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Uhrman Iván

Révay Péter hitele

Hálás köszönetemet szeretném kifejezni kedves kollégáimnak és barátaimnak: Csaba 
György Gábornak és Csuvár Erzsébetnek, akik segítségemre voltak a 16 . századi latin és 
olasz források fordításában .  

2003-ban megjelent tanulmányomban futólag hivatkoztam Révay Péter, az egyko-
ri koronaőr információjára, mely szerint a Szent Korona hátoldalán, ahol ma VII. 
Michaél Dukas bizánci császár portréja látható, a 17. század elején még Szűz Mária 
zománcképe szerepelt.1 Ezt követően azonban szembesülnöm kellett azzal, hogy 
Révay szavahihetőségét éppen a legutóbbi évtizedekben komoly támadások érték. 
Így, hogy korábbi érvelésem e láncszeme érvényes maradhat-e, az annak függvény-
ében dől el, hogy Révay Péter valóban könnyűnek bizonyul-e a mérlegen.

A Révayra vonatkozó szakirodalom áttekintése azt mutatja, hogy 1983-ig a koro-
naőr alakja csak a legmesszebb menő megbecsülés hangján került említésre. Szilá-
gyi mint a korona „hű őr”-ét emlegeti2. Több, mint száz évvel később Benda Kálmán 
és Fügedi Erik párosa is hangsúlyozza, hogy az 1608-ban választott két koronaőr 
közül „…kezdettől fogva ő volt a tevékenyebb és lelkiismeretesebb…,”3 hogy „…nagyon 
lelkiismeretesen fogta fel hivatalát…”4, s hogy „Következetes helytállása mindkét szemben 
álló fél részéről tiszteletet ébresztett .”5 Bertényi még lelkesebben nyilatkozik: „Az ekkor 
[=1608-ban, II. Mátyás koronázásakor] megválasztott egyik koronaőr, Révay Péter Tu-
róc megyei főispán nemcsak azért nevezetes személyiség, mert ő írta a magyar koronáról az 
első könyvet, hanem azért is, mert igen lelkiismeretesen látta el feladatát tisztségviselésének 
viszontagságos éveiben… Az öreg főurat akkora tekintély övezte tisztségének lelkiismeretes el-
látása miatt, hogy II . Ferdinánd és megbízottja, Lipót főherceg is, Bethlen Gábor is, az ország 
rendjei is megnyugodtak abban, hogy a korona az ő őrizetében van…”6  

Azt várnánk, hogy egy közhivatalnok, aki ily osztatlan megbecsülést vívott ki 
tisztségének lelkiismeretes ellátásával, számíthat némi hitelre, amikor éppen e lel-
kiismeretes szolgálat tárgyáról ír beszámolót. Hogy ez napjainkban mégsem mond-
ható el, az ismereteim szerint Bogyay Tamás fellépésére vezethető vissza. Ő (első-

1 A korona kilenc évszázada. Budapest, 1979. szerk.: Katona Tamás; vö. Uhrman Iván: Iulus rex. 
A gyula-dinasztia, a kabarok és Szent István Intelmei. Hadtörténeti Közlemények 116 (2003) 267-366. 
fől. 338. 432. sz.j.

2 Szilágyi Sándor: Révay Péter és a szent korona . (Értekezések a történelmi tudományok köréből 5.) Buda-
pest, 1875. 27.

3 Benda Kálmán–Fügedi Erik: A magyar korona regénye. Budapest, 1984. 159.
4 Uo. 168.
5 Uo. 169.
6 Bertényi Iván: A magyar szent korona . Magyarország címere és zászlaja. Budapest, 1996. 117., 119. 
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ként 1983-as előadásában) szükségét érezte, hogy a jobb sorsra érdemes koronaőrt 
megfossza hitelétől.  

1 . Révay és a barokk

Megfogalmazása szerint Révay „Leírása éppoly távol áll a valóságtól, mint Wolfgang Ki-
lian metszete, aki munkáját illusztrálta . Mindkettő jellemző példája a barokk felfogásnak, 
mely az ideát, a szimbolikus tartalmat fontosabbnak tartotta, mint a fizikai valóságot .”7    

S mindezt anélkül, hogy legalább egyetlen mértékadó kultúrtörténeti munkára 
hivatkozna a barokkal kapcsolatban! Arról nem is beszélve: vajon mennyire indo-
kolt Révaynak barokk felfogást tulajdonítani? Pirnát Antal „humanista államelméleti 
munká”-nak nevezte a vitatott könyvet8; s eleve kérdés, mennyire indokolt barokk 
szellemiséget feltételezni Európa e keletibb felén már 1613-ban! Kivált egy idős főúr 
részéről, aki legkésőbb 1592 óta − barátja, Rimay János híradása szerint9 − a huma-
nista-sztoikus Justus Lipsius hatása alatt állt.10 

  7 Bogyay, Thomas von (=Tamás): Über die Forschungsgeschichte der heiligen Krone. In Studien zur 
Machtsymbolik des mittelalterlichen Ungarn . (Insignia Regni Hungariae I .) Budapest, 1983. 65-89. fől. 66. 
(„Seine Beschreibung steht der Wirklichkeit ebenso fern wie der Stich von Wolfgang Kilian, der sein Werk il-
lustriert . Beide sind bezeichnende Beispiele der barocken Auffassung, welche die Idee, den symbolische Gehalt für 
wichtiger hielt als die physische Wirklichkeit .”)

  8 Pirnát Antal: Sztoicizmus és manierizmus. In A magyar irodalom története II . Budapest, 1964. 39. 
  9 Rimay 1592 augusztus 20-án kelt, Lipsiushoz címzett levelében, amelyben azt részletezi, milyen nép-

szerűek a címzett munkái Magyarországon, a rajongók között említi meg Révay nevét. Idézi (magyar 
fordításban) Vargha Anna: Iustus Lipsius és a magyar szellemi élet . Budapest, 1942. 46-47. 

10 Pirnát 38. Lipsius történetírói mintaképe Tacitus volt (Bónis György: Révay Péter. Budapest, 1981. 
78-81.), s bár elsősorban politikai bölcsességeket igyekezett meríteni belőle, ám Tacitus mint min-
takép semmiképp nem ösztönözhet egy szerzőt arra, hogy a tényeket saját fantazmagóriáival he-
lyettesítse. Vargha (21-22.), ismertetve Lipsius Libri politicorum c. művét, kiemeli, hogy bár a szerző 
a tapasztalat által szerzett bölcsességet értékesebbnek és biztosabbnak tartja, mégis a történelmet 
minősíti az igazi tanítómesternek, azt pedig a legsúlyosabb balgaságként és hamisságként értékeli, 
ha egy tudós engedi a maga szavahihetőségét ( fides) „megvesztegetni”! Igaz, maga Bónis leszögezi, 
hogy Révay csak részben tudta követni mesterét a „tacitizmus” útján (u.o. 92.), sőt, hogy „A rene-
szánsz válságának, a manierizmusnak egyik jellegzetes alakja volt, aki a barokk felé mutatott előre .” (u.o. 93.) 
Ám ezen „előremutatás” alatt elsősorban Révay politikai és lelkiismereti állásfoglalása (a rendi és az 
abszolutista felfogás, evangélikus és katolikus hit közötti kompromisszum-kísérlete) értendő (u.o. 
84-91.), aminthogy Klaniczay Tibor (A reneszánsz válsága és a manierizmus. In uő: A múlt nagy 
korszakai .  Budapest, 1973. 226-282. fől. 277-279.) szerint mesterének, Lipsiusnak munkásága is az által 
„hajlik át” a barokkba élete végén, hogy korábbi újsztoikus munkásságát a feltétlen katolicizmussal 
igyekszik egyeztetni. Mindezen értékelések kivehetően Wittman Tibor (A magyarországi államel-
méleti tudományosság XVII. század eleji alapvetésének németalföldi forrásaihoz. J. Lipsius. Filológiai 
Közlöny 3 [1957] 53-66., fől. 61.) elemzésére vezethetők vissza, aki jól láthatóan azért tesz különbséget 
Lipsius „pozitív” államelmélete és „reakciós, misztikumba hajló filozófiája” között, mert csakis az utóbbi 
kategorikus elutasítása árán remélhette, hogy tanulmánya publikálásának időpontjában (1957!) leg-
alább az előbbit szabad lesz méltatnia. Ám az, hogy valaki katolizál, ma már talán kevés lenne ahhoz, 
hogy szélsőséges illuzionizmust vagy akár csak barokk jelleget tulajdonítsunk neki! Wittman maga 
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Makkai Lászlónál valóban előfordul a „barokk illuzionizmus” kifejezés, ám erre 
nem Révayt, hanem Nádasdy Ferenc évtizedekkel későbbi Mausoleumát hozza fel 
példának11, míg Révayt „későhumanista-manierista” történetírónak minősíti12, akire 
így a „sztoikus önmérséklet”13 lenne jellemző, azzal pedig nemigen férne össze a kri-
tikátlan fantáziálás.

