
Művészettörténeti fejtegetések 

A tanulmány-trilógiám harmadik fejezete nem ténykérdéseket tárgyal, hanem művészettörténeti dolgokra akarja 

felhívni a figyelmet. Azonban az, hogy a harmadik részt megérthessék, szükséges a második rész ismerete. 

A kérdés az, hogy az a korona, amit mi Magyar Szent Koronának nevezünk, lehetett valóban Szent Istváné is, és 

ezzel lehet-e államiságunk folyamatosságának szent bizonyítéka, és őre? 

A mérnöki ellenőrzésnek a következő tényeket sikerült feltárnia: 

1. A korona keresztje másodlagos! Gömbje gépen készült! (a szélességi köröknek megfelelő hornyok 

utalnak a gépi készítésre. A kézzel készült gömbökön nincs horony! (lásd a jogaron található kis 

gömböcskéket). 

2. A keresztpánton lévő Atya képe lyukkal készült, tehát valamilyen tárgyat esetünkben valószínű egy 

keresztet hordott 

3. A ferde kereszt rögzítése annyira különleges hogy nagy biztonsággal kijelenthető, hogy az elsődleges 

felső dísz (valószínűleg kereszt, de nem biztos), csak az atya lemezéhez volt rögzítve, a 

keresztpánthoz nem. 

4. A keresztpánt végleges elkészítése, a gyártási folyamatban megelőzte az abroncs kidíszítését 

(elkészítését) és a párta foglalatainak rögzítését. A sorrend technikailag nem változtatható, hiszen a 

Párta, a gyöngysort tartó gyűrű és a hátsó függő a keresztpánthoz igazodik, de mindenik az abroncs 

tartozéka. Ezzel kizárható az a feltételezés, hogy a korona ezen három alkotórésze különböző helyen 

készült volna. (A trilógia második része)  

Hogy tovább lépjünk szükséges a korona díszítési technikájának, filigránjainak, és zománcképeinek művészeti-és 

technikai eljárásainak tanulmányozása. Mivel magam nem vagyok művészettörténész, ugyanakkor mérnök 

vagyok, a következő utat jártam be: 

Megismertem a zománcozási technikákat. Megállapítható hogy a zománcművészet terén a keleti és a nyugati 

középkori zománctechnika élesen elkülönül egymástól. Nyugat európai a champlevé zománctechnika. Példaként 

egy kép, aminek a témája keleti.  

 

 

A fenti képen a bizánci császár Heraclius bünteti II Kosrau szaszanida királyt. A kép 1160-1170 között tipikus 
nyugat európai zománctechnikával készült, latin szöveggel, tehát kétségtelen hogy nyugat európai mű, mégis a 
kép témája és a szimbólumok mindenképpen közel keleti jelképekkel van tele. Felvetődik a kérdés, hogy vajon 
nem-e egy másolat lenne valamilyen keleti eredetiről? 

Feltűnőbb a szaszanida korona, ami éppen leesik a király fejéről. Mintha a magyar királyi korona lenne. De ha ezt 
a képet megnézzük, akkor jogosan feltételezhetjük, hogy a nyugati művészek elképzelése egy keleti koronáról 
milyen lehetett? Éppen olyan mint a Magyar Szent Korona. Az is nyugati gondolkodásmódra utal, hogy a koronán 
12 apostolnak kellene lennie. Keleten a kevesebb apostol gyakrabban előjön! 



Az sem mellékes, hogy a kép bal felső sarkában megjelenik a tipikus pártus és közel keleti jelképrendszer a nap, 
hold, és a csillagok, a kék kozmoszban. Továbbá alul és felül a díszítés jellegzetes, úgynevezett „bizánci” 
díszítés. Ezt a képet érdemes részletesebben a művészettörténész szemüvegén át is tanulmányozni. 

A bizáncinak nevezett zománctechnika valószínű még keletebbről jutott Bizáncba. Ezt a cloisonné technika! 

Visszatérve a korona zománcképeihez az első kezdetleges keresztény témájú zománcképeket a 9.sz-tól tudom 
dokumentálni: 

 

 

 fieschi morgan relikvia 

                       
Keresztre feszítés az 
imádkozó Szűz 

10-ik század: 

 

 

11-ik század 

 

 

 

 

Itt leírom röviden, hogy én mérnöki 

szemmel, hogyan látom a 



zománcminiatűrök technológiáját. Kérem a művészet-történészeket, hogy javítsanak ki ha tévedek. 

