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Vannak olyan  nemzetünket érintő érdekfeszí-
tő kérdéskörök, amelyeket hosszú vita után sem 
zárunk le, mindig támadnak új és új  nézetek. Az 
újabb generációk új dimenziókat lelnek a tények 
és jelenségek magyarázatában: így van ez a Szent 
Korona esetében is. Közeleg  augusztus 20-a, az 
országalapító Szent István király, az  „Új kenyér” 
ünnepe. István király 1038. augusztus 14-én, halá-
la előtt egy nappal az országát és a koronáját Mári-
ának, Nagyboldogasszonynak ajánlotta fel. Erről 
részletesen tudósít a kortárs Hartvig püspök a 

„Szent István legendája” című írásában. Június 4-én 
emlékeztünk a trianoni diktátum 99. évfordulójára, 
amikor is a Regnum Marianumot keresztény poli-
tikusok ízeire szedték,  részei más országokban  ott 
vannak. Vajon hogyan számoltak el az égieknek? 

Az alábbiakban néhány érdekes fejtegetést olvas-
hatunk a korona keletkezéséről, történetéről, jelen-
téséről, erejéről, küldetéséről, s az olvasó maga dönt-
se el, melyik nézetet fogadja el.   Magyarország és 
a Kárpát-medence ezeréves jelképe, nemzetünk 
szent ereklyéje, történelmünk tündöklő büszkesé-
ge a Szent Korona. Rejtélyes eredetéről, az Őt öve-
ző legendákról, titkokról, az általa hirdetett igazság-
ról mégsem tud eleget az átlag magyar. Nem is cso-
da, hiszen megesett, hogy a koronát fénykorában 
sem kellő tisztelettel, méltókép kezelték. Kalandos 
sorsában megdöbbentő jelenetekkel találkozunk, 
megtörtént, hogy elvesztették, ellopták, elzálogo-
sították, többször elrejtették, menekítették, elásták, 
kutattak, nyomoztak utána, idegenben őrizték, vagy 

„csak úgy” felpróbálták. 

A Szent Korona egyedi tulajdonságai

A koronáknak három típusát szokás megkülön-
böztetni. Egyik a házi korona, amelyre nem vonat-
kozik semmilyen megkötés, a király bármikor visel-
hette azt. A másik az országló korona, amelyet az 
uralkodó csak bizonyos alkalmakkor öltött fel, végül 
a beavató korona, amelynek Európában egyedü-
li képviselője a mi Szent Koronánk, amellyel ezer 
év alatt 55 királyt avattak uralkodóvá. Ezt, belső-
ázsiai hagyományokhoz hasonlóan, az uralkodó 
kizárólag a koronázáskor viselheti. Koronánk egy 
olyan aranyból készült ékszer, amelyet 27 rekesz-
zománc kép díszit. Feltételezhető továbbá, hogy 
hátsó oromzatról 1551-ben letört liliomos kereszt 
is zománcozott alkotás lehetett, ezért eredetileg 
28 zománcképpel kell számolnunk. A középkor-
ban az ilyen magas színvonalú zománctechniká-
val megalkotott művek kiemelkedőnek számítot-
tak, főként, hogy egyetlen alkotásban ilyen nagy 
számban találkozunk ezzel a páratlan művészeti 
teljesítménnyel. Magassága – a keresztet leszámít-
va – 127 mm. Az alsó rész körének kisebb átmé-
rője 204 mm, nagyobb átmérője 216 mm, kerüle-
te 720 mm, tehát igen csak bőre „szabták”. A hogy 
azt Kossuth is megállapította, amikor felpróbálta: 

„miképp e föveg nem emberi fejre való”. 

Elválasztott korona

A felső négy keresztpánt sötétebb színű, tisztább 
aranyból készült és a rajta található egész-alakos 
képek latin feliratai miatt  latin koronának neve-
zik. A pántok 51-52 mm szélesek. A keresztpán-
tok  alsó része az arany abroncsra vannak erősítve, 
ami vastagabb, nagyobb ezüst ötvözet miatt halvá-

nyabb árnyalatú. Ennek fél-alakos rekeszzománc 
képein görög feliratokat látunk, ezért görög koro-
na a neve. Az abroncson megtalálható a bizánci 
birodalom uralkodójának valamint a fiának képe is, 
egyesek bizánci koronának is nevezik, ami nem túl 
megalapozott, mivel ezek cserélt képek, nem tudni 
pontosan, hogy mikor és ki által kerültek az ékszer-
re. A legszentebb aktusoknál máig bevett gyakor-
lat a két liturgikus nyelv, a görög és a latin együttes 
használata, ezért csak emiatt egyáltalán nem indo-
kolt részekre választani a Koronát, ha az egyébként 
az szoros egységet alkot.