Mindez azonban címkéző általánosság: lássuk a konkrétumokat! Tény, hogy Ré-
vay nem egyszer pontatlanul, hibásan hivatkozik, vagy éppen adatot téveszt (mert 
ezt is emlékezetből teszi).14 De ne feledjük: ha a 19. század során kialakult, szigorú 
filológiai követelményeket kérjük számon egy korábbi kutatón, akkor a megelőző 
évszázadokból nagyon kevesen nem fognak „barokk illuzionistának” minősülni! 
Viszont hogy Révay igenis törekedett a megbízhatóságra, azt mutatja, hogy ahol 
észrevette tévesztését, ott javította is: így könyve második kiadásában a Szent Ist-
ván-i (őszerinte persze megkérdőjelezhetetlen) koronaadományozás pápáját korri-
gálta a korábbi, téves VII. Benedekből II. Szilveszterre.15 

De ami fontosabb: adataink vannak arra, hogy könyve megírását igenis gondos 
kutatómunka előzte meg! „A felhasznált történetírók serege, a francia, német és lengyel 
intézmények alapos ismerete, nem is szólva a klasszikus ókor eseményeiről, megsejteti velünk 
olvasmányai terjedelmét . Egy máshonnan beszerzett adatról tudósít Erghelius Ferenc veszp-
rémi püspök levele: Révay adatokat kért egyháza levéltárából a királyné koronázásáról és 
felkenéséről … Az így összeszedett adatokon Révay – Hrabecius tanúsága szerint – minden-
nap dolgozott .” – írja Bónis.16 Vagyis: nem érte be előzőleg felhalmozott humanista 
műveltségének ismereteivel (ezeket most nem is volt ideje újraolvasni, hiszen fe-
szített tempóban dolgozott), hanem még folyamatosan új információkat gyűjtött. 
Felhasznált pl. okleveleket is.17 Elméletben is hangsúlyozta a történelem ismereté-
nek fontosságát államférfiak számára.18 Mindez aligha azt bizonyítja, hogy könnyű 
szívvel cserélte fel a tényeket saját ideáival vagy illúzióival!

Hogy e korántsem igénytelen történetfelfogásba ugyanakkor belefért a Donatio 
Constantininek, „a középkor eme leghíresebb hamisításának”19 elfogadása hitelesként, 

is jelezte, hogy Lipsius akkori legújabb nyugati kutatója, G. Oestreich (Justus Lipsius als Theoreti-
ker des neuzeitlichen Machtstaates . Historische Zeitschrift 181 [1956]), aki először alkalmazta a német-
alföldi tudósra az „újsztoikus” meghatározást, nem tesz ilyen különbséget.  

11 Makkai László: Bevezetés. In Bethlen Gábor krónikásai . Krónikák, emlékiratok, naplók a nagy fejedelem-
ről . Budapest, 1980. 7.

12 Uo. 5.
13 Uo. 7.
14 Bónis 53-54.
15 Uo. 55.
16 Uo. 47-48.
17 Uo. 54.
18 Wittman 62.
19 Deér József: A magyarok Szent Koronája. Budapest–Máriabesenyő-Gödöllő, 2005. (eredetileg: Die 

Heilige Krone Ungarns. Wien, 1966. ford.: Romhányi Beatrix) 8.
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„mintha Lorenzo Valla és mások nem cáfolták volna már régen valódiságát”?20 Ezt Deér 
maga nem barokk, hanem éppen még középkorias beállítottsággal magyarázza21. 
(Ezt talán az is megerősítette, hogy evangélikus létére a bécsi jezsuiták nevelték22, 
s ennek megfelelően „…inkább katolikus, mint protestáns képzeletvilág” jellemezte.23) 

A megdöbbentő az, milyen gyorsan s mennyire fenntartás nélkül vette át a szak-
irodalom Bogyay kevéssé megalapozott indoklását. Marosi három évvel később 
már épp a korona történetének kérdésébe szakszerűtlenül, ám annál agresszívab-
ban belebeszélő fizikusok és ötvösmesterek jellemzésére idézi azt, amit Bogyay  
Révayról írt, egyenlőségjelet téve így a jobb emlékezetre érdemes koronaőr s  
amazok közé.24 

Pedig Bogyay utóbb, úgy tetszik, felismerte, hogy a barokk eszmeiségre való 
hivatkozása kevésbé volt meggyőző. Ezt látszik tükrözni későbbi, 1991-es tanulmá-
nyának a Révay motivációjáról szóló passzusa: „Az 1600-as évek humanista műveltsé-
gű társadalmi elitje az eszmei tartalmat tartotta a lényegesnek, nem pedig a látható, kézzel 
fogható, mondhatnánk hétköznapi valóságot . II . Rudolf császár kora ez…”25 Vagyis: miután 
maga is rádöbbent, hogy Révay valójában még humanista szellemű történetíró, az 
eddig tipikusan barokknak mondott illuzionizmust mint sajátságot szemrebbenés 
nélkül átvitte a humanizmusra, holott ez utóbbira Makkai megfogalmazása szerint 
kifejezetten racionális optimizmus volt jellemző.26 (Arról nem is beszélve, hogy az 
említett művelődéstörténeti korszakok egyike sem írható le ennyire leegyszerűsít-
ve, mintha egyetlen, ellentmondásmentes jelleg érvényesülhetett volna bármelyi-
kükben is! II. Rudolf udvara kétségkívül nem a humanista szellemiség otthona volt 
már, de Kepler itteni kutatásainak eredményei talán mégsem azt példázzák, hogy 
akár itt is mindenki szükségképpen fontosabbnak kellett tartsa a fizikai valóságnál 
az ideákat!)

Ugyanakkor Bogyay ezen újabb publikációjában legalább példákat igyekszik 
felhozni álláspontja védelmében − még ha ezek kevéssé meggyőzőek is. Az egyik 
műfajában, témájában és keletkezési idejében vitathatatlanul közel áll Révay művé-
hez: Lackner Kristóf soproni polgármester (többek között képzett ötvös!) Coronae
Hungariae emblematica descriptio c. könyvéről van szó, mely 1615-ben jelent meg. 
A szerző jelen volt II. Mátyás koronázásán, saját bevallása szerint viszonylag közel 
is állt, megfigyelhette a koronát, s úgymond, ugyanúgy meg is festette. „És mi lett 

20 Uo.
21 Uo.
22 Bónis 7-8.
23 Uo. 57.
24 Marosi Ernő: A magyar korona a jelenkori kutatásban és a populáris irodalomban. Megjegyzések 

a művészettörténettudomány jelenlegi helyzetéhez és megbecsüléséhez. Művészettörténeti Értesítő 35 
(1986) 49-55., fől. 51.

