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Töredék a magyar koronázási palástból három igazgyönggyel 

Alapszövet: selyemsamit, Bizánc (?); hímzés: Regensburg vagy Dél-Itália (?), 
11. század első fele (?)

A bíborvörös samit alapra arany- és selyemfonallal, alapba behúzott és fektetve 
letűzött öltéssel hímzett töredék mintája nem rekonstruálható. A töredék na-
gyobbik felén csak az aranyfonalak láthatók, egyik szélén kék színű selyemfonallal, 
vonalhatású öltéssel kialakított díszítmény, a mintát helyenként száröltéssel kon-
túrozták. Ezek a fonalak és az ék alakú sávolykötést utánzó hímzett felületeket 
letűző selyemfonal színe is bíborvörös volt egykor. A szabálytalan alakú töredé-
ket, három igazgyönggyel együtt, pamutcérnával, elnagyolt öltésekkel egy Gros 
de Naples típusú lila selyemszövet darabra rögzítették. A technikai vizsgálatok 
alapján a töredékhez felhasznált fémfonalak alapanyaga és morfológiája gyakor-
latilag azonos a magyar koronázási palásthoz felhasznált fémfonalakkal, a lila se-
lyemszövet pedig megegyezik az 1867. évi koronázást megelőző javítás során a 
palást béléséhez felhasznált anyaggal. A tárgy eredetét a töredékkel együtt meg-
őrzött, kissé megsárgult, megégett papírdarabra írt feljegyzés is megerősíti: „1.) 
A koronázási palást szövetje. 2.) Gyöngyök a koronázási paláston. 3.) Lila selyem 
szövet melylyel a koronázási palást az 1867. évi kor[…]”; a papír hátoldalán: 
„Jegyzet: A koronázási paláston a javítási munkákat 1867. évben Szentey Sándor 
végezte.” A mindössze 2,4×3 cm méretű töredéket és a gyöngyöket alighanem 
az említett 1867-es javítás alkalmával választották le a palástról, és a béléshez 
használt selyemszövet egy darabjával együtt a javításban közreműködő Szentey 
Sándor leszármazottai őrizték meg emlékül.

1 800 000 Ft € 5 000

A jelenleg rendelkezésünkre álló ismeretek alapján megállapíthatjuk, hogy a töredék az 1867-es javítást megelőzően minden bizonnyal a koronázási palást része volt, 
ahogy azt a mellékelt jegyzet is írja. Az anyag- és készítéstechnikai vizsgálatok alapján a töredék bíborvörös mintázatlan samitja eltér a palást apró rozettamintás selyem-
szövetétől, azonban megegyezik a keresztpánt alapszövetével. A töredéken megtalálható fektetve letűzött, illetve alapba behúzott hímzéstechnikával a keresztpánton 
és galléron találkozhatunk. A töredékhez felhasznált aranyfonal anyagösszetétele hibahatáron belül megegyezik a koronázási palásthoz és keresztpántjához felhasznált 
különleges finomságú aranyfonalakéval. Ezek alapján a darab minden bizonnyal ahhoz a hímzéstöredék-együtteshez tartozik, amelyhez a palást keresztpántja és további, 
a palást javításához felhasznált foltok. A töredék a koronázási palásthoz és annak keresztpántjához hasonlóan a 11. század első felében készült, és története 1867-ig 
összefonódott a koronázási jelvények történetével.

