
A Kereszt a magyar Szent Koronán 

E tanulmány írója nyugalmazott egyetemi tanár, és gyártási folyamatokkal, roncsolás vizsgálatokkal is foglalkozó 

gépészmérnök. A tanulmány megállapításai a műszaki szempontokhoz ragaszkodnak és a következtetések ezek 

szerint természettudományi megállapításokon alapulnak, függetlenek a történelmi leírásoktól. Néhány elv, amit a 

természettudományokból vettem át és itt is követek: 

- Megengedett, hogy feltételezéseket tegyünk.  

- A feltételezéseket feltételes mód illeti meg.  

- A feltételezésekre nem lehet következtetéseket építeni, mert az tudománytalan. 

- Két vagy több feltételezés gyengíti egymást és nem erősíti. 

A megállapításaim nagy része nem tőlem származik. Célom az, hogy a különböző elméletek közül rámutassak 

arra, amelyik a mérnöki szempontokból kiállja a próbát és ezzel a feltételezések közül a tények sorába emelhető! 

A Pantokrátor ölében lévő lyuk: 

 

 

1. ábra  

 

 

 

 

 

 

 

2. ábra       3. ábra 

A lyuk részletes leírása: 

A 2. ábra jobboldali képét használtam a tanulmányozásra. Ez a legrészletesebb és legmegfelelőbb fénykép, amit 

eddig találtam. A képről töröltem a keresztrészt, hogy jobban felismerhető legyen a látható lyukrész és környéke 

(lásd a 3. ábrát).  

A következő megállapításokat szeretném tenni: 

1. Mint látható, a lyuk e részén a roncsolás nem olyan nagymértékű, mint ahogy a különböző leírások 

szerint ez várható lenne. Semmi jel nem mutat arra, hogy a beavatkozás „durva” lett volna.  

2. A 3. ábrán a számozást a lyuk alsó részéről kezdtem és csak azokkal a területekkel foglalkozom, ahol a 

lyuk széle is látszik.  



1. Arany felületet ismerek fel, ezek lehetnek rekeszfalak. Az 1-es rész előtt a lyuk szélén fekete 

folt látszik, aminek az értékelésétől eltekintek, mert nem egyértelmű a kép. (lehet kipergett zománc 

vagy különböző okból elfeketedett zománc is.)  

2. A lyuk körüli perem, a Pantokrátor lemezére merőleges aranyél, más néven nyak rész, jól 

látható ott, ahol a zománc kipergett és folytatódik azon a részen is, ahol a zománc még ép. 

Megjegyzendő, hogy visszaperemezés (a zománc felületére visszahajtott perem) nyomait nem látni!  

3.  Kipergett zománc. Egy teljes hal alakú rekesz látható ahonnan a zománc kipergett. A rekesz két 

vége érintőlegesen csatlakozik a lyukhoz. 

4.    A Pantokrátor kezében tartott könyv alsó jobb sarka furán lenyúlik, majd az alsó széle 

érintőlegesen csatlakozik a lyukhoz.  

5.  Feltűnő, hogy a könyvhöz (vagy táblához) tartozó szürke zománc szinte hibátlan, nincs 

kiperegve és teljesen kitölti a neki szánt teret. Láthatók a rekeszek falai. Az arany rekeszfal-

szalagok nem ágaskodnak sehova, hanem a lyuk szélénél fejeződnek be, mindannyian 

érintőlegesen csatlakozva. Ha a zománcképet utólagosan lyukasztották volna át, akkor a 

rekeszszalagoknak átmenőknek és nem érintőlegesnek kéne lenniük!  

6. A bal kéz helyzete. Megjegyzendő, hogy természetellenesen nem középen vagy inkább alul 

fogja a kéz a könyvet, hanem felül. A könyv nincs a térden, hanem a levegőben áll, ami 

meglehetősen szokatlan. Ez a tartás arra a lehetőségre utalhat, hogy a térd és a könyv közötti teret 

valami más tölti ki. 

7. Az ábrán ezen a helyen csak zománc kihullás látható, amit azonban már a kereszt takar. Így 

semmilyen következtetést a 6-os helytől távolodva levonni már nem lehet! 