25 Bogyay Tamás: Kritikai tallózás a szentkorona körül. in A Magyar Nemzeti Galéria Évkönyve . Buda-
pest, 1991. 31-37., fől. 33.

26 Makkai, 11. sz. alatt i.m., 7.
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az eredmény? Egy elképzelt korona…” − állapítja meg Bogyay diadalmasan.27 Mintha 
el lehetne képzelni mást ilyen keletkezési körülmények között! S bár Bogyay maga 
is hozzáteszi, hogy „Révay Péter persze sokkal jobban ismerte a koronát…”, de mivel 
prekoncepciója szerint ennek nem lehetett következménye a két mű forrásértéke 
közötti különbség, így ragaszkodnia kell ahhoz az elképzeléshez, hogy „…de ami-
kor írt róla, ő is hasonlóképp gondolkozott .”28

A másik felhozott példa egy festmény: II. Rudolf udvari festőjének, Hans von 
Aachennek műve, mely Győr 1598-as visszafoglalását ábrázolja. A korszak illuzio-
nista, a valós tényeket semmibe vevő szellemiségét itt az bizonyítaná, hogy a törté-
neti forrásokból ismert hadiesemények csak a háttérben látszanak, míg a kép előte-
rét allegorikus figurák töltik meg.29 Ám mivel az allegorizálás valóban igen jellemző 
a barokk művészetre, így az, hogy a valós események egy része legalább a háttér-
ben látható, engem kevéssé győz meg arról, hogy a korszak szellemisége eleve ki-
zárja mindenféle realitás feldolgozását.30 Arról nem beszélve, hogy egy festmény, 
egy műalkotás talán érthetően közelíti meg a valóságot más módszerekkel, mint 
egy történeti munka. Ilyen alapon a klasszikus ókor legnagyobb, legtekintélyesebb 
történetíróját, Thukydidést is megfoszthatnánk minden hitelétől, arra hivatkozva, 
hogy kortársai, Sophoklés, Euripidés, Pheidias isteneket szerepeltettek tragédiáik-
ban, illetve szobraikon! 

27 Lackner könyvét és a benne látható illusztrációt Bónis (50.) éppen szembeállítja Révay munkájá-
val: „Ennek értéke persze nem azonos Révayéval: nem több humanista játéknál, amennyiben az ékkövek helyére 
önkényesen beillesztett emblémák ugyancsak önkényes magyarázatát adja . Jellemző, hogy Lackner, a tudós haj-
lamú soproni főbíró, Krisztus és az apostolok ábrázolásait „magyar nagyoknak” nézte … Lacknertől eltérően 
Révay Péter a korona valósághű ábrázolására törekedett .” Sőt, a megfogalmazás élességét tekintve a Révay 
szavahihetőségét egyébként ugyancsak elvető Holler László (A magyar királyi koronát ábrázoló, 
1620-1621. évi festményekről. Művészettörténeti Értesítő 49 [2000] 297-310. fől. 306.) is különbséget 
tesz Révay és Lackner között. Utóbbiról így nyilatkozik: „…a korona szimbolikájában elmerülő szerző 
teljesen elszakadt a valóságtól .”  

28 Bogyay 1991. 33-34.
29 Uo. 34., vö. Galavics Géza: Kössünk kardot a pogány ellen . Török háborúk és képzőművészet. Budapest, 

1986. 13. sz. színes képmelléklet. Itt bárki meggyőződhet róla, hogy a háttér több valóságos jellegze-
tességet megőrzött a győri ostrom történetéből: hogy éjszaka, borús időben, váratlan rajtaütéssel fog-
lalták el, hogy kapuját petárdával robbantották be, hogy Schwarzenberg lovasai és gyalogsága balról, 
Pálffy Miklós huszárai jobbról rohamoztak. (ld. Galavics 38.) A képen valóban jól kivehető a vastag, 
barnás felhő, mely csak középen, fönt szakad fel (ott valóban a barokk stílusra jellemzően „megnyílik 
az ég”), jól kivehető a két oldalról nekilóduló kétféle sereg, hátul lent a petárdák világítják meg a 
várat – olyannyira felismerhetően, hogy a festő ama sorozatából, mely a tizenötéves háború konkrét 
eseményeit idézi fel, sokáig ez volt az egyik ama két festmény közül, melyeknek témáját azonosítani 
lehetett. (Galavics 35.) A sorozat többi darabján (Galavics 10-19., 21. sz. színes képmellékletek) 
szintén találunk a valós korabeli történelemre utaló részleteket. 

30 Nem is csak engem. Galavics szerint Hans von Aachen e sorozatának „…legtöbb képén a kompozíciónak 
mindig van egy, a történeti valósághoz kötődő rétege… Vagyis a háttérben ábrázolt valóságos, történeti esemé-
nyekhez egy… allegorikus jelenet kapcsolódik…” (35. Az én kiemelésem.)
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2 . Bethlen Gábor és a Mária-kép

Nem látszanak meggyőzőbbeknek Bogyay azon érvei sem, melyekkel az állítólagos 
humanista avagy barokk szellemiségtől függetlenül hozakodik elő ugyanitt. Miért 
távolították volna el éppen a 17. század oly bigottan katolikus Habsburgjai a koro-
náról Szűz Máriát? − veti fel a kérdést31, figyelmen kívül hagyva, hogy ilyen cserére 
nem csupán a Habsburgoknak volt módjuk. 

A példamutatóan kötelességtudó, ám akkor már halálos beteg Révay 1621. áp-
rilis 28-án kénytelen volt az addig mindenhová hűségesen elkísért koronát átadni 
Bethlen Gábornak Zólyomban, aki azt május 14-én saját kincstárában helyezte el, 
hogy csak június 11-én adja vissza Révaynak Ecseden.32 Vagyis: közel másfél hónapja 
volt rá, hogy kicseréltesse a Mária-képet, amelyet ő, aki a legkevésbé sem volt bi-
gott, s kivált nem katolikus, aligha látott szívesen azon a koronán, mellyel önmagát 
remélte megkoronáztatni.

Természetesen ez a magyarázat is csupán hipotézis, noha nem az enyém, s ere-
detileg nem is a 2003-as tanulmányom több gondolatát sugalló Várlaki professzoré, 
hanem a mindkettőnknél jóval felkészültebb Püspöki Nagy Péteré33. S mint hipo-
tézisnek nyilván megvannak a gyenge pontjai. A leggyengébb természetesen az: 
miként rendelkezhetett Bethlen Gábor egy több mint fél évezreddel korábban ké-
szített, félköríves alakú, bizánci rekeszzománc-képpel, amely minden tekintetben 
azonos stílusú a koronán lévő, Kónstantinost ábrázoló portréval?