(részlet Semsey Réka és Nagy Rebeka Töredék a magyar koronázási palástból című tanulmányából)
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A vizsgálatunk tárgyát képező kis méretű, ám annál nagyobb jelen-
tőségű szövettöredék eredetéről technikai vizsgálatok és történeti 
körülmények alapján tehetünk megállapításokat. A szabálytalan alakú 
töredéket, három igazgyönggyel együtt, pamutcérnával, elnagyolt ölté-
sekkel egy Gros de Naples típusú lila selyemszövet darabra rögzítették. 
A bíborvörös samit alapra arany- és selyemfonallal, alapba behúzott és 
fektetve letűzött öltéssel hímzett töredék mintája nem rekonstruálható. 
A töredék nagyobbik felén csak az aranyfonalak láthatók, egyik szélén 
kék színű selyemfonallal vonalhatású öltéssel kialakított díszítmény; a 
mintát helyenként száröltéssel kontúrozták. E fonalak és az ék alakú 
sávolykötést utánzó hímzett felületeket letűző selyemfonal színe is bí-
borvörös volt egykor. A technikai vizsgálatok alapján a töredékhez fel-
használt fémfonalak alapanyaga és morfológiája gyakorlatilag azonos a 
magyar koronázási palásthoz felhasznált fémfonalakkal, a lila selyemszö-
vet pedig megegyezik az 1867. évi koronázást megelőző javítás során 
a palást béléséhez felhasznált anyaggal. A tárgy eredetét a töredékkel 
együtt megőrzött, kissé megsárgult, megégett papírdarabra írt feljegy-
zés is megerősíti: „1.) A koronázási palást szövetje. 2.) Gyöngyök a ko-
ronázási paláston. 3.) Lila selyem szövet melylyel a koronázási palást az 
1867. évi kor[…]”; a papír hátoldalán: „Jegyzet: A koronázási paláston 
a javítási munkákat 1867. évben Szentey Sándor végezte.” A mindösz-
sze 2,4×3 cm méretű töredéket és a gyöngyöket alighanem az emlí-
tett, 1867-es javítás alkalmával választották le a palástról, és a béléshez 
használt selyemszövet egy darabjával együtt a javításban közreműködő 
Szentey Sándor leszármazottai őrizték meg emlékül. 

selyem, sodratuk nem megállapítható, bíborvörös színűek, vetülék1 (a 
színoldalról) + vetülék2 (a hátoldalról) képez egy passée-t, a bevetés 
sorrendje [1-2-2-1]. 48 passée, azaz 96 vetülék található 1 cm-ben. A 
kötőlánccal a vetülékek par passée, 1/2 S-irányú sávolyban kötnek. 

A töredék bíborvörös samit alapszövetét gyakorlatilag teljes felüle-
tén aranyfonallal, fektetve letűzött és alapba behúzott öltéssel hímezték. 
A fektetve letűzött öltés sűrűsége: 44-46 öltés/cm, a hátoldalról mérve 
a fémfonalat rögzítő fonalak hossza 2,55-3,33 mm, eredetileg bíborvö-
rös színűek, 2 Z ágból S irányban sodrott selyemből készültek. Az alapba 
behúzott öltésből 54-56 található 1 cm-ben, a hosszuk 2,05-2,79 mm 
közt mozog. Az alapba behúzó fonal eredetileg bíborszínű, 3 Z ágból, S 
irányban sodrott selyem. 

Az aranyfonalak felületén kék színű, 2 Z ágból, S irányban sodrott 
selyemfonallal, vonalhatású (perzsa) öltéssel hímzett kör és egyéb vo-
naldíszítés található. Egykor bíborvörös, mára foltokban barnára fakult, 
2 Z ágból, S irányban sodrott selyemfonalból, éksávoly-szövést imitá-
ló hímzés található az aranyfonalak egy részén. Ugyanebből a fonalból 
száröltéssel kialakított kontúrvonalak keretezik a különböző technikájú 
aranyhímzés részeket. 