8. A jobb kéz feje sokkal jobban jobbra tolódik, és kissé magasabbra, is mint a korona első 

Krisztus képén. 

 

 

 

 

 

 

4a. ábra     4b. ábra 

A 4a. ábra három képréteg egymásra helyezéséből jött létre: Legalul a Korona abroncsán lévő Krisztus kép. A 

középső rétegen a kép az Ipolyi Arnold-féle fekete-fehér kép, amikor a kereszt le volt szerelve. A legfelső réteg a 

Korona felső Pantokrátorának a színes képe, amiről a keresztet kiradíroztam. Tehát ott, ahol a kereszt kellene, 

hogy legyen, ott az alatta lévő fekete-fehér kép látszik. A képeket úgy készítettem elő, hogy a hátteret mindenhol 

eltávolítottam. 

A két kép (a keresztpánton és az abroncson lévő Pantokrátor) nagyon sok, mondhatni meglepően sok méretbeli 

hasonlóságot mutat, ezek közül a legszembetűnőbbek: 



1. A két ciprus közötti távolság megegyezik. 

2. A Pantokrátor felső teste (csípőtől felfelé) méretileg pontosan fedi egymást. 

3. A bal lábak egy magasságban vannak, de a fej szemből nézve kissé balra áll. 

4. A trónusok bár formájukban különbözőek, mégis a trónuslábak belső oldala ugyanolyan távolságra van a 

ciprusoktól. 

A képekről megállapítható, hogy a keresztpánton lévő Pantokrátor bal térde sokkal alacsonyabban helyezkedik 

el, mint az abroncson lévő Pantokrátor esetében. A Pantokrátor kezében lévő könyv nem nyugszik a térden, 

ahogy az szokás lenne. 

A lyuk elkészítésének két lehetősége van: 

a.  Utólag lett a lyuk kiképezve. 

b.  Lyukkal volt a felső Pantokrátor elkészítve 

Szeretném tisztázni, hogy bárhogy volt a lyuk készítve, biztos, hogy gondosan, előtervezetten és meggondoltan 

készülhetett, mert még ma is a fényképen látható, hogy a lyuk körül, ahol a kereszt talpa nem ér a zománchoz, 

ott a zománc messzemenően ép. Durvaságról szó sem lehet! A roncsolást tehát nem a kifúrás okozta, hanem a 

kereszttalp és az arra ható különböző megterhelések, ütések. A korona legérzékenyebb pontjáról van ugyanis 

szó. Azt is szeretném leszögelni, hogy a gondos örvösök jó 1000 évvel ezelőtti technikája már akkor lehetővé 

tette, hogy a fúrást ujjakkal hajtott pörgő vagy más lyukasztóval úgy alakítsák ki utólag, hogy akár a lyuk köré 

széles peremet is kialakíthattak volna. Tehát arra az érvelésre, hogy miért nincs egy védőperem: ez egy olyan 

elvárás, ami érvényes vagy érvénytelen minden ötvösre egyaránt, akár azokra, akik zománcozás előtt a lyukat 

készítettek, akár azokra, akik utólag készítették a lyukat. Tehát ez az érv teljességgel tudománytalan annak 

megállapítására, hogy a lyuk utólag került a Pantokrátor lemezére vagy az már lyukkal készült. Továbbá nem 

ismert az eredeti kereszt rögzítése. Nincs ugyanis kizárva annak lehetősége, hogy a kereszt hegesztéssel vagy 

keményforrasztással még zománcozás előtt a Pantokrátor lemezére került. Ez esetben egy védőperem teljes 

mértékben értelmetlen! 

Megjegyzendő, hogy az utólagos fúrás esetében egy sokkal előnyösebb felfekvési vagy rögzítési lehetőség is 

adódik. Az ugyanis, hogy a zománcot egy akkora körben távolítják el a hordozó aranylemezről, hogy a kereszt 

talpa ne a zománcon üljön, hanem egyszerűen magán a hordozó lemezen, meggátolva ezzel a zománc 

sérülését. Továbbá fontos felismerni, hogy a Pantokrátor lemeze alatt van még egy lemez, a keresztpántot 

összefogó és magát a Pantokrátor lemezt tartó tetőlemez. Tehát a keresztet ebben az esetben nyilván a két 

lemez összefogásával együtt rögzíthették volna, ami egy sokkal erősebb rögzítést is lehetővé tett volna. De nem 

ez történt, mint azt a továbbiakban látni fogjuk. 

