevelében, oly szabadságot adott, 
milyennel bírt a casinohegyi monostor, melynek sz. István 
utóbb aranykeresztet ajándékozott oly kéréssel : küldene hozzá 
néhány szerzetest, az általa ujdon alapított monostor szerve-
zésére. ') 

A magyar koronának alsó görög része byzanti mü a 
XI. század második feléből, ezt, mint tudjuk, Dukasz Mihály 
(1071 — 1078) byzanti császár küldé I. Gyéza (1074—1077.) 
magyar királynak háladatosságból, hogy hadi foglyait vált-
ságdíj nélkül szabadon bocsátá. E görög nyílt koronának föl-
irata megnevezi mind az ajándékozó byzanti császárt, mind 
az azt elfogadó magyar királyt. Innen van, hogy e byzanti 
nyílt koronát részletesen szokták leírni 2) ; de a latin korona 
eredetét még senki sem derítette föl. 

Arról nem igen szólnak az írók, hogy a latin és görög 
két főrészből álló magyar királyi koronának két példánya 
létezik. Erzsébet Albert (1437—1439) király özvegye, mint 
tudjuk, fiát a kisded Lászlót 1440. évben III. Fridrik (1439 
—1493) császár gyámságára bizta, kinél a magyar királyi 
koronát is letette. És így Fridiiknél nem a magyar királyi 
korona, hanem Erzsébet házi koronája volt elzálogítva. 

Hunyadi Mátyás (1458—1490) király és HL Fridrik 
császár 1463. évben béke szerződésre léptek, melyben ki volt 
kötve, hogy Fridrik császár az Erzsébet királyné által nála 
letett magyar királyi koronát és Sopron várost köteles vissza-
adni. A békekötés végrehajtására kinevezett követek megin-
dultak Bécs-Ujhelyre (Neostadium), hova 3000. lovast vittek 
magokkal, hogy a koronát ünnepileg és bizton hafca hozhas-
sák ; de Fridrik csak a váradi püspököt Vitéz Jánost, utóbb 
esztergami érseket bocsátá a várba 200. lovassal, a többiek 
kénytelenek voltak Sopronba menni s ott várni be a korona 
átadását. Vitéz a magyar királyi korona átvételéhez akart 

') Pertz, Script. VII. Chron. Mont. Casinensis. pag. 674. 
2) Mittheilungen der к. к. Central-Comissiou. August. 1857. II-

Jahrgang. Nro. 8. 201—211. 
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fogni, mely majd 24. évig volt Fridrik birtokában ; de Fridrik 
más a valóságoshoz hasonló koronát készíttetett miként állítá 
azért , hogy ha az egyiket el találnák lopni, maradjon meg a 
másik. Vitéz a valóságos koronát nem ismerte s az egymáshoz 
hasonló két korona között választani nem mert, hanem, hogy 
Fridrik meg ne csalja, az öreg Palóczy Lászlót hivatá el Sop-
ronból, az átveendő korona megvizsgálására, ki mivel gyak-
ran volt alkalma a koronát látni bátyjánál György esztergami 
érseknél, azt a hátulsó részén befoglalt zafir, alig észrevehető 
repedéséről ismerte föl. Tehát nincs okunk kétségbe vonni; 

hogy a magyar királyi korona két példányban létezik. 
A magyar királyi koronától különbözött a magyar ki-

rálynék koronája. Már sz. István nejének Gizelának volt drága 
kövekkel ékes arany koronája, melyet II. Endre király akkor 
vett el a veszprémi templomból, hol örízteték, mikor kereszt-
hadjáratra készült. 

Koronát vagy koronkát a magyar nemes hölgyek is vi-
seltek. Erzsébet Robert Károly (1309—1342) király özvegye, 
1. Lajos anyja, 1343. évben érkezett Rómába, honnan har-
madnap múlva Nápolyba indúlt el fiához Endre királyhoz. 
Nápolyba menetelét egy névtelen szemtanú így beszéli el : 
A királyné (Erzsébet) négy lovas hintón jött Nápolyba, ötven 
arany sarkantyús lovas kíséretében, a hintón nyolez grófnő ült 
vele szemközt, utána más hintóban nemes nők ültek, magyar 
fátyollal és szín arany koronkákkal (coronette) ékesítve. A 
királyné jobbján négy úja félig le volt vágva. ') 

Pótlék. 
1861. jun. 20. Markovics hozott Nyitra-Ivánkán talált 

2. aranylapot : 
1. Álló nő ábrázoltatik mellén keresztbe tett kezekkel, 

oldalain két zöld fa, következő fölirattal : HTJTII—NOCll. 
2. Gömbölyű, fölirata ez : 
(A) AN/1PE/JC. 
Mutató, közép és kis ujj emelésével, görög áldás. 

') Muratorii, Antiquitates Italicae medii aevi. Mediolani, 1740. 
fol. Tom. Ш. col. 316—318. 
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