Nos, annyi biztos, hogy a nagy fejedelem szenvedélyesen gyűjtötte a drágasá-
gokat, ékszereket; és noha az 1615-1627 közötti időszakból fennmaradt udvarának 
vásárlási számadása, ám Makkai László szerint ez távolról sem tartalmazott minden 
kiadást.34 S ugyancsak Makkai hangsúlyozza: éppen Konstantinápoly hatása a szó-
ban forgó udvar kultúrájára (nem kevésbé, mint Bécsé és Velencéé) nem csupán 
iparművészeti technikák átvételében, de konkrét tárgyak megjelenésében is érvé-
nyesült.35 

Így hát nem merném kizárni, hogy Bethlen valóban szert tehetett korábban, 
akár véletlenszerűen is a Dukas-portréra, sőt: meglehet, éppen ez adhatta neki az 
ötletet, hogy a Koronán látható, számára kellemetlen Mária-képet ki is lehet cserél-
ni. Ám ha mégsem így történt volna, úgy arra kell gondolnunk: II. Oszman szul-
tán még 1620 júniusában adta ki a magyar országgyűlésnek szóló fermánt, mely-
ben a rendeket királyválasztásra szólítja fel36 – aligha számolva más jelölttel, mint 

31 Bogyay 1991. 33.
32 Szilágyi 1875. 27.
33 Ld. 1. sz.j.!
34 Makkai László: Bevezető (A Betlen Gábor udvarának fénye c. fejezethez). In Bethlen Gábor emléke-

zete. Budapest, 1980. 199-207. fől. 206.
35 Uo. 200.
36 Szilágyi 1875. 20.
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Bethlennel. Augusztus 25-én meg is történt Bethlen királlyá választása37. Még ez 
utóbbi időponttól számítva is kereken nyolc hónap állt a fejedelem rendelkezésére, 
mielőtt Révay kénytelen lett volna átadni neki a koronát, hogy Konstantinápollyal 
való közismerten jó kapcsolatát felhasználva kerestessen ott (ha máshol nem, a szul-
táni kincstárban?) egy megfelelő zománcképet, amelyre kicserélheti Mária alakját. 
(Akiről, ha a korona addig még nem került is a szeme elé, éppen Révay könyvéből 
lehetett tudomása).

3 . Izabella királyné és a korona keresztje

Még nehezebben tarthatónak mutatkozik Bogyay másik ellenérve: eszerint a Du-
kas-képnek már 1551-ben mindenképpen rajta kellett lennie a koronán. Hagyján, 
hogy ezt az érvet azon két ötvös-„szakértő” egyikétől (Csomor Lajostól) meríti, 
akiknek merőben komolyan vehetetlen voltát egyébként ugyanezen tanulmányá-
ban igyekszik bizonyítani.38 Ám nézzük: mi szól Csomor álláspontja mellett? 

a. A kereszt hányódásai 1551-1610 között…

Vajay Szabolcs figyelt fel korábban egy addig mellőzött adatra: hogy mikor Izabella 
királyné 1551-ben átadta a Koronát I. Ferdinándnak, letörte volna róla a keresztet, 
mely később Báthori Zsigmond tulajdonába került. Vajay Szabolcs szóbeli közlését 
idézi Lovag Zsuzsa: „Vajay Szabolcs, a kitűnő heraldista hívta fel a figyelmemet a korona 
történetének egy különös mozzanatára, amely eddig tökéletesen elkerülte mindenki figyel-
mét .” 39 

Valójában nem mindenkiét. Báthori Zsigmond híres, nagy értékű keresztjéről, 
amely II. Jánostól (János Zsigmondtól) szállt volna rá, bőven esik szó a vonatkozó 
erdélyi forrásokban.40 Hogy e kereszt (szemben e források kalandos magyarázatai-
val) valójában a Szent Koronáról származott, azt Tommaso Roncaroli, a piacenzai-
pármai herceg prágai követe tanúsítja, aki 1610. április 26-án levélben így számol be 
megbízójának abból az alkalomból, hogy Báthori Zsigmond (gyóntatója rábeszé-
lésére) II. Rudolfnak ajándékozta e kegytárgyat: „… egy liliom, vagy hasonló, amely a 
magyar korona egy darabja és dísze volt… A koronának ezt a kis darabját csodával határos 
módon mentette meg Magyarország utolsó királyának a fia, amikor a szerencsétlen fiúcskát 
trónjától megfosztották.”41

37 Uo.
38 Bogyay 1991. 32-33.
39 Kovács Éva–Lovag Zsuzsa: A magyar koronázási jelvények. Budapest, 1980. 81-82. 
40 Szilágyi Sándor: János Zsigmond aranykeresztje. Archaeologiai Értesítő 13. (1879) 385-392. fől. 

385-387.
41 (…un giglio, o cosa tale, che era un pezzo e tornamento della corona di Ungaria… Questa particella della corona 
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A piacenzai követtel egybehangzóan számol be Stanislaus Orichovius (Stanis-
law Orzechowski), a 16. századi lengyel humanista történetíró: „…amiről, úgy gon-
doltuk, nem mellőzhetjük azt az emlékezetes dolgot, hogy mikor a megállapodás szerint, mint 
fentebb említettük, János Baptista királyságának koronáját Ferdinánd hadserege a királyné-
tól átadta Kassa elöljárójának, az elgurult, és a kereszt a korona tetejéről – minden beava-
tatlan számára bizonytalan, milyen okból – leesett, és hogy akik keresték, meg ne lelhessék, 
eltitkoltatott . Így aztán a koronát Ferdinánd kereszt nélkül kapta meg…”42 

A lengyel és az olasz forrás nyomán valójában Veress43 állapította meg elsőként 
a modern történészek közül, hogy a liliomos keresztet Izabella törte le 1551-ben, 
mikor át kellett adnia a Koronát I. Ferdinándnak.

Álláspontjával Bagyary Simon szállt vitába, akinek érveit azonban most Holler44 
is „bagyarságoknak” minősíti (noha ő szintén kétségbe vonja, hogy az 1551-ben a 
koronáról letört elem a tetőkereszt lett volna). 

Egyébként nem mind azok. Nevetséges naivitás persze ragaszkodása ahhoz, 
hogy a koronán jelenleg látható kereszt mindenképpen az eredeti, ha tehát letörték, 
mikor került volna vissza45; s különben is, e mostani koronakeresztre semmiképpen 
nem illik Szamosközy leírása János Zsigmondéról.46 (Igaz, ma már Veress47 válasza 
sem áll meg, aki a keresztpántok metszésében álló Jézus-kép barbár átfúrását is az 
új kereszt felszerelésével hozza kapcsolatba.)

Hasonlóan komoly ötlet egy 17. századi czenstochowai falfestményre hivatkoz-
ni, amelyen György barát párnán nyújtja át a koronát a császári biztosoknak, rajta a 
kereszttel – kivált, miután maga idézi48 Ipolyi49 beszámolóját, hogy a koronát igenis

quasi miracolosamente fu salvato da figlio dell’ ultimo Re de Ungaria, quando a questo povero puttino fu levato 
il regno. Ford.: Csuvár Erzsébet.) A levél eredetije a nápolyi állami levéltárban volt az előző század-
fordulón, Carte Farnesiane fasc. 129. Innen idézi Veress Endre (Izabella királyné [1519-1559] Budapest, 
1901. [Magyar Történeti Életrajzok] 333. 2. j.) 

42 Orichovii, Stanislai Annales … Dobromili, 1611. V. p. 134-135. (…de quo illud dignum memoria pra-
etermittendum non existimavimus, cum enim ex pacto, ut ante dictum est, Regina Diadema Regni Ioanni Bap-
tistae Ferdinandi exercitus Praefecto Cassoviae traderet, illudque evolveret, crux ex diadematis fastigio incer-
tum quo casu imprudentibus omnibus delabitur, ac ne ab inquirentibus inveniri posset supprimitur . Itaque ad 
Ferdinandum Diadema cruce mancum aufertur… Ford. Csaba György Gábor.)       

43 Veress 1901. 332-333. Meghökkentő jelenség, hogy a szakmabeli történészek, művészettörténészek 
(Vajay, Lovag Zsuzsa, Bogyay avagy a Benda–Fügedi kettős [133.], akik a kereszt letöréséről szóló 
információt minden külön hivatkozás vagy indoklás nélkül „…néhány adat téves értelmezése folytán … 
életre kelt” „legendá”-nak minősítik; nem is említve Pap Gábort) nem tartották fontosnak, hogy akár 
Veressre, akár az általa citált forrásokra hivatkozzanak. Ezt Holler (2000. 307) előtt csak a leke-
zelt ötvös, Bradák Károly (A magyar korona hátsó ormának problematikája. In Zománc 1987-1988. 
Kecskemét, 1989. 4-28. fől. 9). tette meg.      