Ha lyukkal volt a felső Pantokrátor elkészítve, akkor mielőtt a zománcozást elvégzik, szükséges a lyuk kiképzése. 

Ez két féleképpen történhet:  

1. A kereszt, ami eredetileg a koronán volt, az már a zománcozás előtt felkerült a Pantokrátor lemezére. Ez 

esetben a rögzítés lehetett akár hegesztéssel vagy kemény forrasztással is. Ebben az esetben az 

eredeti keresztre való különböző behatásoktól az letört, ami maradt, az csak a nyak, ami a zománc 

szélén ma is látható, vagy annak egy része. 

2. A másik lehetőség, hogy a lyuk kereszt nélkül készült. A zománcozás technológiájából következtethető 

azonban, hogy a zománcok kifolyásának útját peremmel, helyesebben egy nyakkal kellett lezárni. Tehát 

ez esetben a nyak szükségszerű.  

Ezután hasonlítsuk össze a két technológiát. Egy koronavizsgálaton megállapítható az, hogy van-e a 

Pantokrátor-lyuknak felfelé álló nyaka. Ezt a nyakat igazolták többen, akik személyesen is vizsgálták a koronát 



(például Dr. Lovag Zsuzsa is). A képről egyértelműen az olvasható le, hogy igenis a nyak létezik és látható is. 

Sokan ezt a nyakat a fúrás következtében létrejött sorjának gondolják. Azonban az nem ilyen, hanem a lyuk 

egész oldalán kéne jelentkezzen. Továbbá sorja a brutális, durva mai vasmegmunkáló szerszámokkal keletkezik, 

nem az aranyműves kézi szerszámokkal! 

A nyak megléte fontos bizonyítéka a lyukkal készült Pantokrátor-lemeznek. Ennek hiánya inkább az utólagos 

átfúrást erősíti, megléte pedig a felsorolt okokból inkább a lyukkal való készítést igazolja. A hiány esetén igazolni 

kellene, hogy az utólagos lyuk esetén miért nem készítették az előnyösebb megoldást, vagyis hogy ugyanazzal 

az átmérővel átfúrják a keresztpántokat összefogó négyszögletű lemezt is és így mindkettőhöz erősítik a 

keresztet. A lyukkal készített megoldás esetén pedig azt, hogy milyen esetben hiányozhat a nyak.  

Egy kutatás végén akkor fogadható el a következtetés tudományos eredményként, ha az egymástól függetlenül 

kutatott eredmények ugyanarra a következtetésre jutnak. 

A Keresztnek a Koronára való erősítése kapcsán szólom kell a mai állapotról.  

A Kereszt jelenlegi rögzítése a Koronára 

 

 

 

 

 

  

 

5. ábra       6. ábra 

 

Az 5. ábrán látható rögzítéstől, csak a csap gömbön belüli részén lehet eltérés! 

A tények és következtetések megállapításai fényképről történtek. Amiket tényekként állapítok meg az független a 

módszertől, a történeti leírástól, azok egyszerűen mérnöktechnikai tények. Azokat a megállapításokat melyek 

közvetlen koronavizsgálatot tennének szükségessé, azokat a feltételezések csoportjába fogom tárgyalni! 

Leírás: 

A kereszt egy latin kereszt, ferdén áll a korona alapjához viszonyítva. A képek tanulmányozása után magam is 23 

fok körüli értéket mértem, ez egyezik az előttem már mások által is mért szöggel, és nagyon közel van a Föld 

tengelye és a keringési sík merőlegese közötti szöghöz!   

Ez a szög három részszögből áll össze, lásd az 5. ábrát: 

α--- A kereszt szárának tengelye és a csavar tengelye közötti elhajlási szög! Ez a szög messze a 

leghangsúlyosabb. 

ß--- A csavar tengelye és a függőleges közötti szög. Ez a szög tartalmazza a harmadik szöget is.  



ϒ--- Része a ß-nak. A keresztpántot összefogó tetőlemeznek a vízszinteshez viszonyított szöge. 