Függők

Az alsó korona rész két oldalán négy-négy, továb-
bá hátul középen egy lecsüngő, drágakövekkel kira-
kott lóhere formában végződő aranylánc található, 
amelyek 10-cm hosszúak. Eredetileg két-két oldal-
só  és egy hátsó függő díszítette a koronát,  később 
kibővítették két-két oldalsóval.

Párta

A görög korona felső részén elöl jobbról és balról 
csúcsos és félköríves filigrándíszes oromzatok vál-
takoznak, amelyeket színes drágakövek díszítenek.

A nyolc oromzat magas színtű zománcművészeti 
képzettséget igénylő technikával készült, a zománc 
mögötti hordozó aranylemezt a kiégetést követően 
eltávolították. Így készült az úgynevezett traszlucid 
vagy ajour zománc, amely különleges zöld és kék 
színű ragyogást kölcsönöz, ha bizonyos szögből éri 
a fény. Elképzelhető, hogy az eltávolított liliomos 
kereszt is ezzel a zseniális technikával készült. A 
pártázat a hátsó félkörben gyöngyökben folytatódik.

A koronát díszítő képek

A figurális zománcképeken kivétel nélkül újszö-
vetségi személyekkel találkozunk, egyetlen ószö-

vetségi téma sem jelenik meg koronánkon. A leg-
szembetűnőbb helyen, elöl, a felső rész közepén a 
világbíró Krisztus trónol Bertalant teljesen takarva. 
A képet egy csodálatos szív alakú drágakő ékesíti. 
Görögül ez a pantokrátor kép, ami a koronával nyert 
uralkodói hatalom isteni eredetére utal. A bizán-
ci korona felső részének hátoldalán, a Pantokrátor 
képpel átellenben a teljes császári díszben pompá-
zó Dukász Mihály, Bizánc uralkodójának, az égi 
hatalom földi hordozójának képe Tamásé előtt 
van. Révay Péter koronaőr 1613-as leírásban még a 
Szűzanya-kép szerepelt ezen a helyen, feltételezhe-
tően a Khakhuli-i triptichon-mára megcsonkított-
Szűz Mária képe állt itt, tehát nagy valószínűség-
gel ez is cserélt kép. A görög korona alsó részén 
egymást váltja nyolc négyszögletű zománclemez, 
nagyobb drágakövekkel kirakott sima mezőkkel. 
A középső koronatengely két oldalán Mihály és 
Gábriel arkangyal mellképe helyezkedik el. Mind-
ketten hírnöki pálcát tartanak. Jelenlétük szilárdít-
ja az uralkodó istentől származó tekintélyét, egy-
ben összekötik az égi és a földi hatalmakat. Léte-
zik olyan X. századi bizánci ábrázolás, amelyen 
Krisztus koronát nyújt az égből a császár felé, amit 
Gábriel arkangyal tesz az uralkodó fejére, Mihály 
arkangyal pedig lándzsát ad a kezébe. A bizánci 
hagyomány szerint az Úr angyala hozta le az égből 
Nagy Konstantin koronáját és császári jelvényét is. 
A következő két kép jobbról és balról szintén pár-
ba állíthatók, a bizánci egyház harcos szentjei, akik 
lándzsát és pajzsot tartanak, Szent György, a kato-
nák védőszentje és Szent Demeter, a hős harcos. 
Ha tovább haladunk hátrafelé, Szent György mel-
lett Szent Kozmát, Szent Demeter mellett Szent 
Damjánt, a két gyógyító orvos szentet találjuk. Őket 
két evilági személy, Bíborban született Konstan-
tin, Róma császára és a jobbján kettős keresztet, 
balján kardot tartó Geobitzász, Turkia (a magya-
rok)  hívő királya, akit sokan Gézával azonosítanak. 
A korona felső részének keresztpántjai fent közé-
pen egy négyszögletes lemezben egyesülnek, ahol 
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szintén a trónuson ülő, élet könyvét tartó Krisztus 
képét látjuk. A latin korona négy félpántja mind-
egyikét két-két zománckép díszíti. Az első kereszt-
pánt alsó, Szent Bertalan apostolt ábrázoló sérült 
zománclemeze a bizánci korona Pantokrátor képé-
nek fedésében alig látható. Fölötte a könyvet tar-
tó Szent János van. A jobb oldali keresztpánt alsó 
képéről Szent Fülöp néz ránk, felette pedig Szent 
Pál emeli jobbját áldásra. A hátsó koronapánt alsó, 
fedésben lévő képén Szent Tamás apostol, felette 
Szent Jakab látható kézirattekercset tartva. Végül 
a bal oldali pánt alsó részén Szent András apos-
tolt, fölötte pedig a jobbjában kulcsot, baljában kéz-
irattekercset tartó Szent Pétert ábrázolják. Nem árt 
tudnunk, hogy András és Fülöp a szkítatérítő apos-
tolok voltak.  Jézus tizenkét apostola helyett csak 
nyolc került a zománclemezekre, valószínűleg azok, 
akik keleten térítettek, ezért azon a vidéken isme-
retségnek és tiszteletnek örvendtek.
Az ékkövek 