A zománc technológia egyik legjellemzőbb vonása a hordozó anyag felületének felosztása. Minél vastagabb a 

zománc annál fontosabb a felosztás. Én ezt itt dilettáns módon rekeszelésnek nevezem. Ez a rekeszelés a 

nagyon korai időkben kis zárt mértani alakzatokból állt. Amikor megjelentek a keleti keresztény és más témájú 

miniatűrök, akkor ezeket a mértani alakzatokat felbontották és előbb csak jellemzően egyenes kontúrokat 

alakították ki, amivel az alakokat jelenítették meg. Ezek a rekeszfalak úgy hozták létre az alakok kontúrjait, hogy 

a sziluettet kiemelve és a különböző színek között is elválasztó falakat képeztek. A nagyobb felületek 

megtörésére további rekeszeket is képeztek, amik a ruha redőit, az újjak kontúrjait is mutatták. Ha megnézzük a 

9-12. század zománcképeinek fejlődését, egyértelműen felismerhető a technikai fejlődés az ún. „bizánci” 

zománctechnikában. A 8-9-ik század zománctechnológiájára jellemző a relatív szegényes rekeszfalakkal való 

kialakítás. Az átöröklött emlékek általában kisméretűek, ábrázolási módjukban egyszerűek és nem élethűek. 

Ezen a technológián belül is ismert jobb kivitelezés, mint a velencei könyvfedél, vagyis a „Keresztre feszítés és 

az imádkozó Szűz”. Ezeknek a miniatúráknak egy másik jellegzetes tulajdonsága az, hogy a háttér rendszerint 

zománccal van kitöltve és a betűk szalaggal vannak ábrázolva, és nem zománccal. Ez a technológia nyugat 

Európában még a 10-ik század végén is divatban volt. A „bizánci” még inkább kaukázusi technológiában ezt az 

ábrázolási módot fokozatosan felváltotta a rekeszfalak finomítása, és a redők, képek részleteinek 

kihangsúlyozása vette át a szerepet. Eltűnt a háttérből a zománc és elterjedt az üresen hagyott háttér.  

Itt kell szólnom a rekeszek kialakításának lehetőségeiről is. Egy lehetőség az, hogy az arany hordozó lemezbe 

egyszerűen mélyedéseket nyomnak. (Nyugat Európában elterjedt az, hogy az arany helyett réz lapokat 

használtak és abba karcolták a mélyedéseket, de ezzel itt nem foglalkozunk, mert az a technológia nagyon 

elkülönült a keleti zománc technikától). Mivel az arany nagyon jól alakítható, ezért a karcolás nem volt jellemző, 

inkább a benyomásos hornyok készítése volt a jellegzetes. Nekem 10-ik századtól sikerült dokumentálnom ezt az 

eljárást a betűk esetében. Azelőtt a betűket a zománc háttérben a rekeszfalnak használt arany huzalokkal 

alakították ki. Amikor megjelent a szabadon hagyott háttér az alakok kontúrjainál- beleéretve az esetleges 

glóriákat is, csináltak egy 0,3-0,8 mm mélyítést, a teljes alak körül a hátteret pedig meghagyták. Az átmeneti 

időben a betűket még nem mélybe nyomva alakítottál ki, hanem ott is képeztek egy téglalap alakú mélyítést a 

teljes szöveg körül és abban a alapzománcba helyezett huzalokkal írták a betűket, az alábbi ábrák mind 

Georgiából különböző kolostorokból származnak: 

.       

Visszatérve a koronához és annak is az abroncsához egyértelműen kijelenthető, hogy a 10-ik század fordulóján 

pont azt a zománcozási technikát használták a „bizánci” művészetben, mint amit a korona abroncsán is 

találhatunk. Elterjedt volt az a Krisztus ábrázolás, és a másik 6 szent és angyal ábrázolás is. Ezek, tipikusak és 

többszörösen fellelhetők az un. 9-11 sz. „bizánci” művészetben. Néhány párhuzam: 

 

Korona, Chalchuli, Georgia, Limburg 



   0   

Korona Kozma,     Velencei Kozma Szent Márk, Sz. György a koronán,  Chalchuli,             Velence Szent Márk 

(A Szent Márk templomi példák esetében kérem figyelembe venni, hogy saját fényképezésem a vitrinen 

keresztül) 

Ez esetben számomra a legfontosabb adat az a velencei volt, mivel a Velencének a Bizáncból származott 

zománcképei relatíve jól dokumentáltak. Számomra az nem kétséges hogy az abroncs zománcképei és a 

velencei Szent Márk templom példái ugyanabból a műhelyből kerültek ki. Tehát egyidősek, ami azt jelenti, hogy a 

10-ik század végéről esetleg a 11 század elejéről származnak. 