      ß+ α= 23 fok 

 

 

 

 

            7. ábra 

 

Ha a 7. ábrát első két képét összehasonlítjuk, akkor a látható, hogy a kereszt el van csavarodva egyiken a 

másikhoz képest. Ez azt jelenti, hogy a kereszt most is könnyen elcsavarodik a koronán, de nem csak a tengelye 

körül, hanem egy bolygószerű mozgást is leír, vagyis a kereszt csúcs (kering) a rögzítés körül! Ez látható a 7. 

ábra harmadik képén, ahol a két kereszt egymásra van illesztve, hogy az elmozdulás jobban felismerhető legyen. 

Ez utóbbi „keringés” csak akkor jöhet létre, ha a keresztcsap ferde a kereszt tengelyéhez viszonyítva. Ez a 

vázlatomon pontosan az α szög!    

A ß szög az a csap felfekvési síkjára húzott merőleges és a függőleges közötti szög! Az α és a ß szög relatív 

szilárd szög, a ϒ viszont nem. Úgy is mondható, hogy az α és ß az újkori rögzítésekor beépített szöge a 

keresztnek. Az felismerhető, hogy a korona keresztpántjai nagyon sérültek. Tehát a ϒ szög aszerint, hogy 

mennyire volt az idők folyamán ez a lemez megdőlve, aszerint változott!  

A koronaábrázolásokon, amik 1777 előtt történtek (elég sok van) a kereszt mindig merőleges a Pantokrátor 

lemezére (az összes Mária-Terézia képen). 1784-ben egy átadási jegyzőkönyvben jelenik meg először az, hogy 

a kereszt meg van dőlve. Ettől kezdve a koronaábrázolásokon rendre balra dőlő kereszt jelenik meg (szembe 

nézetből)! Van azonban kivétel is, Bock (1857 és 1896) ábrázolása szerint jobbra dől. A dőlésszögek hasonlóak, 

tehát a ß szög jelentéktelen. Tehát Mária Terézia idejében történt a kereszt elferdülése, de mindenképpen II 

József beiktatása előtt!  

 

 

 

 

 

 

 

 8a. ábra      8b. ábra 

Ez az elferdülés jól látható a 8a. ábrán. Itt a kereszt talpa fel van emelkedve a levegőbe, nem fekszik a 

zománcképre. A 8b. ábrán látható a kereszt ellentétes oldala, ahol a talp érinti a zománcot! Amint jól 



felismerhető, a zománc azon az oldalon, ahol a kereszttalp a levegőben van, alig sérült, míg a másik oldalon, 

ahol a kereszttalp érintette a zománcot, ott a zománc károsodott, kipergett és most fekete szín jelenik meg. 

Az is jól látszik a 8a. képen, hogy a csap átmegy a Pantokrátor-lyukon, a kereszttalp nem fekszik fel sehova, 

tehát a kereszt rögzítésében nem játszik szerepet, csak a pozicionálásban, megvezetésben – ami a forgó 

mozgásoknak ad lehetőséget. 

A kereszt tehát csakis a keresztpánt tetőlemezéhez van hozzáfogva. 

 

9. ábra 

Alulról, mint a 9. ábra mutatja, egy csavar feje látható. Ez a rögzítő elem 

szorítja a keresztpántok tetőlemezéhez a keresztet. A tetőlemez felső oldalára 

fekszik rá a kereszt csapjának homloka. A csapot át kellett dugni a 

Pantokrátor-lemezen lévő lyukon. Tehát a csap átmérője kisebb, mint a lyuk 

átmérője. Ahhoz, hogy a tetőlemezhez minél erősebben és megfelelőbben 

hozzá lehessen fogni a kereszt csapjának homlokfelületét, az szükséges, hogy 

a felfekvési felület minél nagyobb, szélesebb legyen. Ezt a célt leginkább a lehető legkisebb csavarátmérővel 

érhették el. Figyelembe véve, hogy egy puha anyagba kellett becsavarni a csavart úgy gondolom, hogy erre a 

célra egy fa- vagy lemezcsavarhoz hasonló csavart használtak. Azt kell tudni, hogy 1784 előtt az általunk ismert 

csavar-anya párosítás gyártása relatív nagy nehézségekbe ütközött főleg a kis átmérők esetében! 