A Szent Koronát különböző drágakövek ékesí-
tik, nagy alakú csiszolt és csiszolatlan zafírok, grá-
nátkövek, rubinok, ametisztek, illetve igazgyöngy-
ből felfűzött sorok. A párta hossza 315 mm, ami 
azért érdekes, mert a görög korona két sorban lát-
ható gyöngysorainak száma is eredetileg ennyi volt. 
A kissé hiányos gyöngysor maradék helyeiből arra 
következtethetünk, hogy 315 vagy 316 gyöngy 
lehetett összesen ezen a részen. Ez a szám pedig 
a 3,16 százszorosa, ami az Univerzum egyik elen-
gedhetetlen világ állandója.  

Fényes korona

A gazdag díszítések, valamint a traszlucid orom-
zatoknak köszönhetően áteső fényben a korona 
egyszerre a legkülönbözőbb színekben tündököl. 
Mivel a pártázat káprázatos fény- és színjátéka csak 
különleges megvilágításban, belülről eső fényben 
kap igazi jelentőséget, több kutatóban felmerült, 
hogy talán egyfajta elektromos jelenség figyelhető 
meg a korona „működésénél”, amely során a kereszt, 
mint antenna funkcionálhat. A függők is szerep-
hez jutnak a folyamatban, gondoskodtak a fémes 
összeköttetésről az aranyszálas palásttal.  A pótfüg-
gőkkel feltehetően erősíteni, biztosítani kívánták a 
kapcsolatot, amelyek szakszerűtlen felfüggesztése 
csak rontott a korona esztétikai értékén. Ugyanis 
nem tartógyűrűbe helyezték azokat, hanem egy-
szerűen úgy alakították ki a helyüket, hogy letör-
tek néhány gyöngyöt a hordozó huzalról. Érdekes 
felvetés tehát, hogy az egész avatási öltözet egyfaj-
ta Faraday-kalitka lehetett, ami megóvhatta vise-
lőjét a külső fokozott elektromágneses tevékeny-
ségtől. Ez megmagyarázná, hogy a pártázat miért 
csak áteső megvilágításban nyerte el igazi pom-
páját.  A titkos tudást megőrizendő, a koronázá-
si szertartást csak megfelelően kiképzett és beava-
tott egyházi személy végezhette, aminek már elő-
készítése is meglehetősen bonyolult és körülmé-
nyes volt.  A királyt valamiféle felszentelt anyaggal 
fürdették, majd szentelt olajokkal kenték be testét, 
végül rendkívül körültekintően előkészített gyolcs-
ruhába öltöztették. A ceremónia alkalmával, amikor 
az apostoli korona és palást érintkezésbe kerültek, 
olyan működő rendszert alkottak, amelyek a királyt 
a Teremtőhöz kapcsolták. Alkalmatlan lélekrezgé-
sű jelölt esetén azonban ez a felerősített kapcsolat 
igen kockázatos volt. A „korona alatti” törvényke-
zés így biztosította, hogy a törvények Isten akara-
tával összhangban legyenek.