Végül az igaz-, és az arany-gyöngysor közös használata is elterjedt volt, mint azt fennebb a 9-ik századi 

„Keresztre feszítés és az imádkozó Szűz” könyvfedélen is látható! Alább a Korona abroncsának hasonló 

díszítését láthatjuk: 

                        

Addig, amíg az abroncs zománcképei és díszítése egyértelműen bizánci jelleget mutat addig a Keresztpánt 

zománcképei, díszítési módja, kifejezetten egyedi. Ezért ennek tanulmányozására az én szemszögemből 

megpróbálom itt összefoglalni, amit én sajátosnak találok: 

Ami nem a művészeti szempontokból, hanem a mérnöktechnikai szempontból már korábban bizonyítást nyert, az 

a következő: 

1. A technikai folyamat során előbb a keresztpánt készült el, mielőtt az abroncs díszítése, a párta és az 

összeszerelés megtörtént volna. 

2. A keresztpántok zománcképei beleértve a Mindenhatót is, egy műhelyben készültek. Mivel a 

Mindenható lyukkal készült és (valószínű) keresztel ezért tényként kezelem, hogy a keresztpánt 

zománcképei kimondottan a Magyar Szent Koronára készültek. 

3. A jelenlegi kereszt másodlagos. A kereszt gömbön a hornyok egy újabb technológiára jellemzőek, 

ellentétben a jogar kis gömbjeitől. 

 

Most lássuk azokat a szempontokat, melyek a keresztpántot egyedivé teszi: 

1. Ez a széles keresztpánt a nyugati koronák esetében ismeretlen. A bizánci koronák viszont zárt koronák 

voltak, csak a díszítéssel érték el a keresztpánt hatást. Fentebb ábrázolt korona grúziai. Hogy mikori azt még 

nem sikerült tisztáznom. Annyiban hasonlít a mi koronánkra, hogy lapos keresztpántok vannak rajta és elől 

Krisztus képe. Bár a kép egy újabb készítés idejét feltételezi. 

2. a filigrán minták  

3. az apostolok alakja 

4. a Mindenható nem betűkkel van jelölve, hanem a nappal és a holddal 

5. a lyuk a Mindenható ölében 

6. a háttér díszítése a sok jelkép 

7. Talán a legfontosabb az, hogy a keresztpánton minden apostol és maga a Mindenható is bandzsít. 



8. A betűk nem egységes jelrendszerben jelennek meg 

9. A szentek neveinek betűi, bizonytalan latinságuk, ARTHOLO bizonytalan jelentése, azt az érzést kelti, hogy 

nem latin mester alkotta. 

10. Pont ez a 8 apostol? Egyébképpen az apostolok felsorolásában éppen ez az első 8 apostol. 

 

 

Általánosságban a következőket tudom mondani: 

 

Első pillanatra az apostolok képei azt a benyomást teszik, mintha művészileg alacsonyabb szinten lennének, 

mint a „bizánci” csúcs művek. Ez azonban csak a dilettánsoknak és azoknak az érve, akik csak felületesen 

képesek a zománcképeket értékelni, vagy szándékosan próbálják lebecsmérelni. Én minél többet nézem, a 

képeket, minél jobban elmerülök, a képek tanulmányozásában rájövök, hogy ennél gondosabb a 

megtervezése és kidolgozása a keresztpánt képeinek.  

Technikai megoldásból az tűnik fel, hogy az apostolok aránytalanok, de aránytalan a Mindenható is bár más 

okból! Az apostol képeken a fej túl nagy a testéhez viszonyítva. De ahogy figyelem, elgondolkodom, hogy 

nézhetem úgy is, hogy az apostolok ülnek, nem állnak, annál is inkább, mert a lábfejek ábrázolása inkább az 

üllőhelyzetnek felelnek meg. András ölében könyvek vannak, János térdén fekszik egy kendő is, Fülöp 

térdén át van dobva a köpeny, a többi apostol esetében csak térdei között ráncolódik a ruha. 