A kereszt-gömb 

A 8a. fényképen jól láthatók a kereszt gömbjén a barázdák. A látható barázda tipikus jele a forgatással kialakított 

gömböknek. Az anyag leginkább a legnagyobb átmérőn van a leghangsúlyosabban megterhelve, ami ki hibákkal 

járhat, ami látszik a gömb legnagyobb átmérőjű körén. A barázdák finomsága és egyenletes kiképzése azt a 

feltételezést erősíti, hogy valamilyen géppel és nem kimondottan kézzel készítették a gömböt, bár egy korai 

gyártási időben inkább kézzel készült volna.   

 

A Szent Korona ábrázolása Sigmund von Birken 1668-ban 
megjelent Habsburg-dinasztiatörténetében 

  10. ábra 

 

 

Megjegyzendő, hogy a 1777 előtti koronaábrázolásokon a kereszt 

inkább bizánci, mint azt az 10. ábra is mutatja. Az 10. ábra feltűnően részletesen adja vissza a koronán lévő 

képeket. A kereszt formája azonban más, és bizáncinak tűnik. 

Meg kell jegyeznem, hogy a kereszt rögzítése nagyon különleges, és nem mutat régi, sok 100 éves múltra. 

Elgondolkodtató, hogy miért nem fúrtak egy akkora lyukat a tetőlemezre, mint a Pantokrátoron látható. 

Természetes az lenne, ha a kereszt a saját talpán állna. A gömb talpa tartaná a Pantokrátor lemez felől, míg a 

csap átmenne a tetőlemezen is, és a másik oldalon, alulról rá lenne peremezve az alsó lemezre is. Ilyen típusú 

rögzítés több példán is ismert a középkorból. Többleterősítésnek pedig lehetett volna még egy ellendugót vagy 



csavart is használni. Most azonban a kereszt nem a kereszttalpon áll, hanem a keresztcsap homlokzatán! Az 

ismeretes, hogy a múlt század második felében Ipolyi Arnold püspök és csapata tanulmányozta a koronát és 

fényképet is csináltak a felső Pantokrátorról. Sajnos a fotó nem sikerült túl jól, nem ismerhető fel eléggé a lyuk 

környéke. A kereszt dőlése azonban nem változott lényegesen, tehát a rögzítés módján sem változtattak. Az, 

hogy leszerelték a keresztet, úgy vélem, azt igazolja, hogy bontható (csavaros) kötés létezett és létezik ma is. A 

kereszt elferdülése a XVIII. század fordulójától valószínű! De biztos, hogy 1784 előtti, mert jegyzőkönyv van róla. 

A Pantokrátor ölében lévő lyukkal kapcsolatban megállapítható: 

Elsődlegesség melletti érvekhez lásd a 3. ábra alapján az 1-8. felsorolt pontot: 

1. A Pantokrátor képének elemzése: 

a. Nyak megléte (Csomor Lajos, Dr Lovag Zsuzsa, stb. szemrevétele után megállapították, magán 

a képen is látható, 3. ábrán 2-es számmal jelzett rész) jól látszik a fényképen. 

b. A Pantokrátor kezében lévő könyv alatt a zománc megléte a lyuk pereméig. Ott mindenhol a 

rekeszszalagok érintőlegesen csatlakoznak a lyuk nyakához. 

2. A korona két Pantokrátor-képének számítógéppel való egymásra helyezéséből látható, hogy a két kép 

bizonyos méretei azonosak. Ebből feltételezhetjük, hogy az egyik Pantokrátor a másik előállításához 

mintaként szerepelhetett. A különbségek csakis a lyuk környékén és a lyuk ottlétéből adódó 

aránytartásból következnek (3. ábra). A bal térd alacsonyan, a könyvet tartó bal kéz magasabban van, a 

jobb kéz jobbra tolódott. A két Pantokrátor-kép egybeeséséből látható, hogy az alsó P. hasán lévő ¾ kör 

koncentrikus a lyukkal.  