44 Holler  2000. 307.
45 Bagyary Simon: János Zsigmond aranykeresztje azonos volt-e a szent korona keresztjével? Századok 

43. (1909) 53-57., fől. 55.
46 Uo. 56.
47 Veress Endre: Szent koronánk keresztje kérdéséhez. Századok 43. (1909) 143-146., fől. 144.
48 Bagyary uo.
49 Ipolyi Arnold: A magyar Szent Korona és a koronázási jelvények története és műleírása. Budapest, 1886. 105.
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erősen megvasalt szekrényben adták át e biztosoknak, s szállították Pozsonyba. 
Ezért legkevésbé sem meggyőző az a véleménye sem, miszerint valószínűtlen, hogy 
a biztosok meg ne nézték volna átvételkor a koronát50 (Veress51 válaszul leszögezi: 
átadási jegyzőkönyvről nem tudunk, Castaldo tábornok pedig, még ha megnézte 
volna is, nem tudhatta, hogyan kell kinéznie!)

Azt meg egyenesen lehetetlennek mondja Bagyary, hogy még ha Ferdinánd be-
lenyugodott volna is a történtekbe, arról sehol ne történne említés, ha máshol nem, 
legalább az éppen őáltala kiállított okiratban – holott a valóságban Ferdinándnak 
aligha volt oka, hogy a saját, immár jóvátehetetlen kijátszását még nagydobra is 
verje, így növelve a presztízsveszteséget. (Inkább szép csöndben gondoskodott új 
keresztről.52) 

Végül már 1909-ben is megengedhetetlen elvi állásfoglalás azt kijelenteni: „…a 
XVI . században már oly gazdag a magyar történetirodalom, hogy a külfölddel összeköttetés-
ben nem álló honi eseményekre vonatkozólag nem szorúlunk [sic!] idegen írókra…”53 Nem-
csak azért, mert a keresztrablás esete igenis „összeköttetésben” áll a külfölddel, 
amennyiben Izabella és a kis János Zsigmond Lengyelországba távoztak, s így a 
kortárs lengyel Orichoviusnak több információja lehetett a valóságos történtekről, 
mint bárkinek idehaza; hanem elviekben is.  

Mindezekkel szemben Bagyary joggal mutat rá arra: Roncaroli beszámolójának 
megbízhatósága vitatható54. Veress válaszára, aki szerint Roncaroli közvetlenül ma-
gától Báthori Zsigmondtól és gyóntatójától szerezte értesüléseit55, ismét joggal fele-
li: a Roncaroliból Veress által idézett részletben erre semmi sem utal! Mi bizonyítja 
tehát?56 De még ha feltételeznénk is: ha Báthori Zsigmond tudott erről, Szamoskö-
zy miért nem?57 Ráadásul rámutat: Roncaroli csak liliomszerű ékszerről beszél, nem 
említi, hogy az kereszt; a lengyel források meg csak keresztről, nem említve semmi 
liliomszerűt! Mi bizonyítja, hogy ugyanarról tesznek említést?58 

Úgy gondolom azonban, Veressnek még ez utóbbi, korántsem „bagyar” érveket 
is sikerül elhárítania, mondván: a kereszt letörését a lengyel szerzők igazolják, más 
csonkítás nyomáról viszont nem tud a koronán, ezért feltételezi, hogy a Roncaroli-
nál emlegetett ékszer azonos a kereszttel.59

Egyébként ha Roncaroli valóban csak „hallott valamit harangozni” arról, hogy a 
Rudolfnak ajándékozott ékszert egykor János Zsigmond szerezte meg magának 

50 Bagyary uo. 56.
51 Veress 1909. 144.
52 Ld. 71. j.!
53 Bagyary uo. 55.
54 Uo.
55 Veress 1909.  143.
56 Bagyary Simon: Megjegyzések János Zsigmond aranykeresztje és Szamosközy életrajza körűl [sic!]. 

Századok 43 (1909) 313-320., fől. 314.
57 Uo. 315.
58 Uo. 314.
59 Veress 1909. 145.
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a Szent Koronáról, amint azt Bagyary feltételezi, az megint csak azt bizonyítaná: 
Prágában tudtak a korona megcsonkításáról a 17. század elején! S így ez a lengyel 
szerzőt igazolná abban az esetben is, ha a Báthori Zsigmond által most a császárnak 
felajánlott értéktárgy valójában nem lett volna e kereszttel azonos. 

b. …és napjainkban

E keresztről állítja Csomor és három társa, hogy nem a keresztpántok metszésén, 
az egész korona csúcsán állt, mint azt Vajay vélte, hanem a Dukas-kép fölött. Ennek 
bizonyítéka lenne, hogy a mondott kép foglalatán álló gyöngy eltört, tartóhuzala 
is silányabb ötvözésű aranyból van, mint a többi, továbbá a foglalat gyöngydrótja, 
lemeze, hátlapja s maga a Dukas-portré is erősen sérült, s az ismételt forrasztások 
– mindez az említett kereszt letörésének, a mondott gyönggyel való pótlásának len-
ne a következménye. Ebből pedig következne, hogy Michaél Dukas ábrázolásának 
1551-ben már a mai helyén kellett lennie.60 

Magam nem vagyok az ötvösmesterség történetének szakértője, laikus fejjel  
viszont nehezen tudom megmagyarázni magamnak: mindezen sérülések (beleértve 
a gyöngy eltörését, tartóhuzalának kényszerű cseréjét) miért ne származhatná-
nak egyszerűen abból, hogy a mondott helyen szerepelt eredeti képet valamikor 
mindenképpen levették onnan61, s a lényegesen nagyobb méretű Michaél Dukast 
a helyére erőltették-szegecselték? (Ami magának a Dukas-képnek tetején látha-
tó roncsolódást illeti, ez, mint Péri József felhívta rá a figyelmet, a Ferenc József 
megkoronázása előtti barbár-dilettáns forrasztási eljárás nyomát mutató cinfolt.62) 
Miért kell ehelyett egy keresztet ideképzelni, amelyet valóban jóval indokoltabb 
lenne a mai kereszt helyén, a korona csúcsán keresni? Már csak azért is, mert Ori-
chovius beszámolója, amelyre az 1551-es koncepció leginkább épül, hangsúlyozza, 
hogy a kereszt a korona tetejéről (ex diadematis fastigio) „esett le”!63 (Egyébként János 
Zsigmond aranykeresztje, mely e letört kereszttel alighanem azonos, Bagyary szá-
mításai szerint igen súlyos lehetett: 2 márka és 3 pesitum64, vagyis több mint fél kiló! 
Megbírta volna ezt a hátsó pártalemez?!)

Miért kell? A válasz könnyen megadható. A kötetben, ahol Csomornak és  
társainak idézett tanulmánya megjelent, megelőzi azt egy rövid kutatástörténeti 

60 Csomor Lajos–Lantos Béla–Ludvigh Rezső–Poór Magdolna: A magyar korona aranyműves 
vizsgálatának  eredményei. In Zománc, 1975-1985. Kecskemét, 1985. 40., 93-130. fől. 105-106.

61 Ld. Holler László: A magyar korona néhány alapkérdéséről. Századok 130. (1996) 907-962. fől.  
912.

62 Péri József: Időszaki jelentés a Szent Korona ötvösvizsgálatáról I. Magyar Iparművészet 2. (1994) 2-6. 
fől.  5.

63 Ld. 42. j.! A fastigiumra ld. Finály Henrik: A latin nyelv szótára. Budapest, 1884. (repr. 2002); Albert 
Blaise: Lexicon Latinitatis Medii Aevi.Turnholti, 1975.