Az aranyfonalak S irányban sodrott, egykor vörös, selyem bélfonalra 
S irányban sodrott vékony aranyszalagból készültek. Egy, a hímzés szélén 
lebegő fémfonalból kb. 0,4 cm hosszúságú mintát vettünk. Ezen végez-
tük el a morfológiai és az anyagvizsgálatokat. A kalibrált Dino Lite mik-
roszkóppal készített mérések alapján a fémfonal vastagsága egyenletes, 
0,398-0,402 mm között, a bélfonal köré font aranyszalagok szélessége 
0,347 és 0,349 mm közt mozog. A minta esetében is jól látható, hogy a 
fémfonal keresztmetszete nem szabályos kör, hanem karakteres, szögle-
tes élei vannak. Ez abból fakadhat, hogy a leírások szerint az ilyen típusú 
hímzéseket elkészültük után kalapálták, hogy a felületük még egyenlete-
sebb, tömörebb legyen.4 

Az aranyszalagok szélein 1000-szeres nagyításnál láthatóvá váltak 
a készítéstechnikai nyomok: a párhuzamos mélyedések, valamint a vá-
gott él végének visszahajlása a vágószerszám – feltehetően valamilyen 
ollószerű eszköz – élének nyomai a szalagok szélein. A töredék hímzett 
részein XRF vizsgálatot végeztünk,5 hogy a fémfonalak anyagösszetételé-
ről teljes keresztmetszetben képet kaphassunk. Ez alapján nagyon nagy 
tisztaságú aranyból készültek a fémfonalak. 

Pásztázó elektronmikroszkópos elemanalitikai (SEM-EDX) vizs-
gálatokkal határoztuk meg pontosan a fémfonalak anyagösszetételét.6 
A töredékből vett mintán több pont- és területmérést végeztünk. Az 
eredmények meglehetősen egyformák: 97,75-98,11% aranyat, 0,316-
0,8% ezüstöt, 0,816-1,11% brómot, valamint kis mennyiségben más 
fémeket tartalmaznak a fémfonalak. Ezek az értékek a 23,5-24 kará-
tos aranynak felelnek meg. Járó Márta jóvoltából lehetőségünk adó-
dott egy a koronázási palástból származó – a villáskereszten található 
ifjú (valószínűleg Szent Imre herceg) mellképe – fej részének hímzé-
séből vett aranyfonal-minta összehasonlító vizsgálataira. A mikro- 
és makromorfológiai jegyeiben gyakorlatilag megegyező aranyfonal 
esetében a SEM-EDX 97,5% aranyat, 1% ezüstöt, 1% brómot, vala-
mint kis mennyiségben további fémeket mutatott ki. A hasonló korú 
aranyfonalas hímzések közül csupán néhány bambergi emlék, illetve 
egy palermói hímzés fémfonalának alapanyaga ennyire tiszta arany,7 

így a jelenleg rendelkezésünkre álló adatok alapján mindenképpen 
kijelenthetjük, hogy roppant különleges a töredék alapanyaga csak-
úgy, mint készítéstechnikája.

A koronázási palást a magyar koronázási jelvények egyike, a koro-
názási ornátus fennmaradt darabja.8 Egykorú hímzett dedikációs felirata 
szerint ANNo INcARNACIONIS XPI : MXXXI : INDICCIONE : XIIII 
A STEPHANO REGE ET GISLA REGINA CASULA HEC OPERATA ET 
DATA ECCLESIAE SANCTA MARIAE SITAE IN CIVITATE ALBA, azaz 
1031-ben Szent István király és Boldog Gizella királyné készíttette és 
adományozta a székesfehérvári Szűz Mária-egyháznak a gazdagon hím-
zett miseruhát. Eredetileg harangformájú kazula volt, amelyet később, 
1200 előtt alakíthattak palásttá. Bár a koronázási palást nem volt kö-
telező eleme a királykoronázásoknak, a gazdagon hímzett kazula átala-
kításának és a koronázási insigniumok közé emelésének okát minden 
bizonnyal a királyi adományozásban és az első szent királyhoz fűződő 
kapcsolatban kell keresni.9

