
A keresztpánt elsődlegessége 

Ahogy az elérhető „hivatalos” koronáról szóló irodalomból olvasható, valamikor, az abroncs a pártával, 

másrészről a keresztpánt két különálló tárgy lehetett. Ma már a korona minden részéről részletes képek 

ismertek. Egyáltalán nem ütközik semmilyen nehézségbe odahaza a számító gép segítségével az egész 

koronát méretarányosan vizuálisan pontosan felépíteni. Én mérnökként természetesen jól ismerem a 

geometriát és a lehetséges gyártási folyamatokat, ezért megvizsgálom a legfőbb érvet, bizonyítékot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha megfigyeljük a szemközti és a hátsó képet, akkor megállapítható, hogy a Pantokrátor kép és a 

Dukászkép foglalatai nincsenek az alattuk lévő kő-mezők szimmetria tengelyében. Mindkét esetben a párta 

elemek a keresztpánttal együtt balra vannak csúszva. Elől ez az elfordulás 3,5 mm (Csomor szerint). Hátul 

kevesebb. 

A kérdés tehát az, hogy bizonyíték-e az abroncshoz viszonyított párta és keresztpánt excentricitása az 

egységes koronára nézve? 

Tények: 

1. Az abroncson lévő képek és kövek szigorúan pontosan, egyenletesen szimmetrikusak a két oldalon. 
Tehát a Pantokrátor alatt lévő háromszögű kő mezőjének függőleges szimmetria tengelye mindkét 
oldalon egyenlő távolságra van a Dukász kép alatti kő mezőjének függőleges szimmetria tengelyétől. 
Ezt le lehet mérni a korona számítógépen készített rekonstrukciós modellén: 

 

2. Az elülső párta-rész, gondolok itt a két-két háromszögű és két-két félköríves áttetsző zománc párta 
elemekre, méreteiben pontosan tükör-szimmetrikusok. 

3. A párta közép képe, vagyis a Pantokrátor mezejének függőleges középvonala nem esik egybe a 
háromszögű kő mezejének szimmetria tengelyével. Balra való elfordulás 3,5mm. 

4. A Dukász kép foglalatának függőleges középvonala nem esik egybe az alatta lévő kőmező szimmetria 
tengelyével. az elfordulás kisebb, mint 3,5 mm. 

5. Mindkét helyen a kőmezőkhöz viszonyítva balra van elfordulva a párta elemek függőleges középvonala. 
Lényeges azonban, hogy az elfordulás (eltolódás) nem egyenlő a háromszögű kő (elől) esetében 
nagyobb az elfordulás, míg hátul kisebb. 

6. A pártán lévő Pantokrátor és Dukász foglalat függőleges középvonalai, tökéletesen egybe esnek a 
kapcsolódó keresztpántok középvonalával. Ráadásul a Pantokrátor foglalat szélessége éppen, hogy 
csak, elfedi a 2 mm-rel keskenyebb keresztpántot, ami egy előre megtervezett értéket jelenthet. 



7. A korona keresztpántjai egymással nem pont 90 fokot zárnak be. (ezt a felülnézeten vagy alulnézetről a 
számítógépen le lehet mérni). Tehát tény az is, hogy a keresztpántot nem lehet mértani pontossággal az 
abroncshoz illeszteni. Az eltérés oka tehát a keresztpántnak az ideális geometriától való eltérése. 

 

 

 

 

 

  

felülnézet   tükrözött alulnézet   oldalnézet 

Csomor (Katolikus lexikon) érvelése szerint az abroncsot, a pártát, és a keresztpántot készre készítették. Az 
eltérés oka az volt, hogy a szegecseket a kis hely miatt nem lehetett volna megoldani! Ez az érvelés hibás. Az 
ellenérv tudniillik az, hogy az abroncs egy amatőr munka, a párta már a kezdetekkor excentrikusan volt az 
abroncs anyagból kivágva. Ehhez illesztették a keresztpántot! Bár ez a magyarázat erősen erőltetett, mégsem 
lehetetlen. Az erőltetés azért hangsúlyos, mert ugye a Párta hátsó eleme (a Dukász foglalat) is balra van fordulva 
(bár kisebb mértékben.) 

Ha egy keresztpánt egyik irányú két elemét akarnánk az adott párta két szemben lévő eleméhez igazítani, akkor 
az, technikailag nem okozna semmilyen nehézséget. Ha megnézzük, a szegecsek helyét rájövünk arra, hogy 
nem okozott volna egy 3,5 mm-es elfordulás szegecselési problémákat. Tehát hibás Csomor érvelése.  

Mégis, mielőtt továbblépnék, szeretném leszögezni, hogy ez az eltérés valóban a korona egységes készítésének 
egyértelmű bizonyítéka, sőt jóval továbbmegy Csomor megállapításain, olyannyira, hogy közelebb jutunk ahhoz a 
kérdéshez is, hogy lehetett-e Szent István fején ez a korona! 

Tehát a mértani adatok felvétele egyértelműsíti, hogy az eltérések oka a keresztpánt pontatlansága. 