A Szent Korona eredete

Korabeli források szerint Géza nagyfejedelem 

halála után öt évvel pápai levél és áldás érkezett 
a néhai Vajknak, Istvánnak, majd Isten kiválasz-
tottját felkenték olajjal, és a pápa által küldött kirá-
lyi diadémmal megkoronázták. Így emelték Ist-
vánt királlyá. A legenda szerint a koronát II. Szil-
veszter Pápa küldte I. István koronázására a pécs-
váradi Asztrik püspök révén. E hiedelem alapja 
Hartvik püspök története, miszerint a pápa álmot 
látott, amiben angyalok jelentek meg neki, és azt az 
utasítást adták, hogy az eredetileg Miesko lengyel 
királynak szánt koronát I: Istvánnak küldje el. Ez 
a legismertebb történet a magyar koronával kap-
csolatban. Itt meg kell említeni, hogy a kapcsoló-
dó korabeli források elkülönítenek két igét, Miesko 

„kérte” István viszont egyenesen „követelte” a koro-
nát-talán, mint az avaroktól rabolt kincsek egyiké-
nek visszaszolgáltatását.

Hivatalos verzió  

A Szent Korona eredetéről temérdek elmélet 
született. A legtöbb ezek közül sajnos azt a való-
színűleg téves verziót hirdeti, miszerint a Koronát 
több helyről származó alkotóelemekből eszkábálták 
össze valahol Európában vagy Bizáncban. A köz-
tudatba is kettős korona elméletek különféle vál-
tozatai kerültek be. A hivatalos verzió is hasonló a 
Szent Korona történetével kapcsolatosan, amit a 
Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Kato-
likus Püspöki Konferencia kiadványai és több tör-
ténész is elfogad, miszerint a mai koronát III. Béla 
korában állították össze a görög és a latin koroná-
ból. A keresztet valamikor a XVI. században illesz-
tették rá az Égi Pantokrátor képének átlyukasztá-
sával, ami nem sokkal később erős ütés vagy nyo-
más hatására elferdült.

Kettős korona

Szabados Dezső „A magyar Szent Korona kiala-
kulása István király koronájából” című tanulmányá-
ban részletesen ismerteti hosszas és átfogó kutatásá-
nak eredményeit. Véleménye szerint számos tény és 
körülmény utal az elemek utólagos beépítésére Ber-
talan apostol csonka, sérült képe, kifúrt gyöngyök 
felhasználása a furatok hangsúlyozásával, mind-
össze nyolc apostol szerepeltetése a maradék négy 
megsemmisülése miatt. Ugyanakkor a keresztpánt 
képeinek latin és az abroncs képeinek görög felira-
tai, a zománcképek stíluseltérése valamint a felső 
Pantokrátor képbe fúrt lyuk is az utólagos egyesí-

tésre utalhat. Szabados Dezső tehát arra a követ-
keztetésre jutott, hogy a mai korona súlyosan káro-
sodott részekből, kegyeleti tárgyként készült, ami-
hez felhasználtak például egy eredetileg valameny-
nyi apostol képet tartalmazó ereklye zománcké-
peit, illetve azok maradványait, gyöngyeit, köve-
it és az országalma letört keresztjét. Elképzelhető, 
hogy Szent István koronája a II. Szilveszter pápa 
által adományozott, a fennmaradt koronázó palás-
ton ábrázolthoz hasonló abroncskorona lehetett az 
összes apostol és Krisztus képével. Szabados sze-
rint úgy kaphatjuk meg Szent István rekonstru-
ált koronájának felépítését, ha a koronájának fel-
építését  a koronázó palástról a tizenkét apostolt 
ábrázoló sávot körgyűrűvé formálva képzeljük el, 
középen a Pantokrátorral. Ha figyelembe vesszük 
az apostolképek közötti hézagok méreteit, éppen 

a reális méretviszo-
nyoknak megfe-
lelő abroncsátmé-
rőt kapjuk. Ezek 
alapján a történel-
mi háttérről Sza-
bados Dezső felté-
telezi, hogy az ere-
deti koronát 1046-
ig, a Vata –lázadás 
kitöréséig a székes-
fehérvári baziliká-
ban őrizték. Ekkor 
azonban a felkelők 
elfoglalták Székes-
fehérvárt, a bazilikát 
feldúlták, és a kegy-
tárgyakat tönkre-
tették. A kincstár 
elpusztítását iga-
zolja Liutvin biha-
ri püspök jelenté-
se a megmaradt 
értékekről, amit 
I. András király 
megbízásából írt. 