64 Bagyary 45. sz. alatt i.m. 53.
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áttekintés, melyet „A szerk .”, vagyis a könyv felelős szerkesztője, Pap Gábor mű-
vészettörténész látott el aláírásával. Ebben igen sajátos technikával (saját szóbeli 
közlésére hivatkozva!) állítja, hogy az ötlet valójában tőle származott: ő hívta fel rá 
Csomorék figyelmét 1981-től két évig tartó munkakapcsolatuk során.65 S amazok 
valóban nem is mulasztják el a konklúzió levonásakor kötelességtudóan jelezni: 
„Pap Gábor művészettörténész útmutatása nyomán” gondolják úgy, hogy az 1551-ben 
letört keresztnek itt, a mai törött gyöngy helyén kellett állnia.66 

Pap Gábornak a koronával összefüggő munkásságát aligha szükséges minősí-
tenem – megtette már sokkal nagyobb kompetenciával Lovag Zsuzsa.67 (Magam 
legfeljebb azokra az időközben megjelent, s már nem a koronához kapcsolódó pub-
likációira utalhatok, melyek komolyan vehetősége szintén erőteljesen megkérdő-
jelezhető.68) Ám az általános jellemzés, melyet Lovag Zsuzsa adott róla, mely sze-
rint „…a »funkcionális szempontú Korona-vizsgálatok« látszólag sokoldalú megközelítése 
egyetlen ősmozgatóra vezethető vissza…”, a most vizsgált konkrét esetben is tökéletesen 
igazolódik. Pap felvet egy hipotézist, melyet ő maga semmivel nem támaszt alá, 
csupán mellékesen, egy szerkesztői bevezetőben utal rá, hogy az ő szellemi tulaj-
dona – a bizonyítást ötvösmesterekre bízza, akik tehát már egy prekoncepcióhoz 
keresnek támpontokat a koronán, s találnak is (olyanokat, amilyeneket)69.

Erre hivatkozva támadni Révay szavahihetőségét aligha volt megfontolt lépés 
Bogyay részéről. S meglep, hogy ilyen színvonalú bizonyítást fogad el a máskülön-
ben oly kritikus Holler László is, aki szerint a letört elem szintén a Dukas-kép felett 
állt, de nem kereszt volt, hanem (a giglio=liliom szóból következtetve) valamiféle, a 
csüngők végén láthatókhoz hasonló ékítmény.70 Ugyan miért tettek volna a korona 
készítői éppen a hátsó pártaképre ilyet; s ha tettek, az elülső képen látható Jézus 
miért nem kapott? Arról nem is beszélve, hogy Péri (anélkül, hogy tudna, vagy leg-
alább is szót ejtene az 1551-es eseményekről), leszögezi: „A kereszt egyébként semmi-
képp nem lehetett a ma is látható, mert ennek készítési módja a többi résztől teljesen idegen .  
A más szemléleten, mesterségbeli tudáson alapuló megoldások a 16 . századra datálják .”71 

Vagyis: a Veress által feltárt információk és maga a kereszt mint iparművészet-
történeti forrás egymást kiegészítve igazolják: a 16. században a korona tetején, a 

65 Pap Gábor (mint szerk.): Előzmények. In Zománc, 1975-1985. Kecskemét, 1985. 37-40., fől. 38.
66 Csomor–Lantos–Ludvigh–Poór 124-125.
67 Lovag Zsuzsa: A koronakutatás vadhajtásai. Művészettörténeti Értesítő 35. (1986) 35-48., fől. 38., 44., 

46. 
68 Bevezető. In Illig, Herbert: Kitalált középkor: a történelem legnagyobb időhamisítása . Budapest, 2002.; 

Jött éve csodáknak: a magyar csillagmítoszi hagyomány élő Attilája . Budapest, 1993. (Szörényi Levente Atti-
la, Isten kardja c. rockoperájának bemutatója alkalmából)

69 A kérdést paradoxszá teszi, hogy Pap és hívei Révay szavahihetőségét nem is akarták kétségbe vonni, 
s így bonyolult és nehezen hihető magyarázkodásra kényszerülnek: hogy tudhatott Révay a korábban 
valóban a koronán található, de az ő koronaőri tevékenységének kezdetekor több mint fél évszázada 
onnan állítólag levett Mária-képről. (Csomor–Lantos–Ludvigh–Poór 127-128.)

70 Holler 2000. 307.
71 Péri 6.
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kereszt helyén történt csere, s nem a hátsó pártakép felett (ahová egyébként is ke-
véssé lett volna logikus a keresztet elhelyezni). Így viszont elesik az az érv, hogy 
Dukasnak 1551-ben már rajta kellett lennie a koronán. 

4 . Koronaleírás – emlékezetből

Bogyay újabb érvei tehát mind könnyűnek mutatkoznak; maradnak azok, az ere-
detiek, melyeket már 1983-ban felsorakoztatott elutasító álláspontja igazolásául.  
„A Pantokratór a korona elülső oldalán Révaynál az Üdvözítő az almával, t .i . a Glóbusszal 
kezében, Michaél Dukas császár a hátoldalon viszont az Istenanya .”72 

Mivel jelenleg éppen az Istenanya ottléte vagy ott nem léte képezi vita tárgyát, 
így ezt bizonyítéknak ne fogadjuk el! Marad tehát az a kérdés, hogy mit tart a kezé-
ben Jézus a Korona előoldalán. Révay ugyanis kétségkívül almát tulajdonít neki73, 
holott a mondott képen a Pantokratór vitathatatlanul könyvet emel baljában. E té-
vedést mint Révay „pontatlanságának” bizonyítékát hozza fel Holler is 2000-ben.74 

Holler ugyanezen tanulmányában további érveket is felsorakoztat Révay ellen. 
Egyrészt őt teszi felelőssé a Wolfgang Kilian-féle kép pontatlanságáért75, melyre már 
Bogyay is (fentebb láthattuk) utalt. Csakhogy Bogyay legalább annyit megenged, 
hogy Kilian az írott szöveg (vagy esetleg, mivel a metszet a könyvben leírottaktól is 
elüt, Révaynak az előbbitől eltérő szóbeli közlése) alapján dolgozott76. (S ez feles-
legessé is tenné a kérdés további vizsgálatát. Aki próbált már illusztrációt készíteni 
pusztán beszámoló alapján olyan objektumról, melyet maga soha nem láthatott, az 
tudhatja, mennyire méltányos Kiliantól hitelességet várni!) Holler viszont egyene-
sen azt állítja, hogy Révay saját kezűleg rajzolta elő a korona (hiteltelen) ábrázolását 
a rézmetsző számára! 

Itt Buzási Enikő ötletére hivatkozik, aki egy 1625-ben, III. Ferdinánd magyar 
királlyá koronázásán, az ifjú királyt díszmagyar öltözékben megörökítő portré  
korona-ábrázolását veti össze a Kilian-képpel: mennyivel hitelesebb!77 S a különb-
ség magyarázataként – bevallottan Bogyay ugyanott megjelent tanulmányának  
hatására! – fel sem merül benne, hogy míg Justus Sustermans említett festménye 

72 Bogyay 1983. 66. („Der Pantokrator an der Frontseite der Krone ist nach Révay der Heiland mit der Apfel, 
d .h . dem Globus in der Hand, der Kaiser Michael Dukas an der Rückseite aber die Gottesmutter .”) 