 

További érvek: 

  

3. A kereszt egy középkori keresztény korona esetében a korona legmagasabb részén található és 

elmaradhatatlan tartozéka a koronának. A magyar Szent Korona követi a keleti típusú koronák alakját.  

4. Vallási szempontból elképzelhetetlen, hogy a Mindenhatót durván átdöfjék, hogy egy technikailag 

kétséges megoldással keresztet helyezzenek rá, amikor számtalan más megoldás is adódik.  

5. A kereszt eredetileg nem volt ferde. A másodlagos rögzítéssel jött létre a ferde kereszt!  

Végső összefoglaló: 

A lyukkal kapcsolatban: A kutatásoknak akkor van tudományos eredménye, ha egymástól eltérő módszerek és 

felismerések ugyanarra az eredményre vezetnek. Ennek a tételnek az eredményeképpen kijelenthető az a tény, 

hogy a tetőlemezen elhelyezkedő Pantokrátor lemeze lyukkal készült. Ez a lyuk létrejöhetett úgy, hogy már a 

zománcozás előtt egy üreges keresztet hegesztettek (forrasztottak) a Pantokrátor lyukas lemezére, egy nyakra a 

lyuk fölé. Másik lehetőség, hogy a lyukat felperemezték, elkészítették a zománcot, majd a keresztet utólag 

rögzítették csak (a keresztszár visszaperemezésével) a Pantokrátor lemezére és úgy szerelték a koronára! 

A lyuk-kérdésnek a tisztázása azért fontos, mert ez azt bizonyítja, hogy a korona tetején lévő Pantokrátor a 

koronára készült! 

A kereszt mai rögzítése módjából a következő következtetéseket lehet levonni:  

1.   A kereszt nincs a Pantokrátor lemezéhez rögzítve. 

2.  A Pantokrátor-lemezen a zománc meghibásodása a ferde kereszt talpától származik. 

3.  A kereszt csakis a keresztpánt tetőlemezéhez van rögzítve. A rögzítő elem a csavar, ami körül a kereszt 

elfordulhat. 



4.  Az, hogy a keresztet anélkül rögzítették a Pantokrátor-lemezen keresztül a keresztpántok tető lemezéhez, 

hogy a Pantokrátor lemeze is hozzá legyen fogva, arra utal, hogy ez a rögzítési mód másodlagos. 

5.  Megállapítható, hogy a mai kereszt nagy valószínűséggel teljesen újonnan készült, esetleg nagyban 

átmunkálták az eredetit, az új rögzítési módnak megfelelően.  

7.  A ferdeséget elsősorban a rögzítő elem tengelye (csavar) és a kereszt tengelye között létrejött szög okozza. 

Ezt egészíti ki kisebb mértékben a keresztpántot záró lemez ferdesége és azon belüli eldeformálódása. 

8. Egy restaurálási eljárás után a keresztet csak úgy lehetne függőlegesre állítani, ha a rögzítést újra gondolnák, 

de az elsődleges megoldás visszaállítása valószínű túlságosan nagy beavatkozást igényelne!  

9.  A kereszt gömbjén látható sűrű barázdák arra utalnak, hogy a gömb belül üres.  

Ezek a műszaki megállapítások megerősítik a következő tényeket: 

1. A keresztpánton lévő Pantokrátor lyukkal készült, a lyuk nem másodlagos. 

2. A keresztpánt tetőlemezén lévő Pantokrátor egyidős a koronával. A Pantokrátor a koronára 

készült és az elsődleges kereszttel együtt szerelték a keresztpántra. 

3. Az elsődleges kereszt rögzítésére ezek szerint két lehetőség adódik: leginkább úgy hogy az 

csakis a Pantokrátor lemezéhez történt, vagy kevéssé valószínűen hasonlóan a mai rögzítéshez. 

E második lehetőség valószínűsége azért nagyon korlátozott, mert teljesen értelmetlen lenne, 

hogy ebben az esetben a Pantokrátor lemezen lévő lyuk miért sokkal nagyobb átmérő, mint a 

csavarnak szükséges lyuk. Ha a két lyuk egyenlő átmérőjű abban az esetben a kettős lemez 

vastagság egy sokkal nagyobb stabilitást eredményezett volna. 