Ebben nem szerepel ugyan információ a koro-
náról, de nem zárhatjuk ki, hogy annak maradvá-
nyait összegyűjtötték és megőrizték. 1074. március 
15.-én Géza vette át az ország kormányzását, akit 
Dukász Mihály bizánci császár megpróbált meg-
nyerni szövetségesének. Koronát küldött a részé-
re, amit I. Géza ugyan elfogadott, de nem koro-
názta meg magát vele. Később VII. Gergely pápa 
szentté avatta István királyt, Imre herceget és Gel-
lért püspököt. Szabados szerint ekkor rendelhet-
te el I. László, hogy a szentté avatott István király 
koponyaereklyéjére készítsenek méltó ereklyeko-
ronát, amihez a Liutvin püspök által összegyűj-
tött maradványokat használták fel. Végül Köny-
ves Kálmán megkoronázásának előkészítéseként 
Szent István fejereklye koronájának keresztpánt-
jait ráhelyezte a görög koronára. Szabados szerint 
így egyesülhetett a Szent István eredeti koronájá-
nak megmaradt darabjaiból készített ereklyekoro-
na a Dukász Mihály által I. Gézának ajándékozott 
bizánci koronával és nyerte el mai alakját a Szent 
Korona, amivel Könyves Kálmánt valamikor 1096 
és 1099 között a székesfehérvári bazilikában király-
lyá koronázták. Szabados Dezső szerint azért tulaj-
donítjuk a Szent Koronát Istvánnak, mert az a II. 
Szilveszter Pápa által küldött eredeti korona meg-
maradt darabjából készült, illetve beépítették Szent 
István országalmájának keresztjét is.

Egységes korona

A legújabb kutatások fényében azonban 
megdőlni látszik ezen elmélet alapja, misze-

A Szent Korona másolata, replika szénacélból
Készítette: Molnár Imre
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rint koronánk több helyen, több idő-
ben készült alkotások utólagos, bar-
bár módon történő összeszerelésé-
vel készült. Ludwig Rezső és Cso-
mor Lajos aranyművesek szak-
mai szemmel kezdték vizsgálni az 
ékszert. Csomor Lajos „Szent Ist-
ván koronája nyomában”, „Magyar-
ország szent koronája és Őfelsége, a 
Magyar Szent Korona” című írása-
ival alapozta meg és indította el az 
érdemi koronakutatást. Csomor és 
kutatócsoportja arra a megállapítás-
ra jutottak, hogy egy egységesen ter-
vezett és kivitelezett ötvösművel áll-
nak szemben, amely sem nem bizán-
ci, de még csak nem is európai mun-
ka. Ékszerkészlete belső-ázsiai, irá-
ni és mezopotámiai eredetű tech-
nikával készült, talán egy kaukázu-
si ötvös műhely remeke. Felépítése 
kisértetiesen hasonlít a sámánko-
ronákra, kaukázusi jegyeket hordoz. 
Eldőlni látszik az apostolok kérdése 
is, eredetileg is nyolc apostol-ábrázo-
lás szerepel a pántokon. A körpánt 
hátsó részén feltehetően az eredeti-
leg befoglalt Szűz Mária, Raffael és 
Uriel arkangyal páros, zománcképe-
it cserélték le a ma látható Konstan-
tin, Dukász Mihály és Geobitzász 
képekre. A másodlagos képek eltéré-
se az eredeti környezettől igen szem-
betűnő úgy a befoglalás kivitelezé-
sében, mint az ábrázolás stílusában. 
A valószínűleg eredeti alakjában is 
ilyenre álmodott koronát feltehető-
leg a 4. században a Kaukázusban 
készítették hun és pártus, illetve kau-
kázusi ábrázolási hagyományok sze-
rint, a hun és pártus viseletnek meg-
felelően, hun formában, munkamód-
szerrel. Több hasonló korona-ábrá-
zolás is előkerült a dunhuangi 325-ös barlang-
ban és  az ordoszi sírleletek között. Felvetődik, 
hogy ősi hun fejedelmi viselettel állunk szem-
ben, amelyet az avarok zsákmányoltak a Kau-
kázusból, majd Nagy Károlyhoz került rablás, 
eladás vagy ajándékozás révén, amit Szigeti Ist-
ván kutatásai is alátámasztanak. Fennmarad-
tak utalások Nagy Tundum avar kagánról, aki 
Aachenben tett látogatása alkalmával keresztel-
kedett meg 796-ban. A magával vitt csodála-
tos avar kincsek között volt egy korona is, amit 
hódolata jeléül Nagy Károlynak ajánlott fel, aki 
meg is koronáztatta magát az ékszerrel. A szer-
tartást III. Leó pápa 800-ban végezte el, majd a 
korona elkísérte az uralkodót a sírba, ahol 804-
től 1000-ig pihent. 1000 húsvétján III. Ottó 
német-római császár lelt rá a sírra, és magával 
vitte Rómába az ott talált koronát, ahol októ-
ber 2-án átadta II. Szilveszter pápának, aki kará-
csonykor küldte tovább Szent Istvánnak. Szige-
ti úgy véli, hogy a Szent Korona 310 környékén 
készülhetett Grúzia keleti felén. Mások egysze-
rűen azt gondolják, hogy szent István rendelte 
magának a pazar ékszert Grúz műhelyből, vagy 
sógorától (II. Henrik német-római császártól) 
származott vissza, aki Aachenből II. Szilvesz-
ter pápán keresztül juttatta el a leendő király-
nak, kiküszöbölve az etikett csapdáját.  Ha köz-
vetlenül sógorának adja, úgy tűnhetett volna, 
hogy Istvánt vazallusává kívánja tenni. Ebben 
az irányban is megoszlanak tehát a vélemények. 
Vitathatatlan azonban, hogy a Korona zománc-
képei között szerves összekapcsolódást lehet 