73 „…in ipsa vero circumferentia fronte recta, imago Salvatoris nostris Pomum tenentis…” (Revva, Petri de, 
comitis comitatis de Turocz: De sacrae coronae Regni Hungariae … Brevis commentarius. Augustae
Vindelicorum, 1613. 75. A szerző kiemelése)

74 Holler 2000. 304.
75 Uo. 303. E képről Bónis (50.) sem nyilatkozik hízelgően: „…ez nem kiemelkedő alkotás, sokban eltér az 

eredetitől…” 
76 Bogyay 1991. 33.
77 Buzási Enikő: III. Ferdinánd mint magyar király (Justus Sustermans ismeretlen műve az egykori 

Leganés gyűjteményből). A Magyar Nemzeti Galéria Évkönyve. Budapest, 1991. 149-157. fől. 152.
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modell után készült78, addig Kilian metszete szóbeli vagy írott, de beszámoló 
alapján. Ehelyett abból, hogy a metszet bal sarkában a D(ominus) P(etrus) Rew(ay) 
C(omes) T(hurocziensis) monogram olvasható, arra következtet, hogy csakis maga 
Révay (a gróf, a koronaőr, a turóci főispán!) lehet az előkép szerzője79. Holott a 
szerzői monogram itt logikusan nem a képre vonatkozik – ez mégiscsak túlzott 
megtiszteltetés lett volna a rézmetsző mester számára! –, hanem a könyvre, melyet 
a metszet illusztrációként bevezet, s mely így a gondolati sugalmazást biztosította 
Kilian számára.

Másrészt Holler hivatkozik arra, hogy Révay a Korona zománcképei kapcsán 
„keresztyén királyok, császárok, vértanúk szentséges sorá”-t említi80, márpedig ha Micha-
él Dukas ekkor még nem szerepelt volna e képek között, akkor csak egyetlen csá-
szár lehetett volna ott: Kónstantinos. Sőt, ő sem, mivel Holler meggyőződése, hogy 
a két császárkép együtt kellett felkerüljön a koronára81. 

Ezeket az érveket egy esztendővel később átvette a Révayról korábban oly lel-
kesen nyilatkozó Bertényi is. Ő is a Dukas- és a Kónstantinos-kép összetartozása 
mellett kardoskodik, amit a két kép vörös színű feliratai igazolnának; mivel pedig 
Kónstantinost maga Révay is név szerint említi, szükségképpen Dukasnak is már 
a Koronán kellett volna lennie.82  Ami pedig a „keresztyén királyok, császárok” sorát 
illeti, ez szerinte nem is arra bizonyíték, hogy a Dukas-kép már jelen volt, hanem  
Révay megbízhatatlanságára – hiszen királyból mindenképpen csak egy látható 
itt.83 Ehhez járul, hogy Révay művének 1746-os, Schwandtner-féle kiadásában ti-
zenkét apostolról esik szó, holott ma csak nyolcat látunk a Corona Latinán.84

„…baj van Révay szavahihetőségével…” – vonja hát le a következtetést Bertényi85, 
majd tanulmánya lezárultakor részletesebben: „Révayról tehát összefoglalóan megálla-
píthatjuk, hogy amennyire lelkiismeretesen látta el a rábízott koronázási jelvények őrzését, 
annyira nagyvonalúan, a tényekkel mit sem törődve kezelte és írta le a koronán általa látot-
takat … Így munkája a Szent Korona történetének, XVII . századi formájának a vizsgálatá-
hoz nem használható fel…”86

Mikor aztán az e mondatban foglalt nyilvánvaló ellentmondást indokolni kell, 
először Bertényi is az immár topos-számba menő „barokk felfogás”-ra hivatkozik 

78 Bár HOLLER (2000. 306.), aki ezen az ábrázoláson is hibákat fedez fel, úgy véli, hogy Sustermans is 
csak rövid, néhány gyors vázlat elkészítéséhez elegendő időre láthatta a koronát.

79 Buzási 155. (22. sz.j.)
80 „…& deinde sacerrimus Apostolorum ordo, Regumque, ac Imperatorum Martyrumque Christiano-

rum…” Revva, Petri de… 75. (A szerző kiemelése)
81 Holler László: A magyar korona néhány alapkérdéséről II . Budapest, 1998. 36.; uő 2000. 305., 307. 
82 Bertényi Iván: Révay Péter Magyarország Szent Koronájáról írt munkájának történeti forrásértéke. 

In A történelem és a jog határán . Tanulmányok Kállay István születésének 70 . évfordulójára . Budapest, 2001. 
19-28. fől. 22-23.

83 Uo. 23.
84 Uo.
85 Uo. 24.
86 Uo. 27.
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(immár nem is Bogyayra, csupán Marosira hivatkozva87); ám mivel sokkalta komo-
lyabb és lelkiismeretesebb tudós annál, hogy ennyivel beérje, más magyarázattal is 
előáll. Ezen újabb magyarázat tömörebb formában már Hollernél elhangzott egy 
esztendővel korábban: Révay emlékezetből írta le a koronát, s ezért szükségképpen 
pontatlanul.88 Bertényi e gondolatot jóval részletesebben és meggyőzőbben fejti ki. 
Rámutat, hogy mikor 1608-ban Révayt beiktatták koronaőri tisztségébe, a Koronát 
(az ő kifejezett kívánságára) felmutatták, utána a többi koronázási jelvénnyel együtt 
ládába helyezték, s hét (a nádor, három báró és három főpap tulajdonát képező) 
pecséttel lezárták. E pecséteket csupán bizottság jelenlétében lehetett felnyitni, 
természetesen csakis indokolt esetben – erre legközelebb 1613-ban, Anna király-
né koronázásakor került sor, amikor Révay könyvének szövege már készen volt89. 
A koronát tehát, mielőtt írt róla, ő maga is csak 1608-ban láthatta, rövid ideig.90  

Ez utóbbi érv valóban súlyosnak tűnik. Ám ha az ellenvetéseket egymás mellé 
tesszük, valójában éppen ez lesz az, ami Révay mellett felhozható.

Bertényi okfejtése kétségbevonhatatlan: Révay valóban csak rövid ideig tart-
hatta kezében s vizsgálhatta meg a koronát. Ám még ez is sokkalta nagyobb le-
hetőséget jelentett egy érdembeli leírás elkészítésére, mint amilyennel például a 
koronázáskor „viszonylag közel álló” Lackner Kristóf rendelkezett. S hogy e rövid 
időt igyekezett mégis kihasználni, azt bizonyítja több, a koronára vonatkozó helyes 
megállapítása:91 így az, hogy az alsó kördiadémon görög betűs zománcképek van-
nak92, s hogy ezek egyike felirata szerint Kónstantinos nevű császárt ábrázol. Való-
színűnek mondhatjuk, hogy minél több részletet igyekezett megjegyezni, s azután, 
amint alkalma nyílt rá, lejegyezni. 

A kérdés tehát az: mennyire lehetett megbízható Révay memóriája rövid távon? 
Sejthetően, mint bármely átlagos emberé. Emlékezhetett, hogy a zománcképek 
között volt császár is, király is, vértanúk is – hogy melyikből mennyi, talán ele-
ve sem számolta meg, s ha mégis, utóbb elvéthette a számot. Emlékezhetett, hogy  
Jézus az előoldalon tart valamit a kezében – ám hogy az alma volt-e vagy könyv, azt 
egy 44x47 mm-es képre utóbb visszagondolva szintén eltéveszthette, bár ez nem is 
szükségszerű. 

Az alma-problémával kapcsolatban ugyanis Bradák Károly ötvösmesternek 
volt egy érdekes ötlete: eszerint Révay nem a Pantokratór baljában látható köny-
vet cseréli fel a gyümölccsel, hanem jobb kezébe látja bele azt, ahol valójában a  

87 Uo. 24.
88 Holler 2000. 304., 306. (Utóbbi helyen szembeállítja Révay leírását, illetve Kilian képét a II. Mátyás 

1609-es pénzén, valamint Lucas Kilian 1610-es, ugyancsak II. Mátyást ábrázoló rézmetszetén látható, 
hiteles korona-ábrázolásokkal. A magyarázatot itt maga adja meg: amazok modell után készültek, 
Révay emlékezetből dolgozott.)