4. A jelenlegi keresztrögzítés másodlagos, és a kereszt csak a tetőlemezhez van rögzítve. A 

rögzítési mód a XVIII. század második felére datálható. 

5. Az elhajlás szöge három részből tevődik össze. Ennek a három szögnek az összege adja a 

kereszt dőlésszögét. Ennek a szögnek meghatározó része az új rögzítéssel alakult ki. 

Feltételezések: 

1. A gömb barázda mélységéből és a sűrűségből úgy vélem, hogy géppel készült.  

2.  Az 1784 előtt készült koronaábrázolásokon a kereszt egyenes állású, és inkább ortodox kereszt képét 

adta. Ezt a keresztet lecserélték egy latin keresztre.   

3. A mai kereszt egészében egy másodlagos kereszt, a XVIII. század második feléből származik (1784 

előtti). 

Miután ezt a dolgozatot megírtam, vitára bocsátottam egy fórumon. Bár a fentieket minden más szerző 

megállapításától, következtetéseitől függetlenül állapítottam meg, teljesen nyíltan közelítettem a kérdést meg. A 

vita alatt rájöttem, hogy nem tudom gondolataimat csakis műszaki oldalról elfogadtatni, mert nagyon kevesen 

tudnak követni, ezért rákényszerültem, hogy más dokumentumokkal is ellenőrizzem állításaim helyességét! 

Itt elsősorban Ipolyi Arnold és társai megállapításaira támaszkodtam, mivel Ipolyi Arnold és társai leszerelték a 

keresztet. Így ők pontosan megállapíthatták a kereszt rögzítésének formáját. A Vasárnapi Újság 1886. évi (XXXIII 

évfolyam) novemberi számában „A Magyar Szent Korona” c. cikkben Ipolyi a következőt állapítja meg: 

„A kereszt jelenleg és régóta már félredőlve mozog (…) A korona újabb vizsgálata szerint görbe helyzetének oka, 

hogy az alsó csavar, mely a pántba helyezve tartja, nem a kereszt hosszú szára tengelyének irányulva van 

befúrva, hanem oldalt." 

Az én rajzomon az Ipolyi Arnold által jegyzett eltérés pontosan az α szög.  



Ipolyi Arnold csapatához tartozott Rauscher Lajos országos mintarajztanodai tanár. Az ő rajzát használtam a 7b. 

ábrán. Rauscher a helyszínen rajzolta le a keresztpántot levett kereszttel. Amit itt a Pantokrátor-lyuk esetében 

felismerünk, hogy a tetőlemez lezárja a lyukat alulról. Ezen túl az is jól kivehető, hogy mekkora a csavar 

átmérője. Ez a csavar ferdén áll a kereszt tengelyéhez viszonyítva. 

A következő koronaszemlének fontos feladata lenne a Pantokrátor-lyuk megvizsgálása. Ha a megbillent kereszt 

talpa alatt látható lyukperem éle sima és a zománc tetejéig tart, akkor az elsődleges keresztrögzítést a lyukon 

keresztül végezték, a keresztcsap visszaperemezésével! Ha a lyukperem éle, egyenlőtlen, „szakadt”, akkor az 

elsődleges keresztet forrasztással a zománcozás előtt erősítették a koronára! 

Végül az 1. ábrára utalva zárom a megfigyeléseimet. Az az ábrázolási mód, hogy a Mindenható képeként 

Krisztust ábrázolnak, képeken elég gyakran előjön. (Az 1. ábrát az internetről töltöttem le.) A Mindenható ölében 

a krisztusi kereszt így nem idegen gondolat az ikonográfiában. A felső Pantokrátor pedig a Mindenhatót 

ábrázolja, ölében a kereszttel. 

Tisztelt olvasó! 

Ha megértette a szövegem és úgy gondolja, hogy valahol tévedtem akkor kérem, fejtse ki a véleményét. Tudni 

illik az általam leírt rögzítés nyilván elég sérülékeny, amit egyébképpen az is igazol, hogy az eredeti rögzítés 

eredménye az, hogy a kereszt letörött vagy letörték. A kritika esetében kérem ne a józanészre, vagy a 

következményekre hivatkozzanak, hanem a technikai fejtegetésem hibájára. 
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