feltételezni mind technikailag, mind tartalmilag. 
Ez egy jól megszerkesztett rendszer, amelyet a 
helyes csoportosítással lehet megfelelően szem-
léltetni. Ebben a csoportosításban a zománco-
zási technikánál csak kettő csoportot állapítot-
tak meg, „kifejtve” a pártázat transzlucid tech-
nikával készült nyolc képet.

Árulkodó palást

Kincses Kálmán református segédlelkész a 
koronázási palást István-ábrázolásából kiindul-
va kijelenti, hogy az eredeti korona nem egye-
zik a mai ékszerrel. Egyik előadásában kifejtet-
te, hogy a paláston nem Szent István királyunk, 
hanem a vértanú István látható, aki a vértanú 
szentek sorában foglal helyet, fején a többi vér-
tanúéhoz hasonló koronával. Kincses Kálmán és 
több kutató is még egy durva hamisítás gyanús 
mozzanatra hívja fel a figyelmünket. A hímzés 
és a fonal lebontása arra utal, hogy a paláston 
szereplő Sebaldus mártír nevét próbálták meg 
manipulálni és Stephanusra változtatni. A vég-
eredmény azonban nem tökéletes, István kirá-
lyunknak vélt szent képe alatt a Sephanus felirat 
áll. Mindemellett Gizella ábrázolásának való-
diságában is lehet kételkedni, hiszen valószínű-
leg egy utólagos képmanipulációnak köszönhe-
ti, hogy szakállas maradt. 

„ Azonban a Magyar Szent Korona a keresz-
tény királyi jelvények közt a leghitelesebb, leg-
szentebb, leg-„királyibb”, mind jelképe, mind 
történelme miatt már csak azért is, mert a fran-

cia királyok vagy Edward koronáját nem óvta 
meg a Gondviselés az elvesztéstől vagy beol-
vasztástól, míg Szent István Koronája több 
mint ezer év viszontagságainak ellenére, a mai 
napig megmaradt. Csak éppen nem királyi fejen, 
hanem Amerikából visszatérve először a Nem-
zeti Múzeumban, majd a Parlamentben őriz-
ve várja, hogy újra szerepet kapjon a nemzet és 
Európa életében.”- írja a szerző.
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