89 Bónis 47.
90 Bertényi 2001. 24-25.
91 Bónis 50.
92 „…ut videre licet, literis Graecis…” Revva, Petri de… 75. (A szerző kiemelése)
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zománckép rekeszszalagjai rendeződnek köralakba.93 E hipotézist Bogyay 1991-
ben megvetően söpörte le az asztalról, mondván: a szóban forgó rekeszszalag-kör 
legfeljebb mogyoróra emlékeztethette volna Révayt.94 S ebben igaza is lenne – ha 
úgy képzelnénk, hogy Révaynak módja lehetett beszámolójának írása közben fo-
lyamatosan tanulmányozni a képet. Mivel azonban erre, mint Bertényi rámutatott, 
nem volt lehetősége, semmi okunk kizárni, hogy emlékeiben a zavaró, köralakú 
elem nagyobbnak mutatkozott a valóságosnál – ilyen tréfákat a memória gyakran 
űz az emberrel. 

De hogy ugyancsak az emlékezete csalta volna meg, mikor Michaél Dukas he-
lyén a Szűzanyát említette? „Bogyay egyébként megalapozatlanul kételkedik Révay szem-
mértékének hitelességében is . Egy gombostűfej nagyságú alma jelenlétét vagy jelen nem létét, 
illetve almavoltát vagy a zománcozási eljárásból adódó mellékjelvoltát pontosan azonosíta-
ni az adott mérethatárok között – ez a teljesítmény nyilvánvalóan nem vethető össze azzal 
a másikkal, amelynek során egy feltűnő azonosítási jegyekkel ellátott Madonna-alakot egy 
bajuszos-szakállas, hatalmi jelvényekkel felszerelt császárfigurával »tévesztünk össze« . Az 
előbbi esetben elképzelhető, hogy tévedett koronaőrünk, a második esetben a tévedés lehetősége 
kizárt .”95 

Ami végül az 1746-os kiadás tizenkét apostolát illeti, ezért Révay nem tehető 
felelőssé. E változatot (több mint százhúsz esztendővel a szerző halála után) Bél 
Mátyás szerkesztette, aki az alapkiadáson túl (saját bevallása szerint) felhasználta 
Révay kézzel írott jegyzeteit, melyeket Czemenka András turóci nemes másolt le.96 
Kézzel írott (sejthetően vázlatos, rövidítésekkel teljes) jegyzetek lemásolása, majd 
egy szöveg javításának alapjaként való felhasználása magában hordja a szövegrom-
lás veszélyét.97 

93 Bradák 12. (Ennek az elképzelésnek nem mond ellene, hogy W. Kilian a Megváltó baljába rajzolja az 
almát: ő Révay elbeszélése alapján dolgozott, márpedig Révay, láttuk, nem említi meg, melyik kezé-
ben lenne Jézusnak az alma.)

94 Bogyay 1991. 33.
95 Bradák 13. (Mikor tervezgettem e dolgozatot, e gondolatmenetet a magam megfogalmazásában 

szándékoztam papírra vetni. Időközben azonban tapasztalnom kellett, hogy Bradák Károly a 
nyolcvanas évek végén már mindezt leírta. Igaz, ő maga is a Pap Gábor köréhez tartozó ötvösmeste-
rek egyike [így például amannak nyersfordításában idézi az Izabella királyné kereszt-letöréséről szóló 
forrásokat – uo. 9.], s ez nem emeli kellően munkájának hitelét. Nyilván ezért is kezeli le Bogyay 
[1991. 32-33., 36.] olyannyira, hogy még a nevét is következetesen hibás alakban [Brabák] citálja. Ám 
mivel idézett gondolataiban a [tőle függetlenül megfogalmazott] magaméira ismertem, nem lett vol-
na korrekt ellepleznem: ő hamarabb jutott mindezekre.)

96 Bónis 51.
97 E kérdésben természetesen úgy láthatnánk igazán tisztán, ha megvizsgálhatnánk a Révay-levéltárat, 

ahol a szóban forgó kézzel írott jegyzeteket Czemenka találta. A levéltár az 1870-es években Styár-
nicska helységben még hozzáférhető volt az akkori tulajdonos, Révay Simon előzékenységéből: így 
kutathatta Szilágyi is (1875. 4.) Kérdés, jelenleg megvan-e még, milyen állapotban, s kutatható-e.   
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5 . Technikai kérdések 

Miután tehát majdnem végére értem a Révay hiteltelenségét állítólag alátámasztó 
érveknek, azt kell mondanom: részben egymást oltják ki, részben eleve könnyűnek 
találtatnak. 

Végére hagytam azonban a legsúlyosabbat. Papp László ugyanis azt állítja: a  
Dukas-képet még azt megelőzően kellett a Corona Graecára felszegecselni, hogy 
azt a Latinával összeforrasztották volna: máskülönben a szegecsek át kellett volna, 
hogy fúrják Tamás apostol képét, amely a hátsó pártalemez mögé szorult az egybe-
illesztésnél.98 Ezt nem tudom cáfolni, hiszen nem értek az ötvöstechnikához.

Szerencsére Holler László e cáfolatot elvégezte helyettem. Mint 1998-ban kifej-
tette: a korona „javításakor” legelőször is elválasztották az alsó és a felső részt, s ez-
után került sor a (Holler szerint két) zománckép cseréjére, majd a Graeca és a Latina 
újbóli összeforrasztására; s csak ezután a Dukas-kép szegecselésére, melynek első 
kísérleténél igenis átfúrták a Tamás-portrét, csak a másodiknál nem.99 

6 . Összegzés

Erre hivatkozva változatlanul úgy látom, hogy két, egymástól független forrás áll 
rendelkezésünkre: az egyik a 17. századi koronaőrnek valóban emlékezetből írott, 
így apróbb részeiben kritikával kezelendő, de a fontosabb sajátosságok tekintet-
ében figyelembe veendő munkája; a másik maga a Dukas-kép a jelenlegi koronán, 
nyilvánvalóan túl nagy méretével, szegecselésével, roncsolt környezetével. Utóbbi 
egyértelműen mutatja, hogy e kép utólag került a koronára, nem kis erőszakkal.  
A másik arról számol be, hogy ugyanezen kép helyén a Szűzanya portréját látta. 
Vagyis: a két forrás kiegészíti, s így egyben igazolja is egymást. Nem hiperkritikus 
megközelítés-e ilyenkor amellett kardoskodni, hogy a képek cseréje csakis sokkal 
korábban történhetett, s Révay ott nem láthatott mást, mint Michaél Dukast (akit 
viszont nem látott)?

Abstract

In 1608 Count Péter Révay was elected guard of the Holy Crown of  Hungary . In 1613 he 
published the first monograph about the Crown . Here he claims that he has seen an enamel 
portrait of Mary the Virgin on the backside of the Crown . No doubt, today you can see another 

98 Papp László: Időszaki jelentés a Szent Korona ötvösvizsgálatáról II. Magyar Iparművészet 2 (1994) 
6-9. fől. 9.

99 Holler 1998. 44-46. (Hogy azokat az utólagos változtatásokat a Corona Latinán, melyeket Holler 
ugyanezen átalakításhoz köt, valóban egyidejűleg végezték-e, avagy korábban, kompetencia híján 
nem kívánom vizsgálni.) 
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enamel portrait there: it is about Michael Dukas the VIIth, Emperor of Byzantium . But this 
picture is too big for the place where it is fixed on by violence . So the portrait and Révay’s 
information seem to be two different sources not only independent of each other, but making 
each other complete . Nevertheless, a lot of prominent scholars of Hungary (Tamás Bogyay, 
Iván Bertényi and especially László Holler) have disputed Révay’s authenticity since 1983 . 
This paper tries to consider if they are right or not .   