A palásthoz felhasznált, gazdagon díszített miseruha ún. rozettamin-
tás bizánci selyemszövetre készült, kivitelezői fektetve letűzött öltéssel, 
aranyfonallal hímezték meg. Átalakítása során a mellrészen felhasították, 
az alját pedig levágták, megkurtították. Összetett ikonográfiai program-
jának középpontjában Y alakú villás kereszt található, amelynek szárain 
angyalok mellképei sorakoznak, a kereszt egyenes szárán egymás alatt 
két Krisztus-ábrázolás mandorlában, a felső képen Christus victor: a ha-
lál felett győzedelmes Krisztus oroszlánra és sárkánykígyóra tapos; az 
alsó képen trónon ülő Maiestas Domini ábrázolás. A villás kereszt fölött 
legfelül az Atyaistent jelképező áldó kezek alatt, két szélén angyaloktól 
övezett mandorlában jobb oldalon Krisztus, a bal oldalon, szintén man-
dorlában Szűz Mária álló alakjával. A villás kereszt alatti ábrázolásokat 
sávokba rendezték: próféták, dedikációs felirat, apostolok, majd vérta-
núk ábrázolásai. 
A villás kereszt két oldalán Szent István király és Boldog Gizella királyné 
képe a prófétákkal azonos méretű kerek alakú keretben, a térdeplő do-
nátor ábrázolásoktól eltérően Szent Istvánt drágaköves pántkoronában, 
jobbjában szárnyas lándzsával, baljában országalmával, Gizella királynét 
hasonló koronában, kezeiben torony alakú ereklyetartóval ábrázolták. 
Kettejük között a kereszt szárán egy kisebb kerek alakú keretben ifjú, 
feltehetően Szent Imre herceg, mellképe látható. 

Arra egészen korán felfigyeltek a koronázási palást kutatása kapcsán, 
hogy a miseruha hímzése átgondolt képprogramot alkot. A hexamete-
rekben írt feliratok alapján arra gondoltak, hogy a miseruhát művelt kle-
rikus, az udvar egyik papja tervezhette. Maga a hímzés a magyar királyi 
udvarban készülhetett, és a hagyomány szerint maga Gizella királyné 
hímezte a veszprémvölgyi apácákkal.10 Ifj. Horváth János a paláston ta-
lálható latin nyelvű feliratok alapján, elsősorban filológiai szempontból 
Credo-ábrázolásként értelmezte annak a képprogramját.11 Kovács Éva 
Szent Ambrus püspök hálaadó éneke alapján Te Deum-illusztrációként,12 
Tóth Endre Kovács Éva elemzésének elemeit elfogadva, tovább elemez-
ve, a palást hieratikus rendje alapján a Mindenszentek litániájaként értel-
mezte azt.13 Marosi Ernő tanulmányában feleslegesnek tartotta a palást 
(és azzal együtt a Gizella-kereszt) magyarországi eredetének bizonyí-
tására tett kísérleteket. Véleménye szerint Szent István korában a ke-
resztény művészet csakis a már korábban keresztény Európából vehette 

Mivel a töredék mintája nem rekonstruálható, a hagyományos művészet-
történeti módszertan csak részlegesen volt alkalmazható, technikai és 
anyagvizsgálatok, valamint a textilemlék történetére vonatkozó forrás-
kutatások adtak lehetőséget a darab eredetének feltárására. A koroná-
zási palást közvetlen vizsgálatára a töredék eredetének igazolásához nem 
volt módunk, csupán a Bardoly István által szerkesztett, több szakember 
közös munkáját összefoglaló tanulmánykötet adatai képezték az össze-
hasonlító vizsgálatok alapját.1

A 2,4×3 cm nagyságú szövettöredék szinte teljes felületén aranyfo-
nallal hímzett. A díszítmény készítéstechnikája miatt az alapszövet csak 
azon a részen volt megfigyelhető, ahol a minta véget ér, azaz összesen 
kb. 0,5 cm2-en. A hímzés alapszövete samit. A samit egy összetett, azaz 
kompozitkötés, amelyet két vagy több lánc- és két vagy több vetülékfo-
nal-rendszer alkot.2 Színoldala mindig vetülékfelületű sávolykötés, ame-
lyet a kötőlánc képez legalább egy vetülékkel, míg a további egy vagy 
több vetülék a hátoldalon szintén sávolyban köt. A főláncok nem vesz-
nek részt a kötésben, hanem a textil szerkezetében belül, a két vetülék 
között szinte láthatatlanul vannak jelen. A samit a középkor egyik kedvelt 
kötéstípusa volt, mely a 3. század végén alakult ki, és a 16. század köze-
péig alkalmazták.3 