 

Ha megvizsgáljuk az oldalnézeteket, akkor tűnik csak fel, hogy a korona felépítésében nem az oromhelyzet a 
meghatározó, hanem az oldalnézet. Az abroncs osztása pontos, a párta is pontos, ami nem pontos, az a 
keresztpánt. Nos, az oldalnézetek figyelmesen való szemlélése után egyértelműen megállapítható, hogy az 
oldalsó keresztpántok helyzete határozta meg az egész keresztpánt helyzetét. Mint látható, a kő utáni mindkét 
oldalon párban az orvos szentek találhatók. Ha most az orvos szent képeinek széléhez viszonyítjuk az oldalsó 
keresztpánt hátsó szélét, akkor megállapíthatjuk, hogy ez a távolság egyenlő mindkét oldalon, éspedig 2 
aranygyöngyszem távolság. 

A létrehozási folyamatban az egyetlen olyan elem, amelyet a szerelés előtt kötelezően készre kellett gyártani az 
a keresztpánt. Ennek a díszítése, annyira kikeményíti és meghatározza a keresztpánt alakját és 3D-s 
geometriáját, hogy azon alakítani utólag nem lehet. Ezzel szemben az abroncs alakja aránylag könnyen 
változtatható is, alakítható, hisz nincs rajta filigrán csak egy egyszerű pánt, annál inkább, hogy díszítés ekkor 
még nincs rajta. Továbbá a szemben és hátsó nézetből megállapítható, hogy a szabályos párta az 
keresztpánthoz igazodik, és nem az abroncshoz. 



Mivel a párta foglalatai, a hátsó függőtartó karika és a Pantokrátor  alatti gyöngysort tartó fül is a keresztpánthoz 
illeszkedik, ebből következik, hogy az abroncs nem lehetett egy különálló, félig kész vagy „görög korona” rész, 
hanem az egységes koronához készült. Mivel itt hegesztés vagy keményforrasztás történt ezért ebből következik, 
hogy az abroncs díszítése a keresztpánttal való összeszerelés előtt történt. Tehát a kész keresztpántot rámérték 
a dísztelen abroncsra, és meghatározták a párta helyzetét is. Kijelölték a keresztpánt helyét és elkezdték az 
abroncs véglegesítését, a pártával együtt. Ekkor dőlt el, hogy hol van a korona eleje, háta és oldalai. Ebben a 
folyamatban lényegtelen az a kérdés, hogy a párta foglalatainak egy része egy anyag az abronccsal vagy sem. A 
foglalatok felhegesztése (forrasztása) után, amit nyilván oldalról kezdtek az abroncson, hisz ott a keresztpántok 
egyenlő távolságban vannak a képek foglalataitól, majd jött a Párta foglalata, végül az abroncs igazgyöngy sorait 
tartó fülek rögzítése, de ekkor már az elülső fület a keresztpánt helyzetéhez igazították. 

A hegesztéssel (v. forrasztással) járó magas hőmérséklet miatt ez az összeszerelési (bonthatatlan eljárás) nem 
jöhetett szóba, akkor a keresztpánton lévő képek megsérültek volna. Ez után kerülhetett sor az utolsó lépésre az 
összeszegecselésre. Technikailag a szegecselés egy megfelelőbb rögzítési mód, mint a hegesztés, mert a 
korona egésze kevésbé lesz merev és sérülékeny, illetve javítása is egyszerűbb! A keresztpánt leszerelhető az 
abroncsról. Két különböző anyagú és vastagságú arany szalagot amúgy is csak akkor lehetne összehegeszteni 
v. kemény-forrasztani, ha egymásra simulnának, ami természetesen ebben az esetben nem állt fenn. 

Ez a levezetés azért fontos, mert nyilvánvalóvá teszi azt, hogy az igazságot két egymástól független tényként 
lehet összefoglalni: 

1. Ez az aszimmetria egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a korona abroncsa a kész keresztpánthoz 
készült. Nem lehetett soha egy különálló rész, sem egymagában, sem a pártával együtt. A párta bár az 
abroncs tartozéka az elülső igazgyöngyöt tartó füllel és a hátsó függővel együtt de a keresztpánthoz 
igazodik és nem az abroncshoz. 

Redukció ad absurdum: Ha az abroncs a pártával egy un. „Corona greca” lenne, akkor először is a párta 
és a függők is részei lettek volna ennek a „női” koronának, mivel ha ezek nem tartoztak volna hozzá, 
akkor az csak egy pánt lenne, de semmi képen sem korona. Másrészről az elképzelhetetlen egy nagyon 
pontos és egyenletes párta és abroncs osztás esetében, hogy a pártát és a függőket excentrikusan 
szereljék össze, de nem akárhogy, hanem pont annyira, mint amennyire majd egy másik „Corona latina” 
azt meg fogja követelni! Tehát ez nem lehetséges. 

2. Az kétségtelen tény, hogy a koronakészítés technológiai folyamatában legelőször a keresztpánt készült 
el. A keresztpánthoz készítették az abroncsot, és a pártát. (Nincs olyan technikai lehetőség, ami 
lehetővé tenne egy fordított sorrendet!) Így a megalapozot következtetés az, hogy az abroncs eredeti 
képei határozzák meg a jelenlegi korona, mint egységes királyi fejék, létrejöttének idejét.  
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