A háttér gyönyörű és kifogástalan munka. Az apostolok szemei nem véletlenül néznek össze. Az elnyújtott újj 

pedig a figyelem fölkeltése miatt van. Szerintem, ha a tökéletességet nézzük, akkor semmiben sem marad el 

a világhírű Fieschi Morgan relikviától, amit a Metropolitán múzeum a korai 9-ik századra datál. Nagy 

fejlődésre volt szükség hogy a 9-ik századi az ábrázolásmódtól eljussanak a művészetben arra a szintre, 

amit a korona Apostol és Mindenható ábrázolásmódja mutat nekünk. Én dilettánsként, megjegyezném, hogy 

számomra nem elég a fejlődés, itt egyúttal egy paradigmaváltás is megjelenik, ami a nem-keresztény 

szimbólumok hozzáadásával került kifejezésre. Ez a kifejezetten nem-keresztény szimbólumokkal teli 

ábrázolás nem volt jellemző az úgynevezett „bizánci” (amivel természetesen a 10-ik századi georgiai 

művészetet is jellemzem) művészetben. A keresztény ábrázolás módban nagyon szigorú jelképrendszer volt 

használatban. Ezért arra gondolok, hogy bár a bizánci jelleg megmaradt, mégsem Bizáncban készültek a 

képek. Nyilván ha Bizáncban készültek volna, akkor görög lenne, a felírat. Ezzel szemben arra is egyre több 

bizonyítékot találok, hogy nem latin területen vagy olyan művészek által készült volna, akik jól tudtak volna 

latinul.  

Az apostolok feliratai is igen sok információt tartalmaznak. Technikailag bonyolultabb megoldás, mint a 

szalaggal, vagy bemélyítéssel kialakított írásmód. Erre a fajta megjelenítésre Georgiából több párhuzam van. 

(lásd fennebb) Nyugat Európában nem ismerek rá példát. Minden betű tudni illik egy külön rekesz, ami arany 

rekeszszalaggal van kialakítva. Tehát előbb az arany lemezbe egy téglalap alakú bemélyítést hoztak létre. 

Ebbe a bemélyítésbe helyezték el a betűket. A betűk más színű zománccal vannak kitöltve, mint a betűk 

közötti rész, illetve téglalap. Ebben a technológiában természetes az, hogy a betűk nem egyformák, hisz egy 

betűrekesz előállítása nagyon finom kezeket igényel, szabadkézzel végezték sablon nélkül. Az angol nyelvű 

Szent Koronáról szóló wikipédia cikkben az áll, hogy a PaulUs második U, és a T a Thomas betűk alakja a 

11 század közepétől eltűnik a latin nyelvű „bizánci” éremfelíratókról. „The inscription on the pictures of the 

saints and the style of their lettering suggest the date when they were made. Amidst the antique-style capital 

letter, the T in Thomas and the second U in Paulus are formed in the style characteristic of the Latin letters 

used on Byzantine coins, a practice abandoned in the middle of the eleventh century.”  



Nagyon sok képet, albumot és katalógust néztem át, de sajnos hasonló típusú zománcképeket nem találtam. 

A legközelebbi párhuzam az én meglátásom szerint a következő kép volt: 

 

 

 

 

 

 

 

 Szent Panteleion   A Mindenható a koronáról    Fülöp apostol 

Ami hasonló Szent Panteleionhoz: 

1. A bandzsi szemek, minden keresztpánton lévő alakon. Egyetlen a 3000 bizánci miniatűr 

gyűjteményemből a koronát kivéve. 

2. a rekeszfalak vezetése, rekeszek kiképzése, sűrűsége. (Fülöp térde) 

3. A bal kézben tartott tárgy 

 Ami viszont nagyon eltér az az arcok kialakítása. 

 

 

A korona feliratai 

 

„A Keresztpánt elsődlegessége” című tanulmányból levezettem, hogy a korona elkészítésének a folyamatában a 

Keresztpánt elkészítése meg kellett előzze az abroncs és párta elkészítésének időpontját, mert a pártát és az 

abroncs díszítésének egy részét csakis a keresztpánthoz igazították. Tehát ha az abroncson lévő képeket 

összehasonlítjuk a velencei Szent Márk templom kincseivel és elfogadjuk, mint egyidejű készítésűek, akkor 

megállapíthatjuk, hogy az abroncs díszítése készülhetett Szent István idejében. Ezzel nem kevesebbet, mint arra 

lehet rávilágítani, hogy a jelenlegi korona mint egységes egész, a 10-ik vagy 11-ik század elején készült. 

Természetesen ez még nem tény! 

A három másodlagos képet szándékosan nem tárgyalom. Technikailag számomra bizonyított tény, hogy 

másodlagosak, amire már többen rávilágítottak.  

Barabássy Miklós 

 

 

 