A töredék samit alapszövetének főlánca selyem alapanyagú, erős Z 
sodratú, nyers színű. A kötőláncok selyem alapanyagúak, erős Z sodra-
túak, nyers színűek – a főlánccal azonosnak tűnnek. A főlánc és a kötő-
lánc 2:1 arányban van jelen a szövetben: 40 fő- és 20 kötőlánc található 
1 cm-ben. A szín- és fonákoldalt alkotó vetülékek azonosak, alapanyaguk 

Nagy Rebeka – Semsey Réka: 

Töredék a magyar koronázási palástból
A koronázási palást és a műkereskedelemben felbukkant töredéke

A koronázási palást keresztpántja, Magyar Nemzeti Múzeum, fotó: Jaksity Iván 

A magyar királyok koronázási palástja, 
Magyar Nemzeti Múzeum, fotó: Szelényi Károly
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át liturgikus terek és felszerelések eszmei és gyakorlati megvalósítását. 
Értelmezése szerint a palást, hasonlóan II. Henrik bambergi csillagpa-
lástjához, kozmikus világábrázolás, az agustinusi Civitas Dei, a mennyei 
birodalommal együtt a földi társadalom ideálképe.14

A magyar koronázási palástot Leonie von Wilckens textiltörténeti 
összefoglaló munkája is bambergi, II. Henrik császár személyéhez köthető 
emlékekkel kapcsolatban értelmezi, a csillagpalásttal és a Kunigunda-pa-
lásttal azonos regensburgi műhelyt feltételez.15 Az újabb kutatások azon-
ban felvetik azt, hogy a bambergi csillagpalást megrendelője a hímzett 
feliratok alapján a bari-i Melus volt, aki II. Henrik segítségét kérte a Bizánci 
Birodalommal szemben, így a megrendelés körülményei alapján azt fel-
tételezik, hogy valószínűbb, hogy Dél-Itáliában, Apuliában készülhetett.16

A koronázási palást alapszövete aprómintás samit, négyleveles ro-
zettákat körbefogó geometrikus rácsrendszer díszíti. A raport mére-
te 2,5-3 cm, a szövet teljes szélessége 226 cm.17 Főlánca és kötőlánca 
selyem, Z sodratú, bézs színű. A főláncok és a kötőláncok aránya 2:1.  
1 cm-ben 40 főlánc és 20 kötőlánc található. Egy passée 3 vetülékből 
áll, minden másodiknál a bevetési sorrend megfordul [1-2-3-3-2-1]. A 
vetülékek selyem alapanyagúak, nincs meghatározható sodratuk, kék, 
vörös és zöld színűek. 1 cm-ben 50-52 passée, azaz összesen 150-156 

vetülék található, melyek a kötőlánccal par passée, 1/2 S irányú sávoly-
ban kötnek.18 Ez a szövet az évszázadok során meggyengült, így minden 
bizonnyal II. Mátyás 1608-as magyar királlyá koronázására, egy sötét-
lila alapon világoszöld, egy tőből kihajló stilizált liliommintával díszített 
lampaszett szövettel alátámasztották. Jelenleg a hímzett részek között, 
a hiányos eredeti samit helyett ez látható.19 

A koronázási palást hímzése aranyfonalból, fektetve letűzött öltéssel 
készült, melyet vászon-, sávoly-, félék- és éksávolykötést imitálva, vörös, 
barna, kék és színezetlen selyemfonallal egyesével fogtak le. 1 cm-ben 
56-60 fémfonal található.20 A fémfonalak S sodratú, rózsaszínes selyem 
bélfonalra S irányban, feltehetően kézzel font, 0,2-0,4 mm széles, hiba-
határon belül azonosnak mondható, 950-995 ezrelékes (23-24 karátos), 
ollóval vagy valamilyen szikeszerű szerszámmal vágott aranyszalagból 
készültek.21 A motívumok kontúrvonalai száröltéssel hímzettek. A fém-
fonal felületén vonalhatású öltéssel rajzolták meg az apróbb részleteket, 
valamint kék, zöld és vörös színű selyemfonalból ellentétes száröltéssel 
kialakított, folthatású díszítmények találhatóak a koronázási palást alsó 
sávjában, a vértanúk sorában.

Pontos ismereteink nincsenek arról, hogy mikor, de bizonyosan még 
1613 előtt22 vagy talán már a harangkazula átalakítása során a koronázá-
si palást részévé vált az igazgyönggyel hímzett gallér, mely a 12. század 
utolsó harmadában készült. 

A koronázási palást gallérjának alapszövete egyszínű, vörös selyem-
samit (láncfonalak: selyem, Z-sodratú, natúr színű, 50/cm, vetülék-

fonalak: selyem, nincs megállapítható sodrata, vörös színű, 100/cm), 
amelyre alapba behúzott fektetve letűzött öltéssel23 a koronázási palást 
aranyfonalától eltérő, valamivel gyengébb minőségű (81,7-90,2% arany, 
7,1-11,9% ezüst és 2,1-4,4% réz tartalmú) fonallal hímezték.24 A gallér 
széleit filigrán- és gyöngyhímzés díszíti, keretsávját egymásba kapcsoló-
dó szív alakú palmettákból alakított sor képezi, a palmetták fonalvégző-
déseire és csúcsaira 3-3 gyöngyöt varrtak. A belső mezőt egy árkádsor 
hét részre osztja, melynek oszlopfőit és talapzatait kék selyemfonallal 
készült hímzés díszíti, melyet a később rávarrt igazgyöngyök fednek 
el. Az árkádok alatt növényi ornamentika (életfa), két oldalán állatok: 
madarak, griffek, páva. Az életfát ötletszerűen felvarrt igazgyöngyökkel 
díszítették tovább egy javítás során. A gallér szélét fonott aranypaszo-
mány kereteli. A bélése a koronázási palást bélésével megegyező lila 
színű selyemszövet.25

A töredéken található három igazgyöngy, amelyekről a tárgyhoz tar-
tozó feljegyzés második pontja megerősíti, hogy azok a koronázási pa-
lástról származnak. Az igazgyöngyök fő alapanyaga a kalcium-karbonát, 
emellett szerves vegyületek és víz alkotják. A különböző helyről szárma-
zó igazgyöngyök között néhány speciális, a molekulaszerkezetet felfedő 
nagyműszeres vizsgálattal kimutatható vegyületben lehet eltérés.26 Mivel 

a koronázási palást (gallérjának) igazgyöngyeiről nincs korábban készített 
vizsgálatból származó adatunk, nem volt mihez hasonlítani a töredékre 
felvarrt gyöngyökön elvégzett XRF vizsgálat eredményeit.27 Azt azonban 
tudjuk, hogy a palást 1867-es javításakor a gallér rossz állapotban volt, 
hiszen két réteg szövettel alátámasztották, majd a meglazult gyöngyöket 
ezen keresztül felvarrták, illetve minden bizonnyal ki is egészítették.28 
Azaz a gyöngyök a palást gallérjáról, vagy a javításához felhasznált, vagy 
az eredeti, meggyengült rögzítésű, leeső gyöngyök közül származnak.

A palást keresztpántja a palásttá átalakított harangkazula hímzésével 
azonos korú, minden bizonnyal azonos hímzőműhelyből származó, de el-
térő alapszövete és az alapba behúzott öltés megjelenése miatt vélhetően 
eredetileg nem a koronázási palást, hanem más egyházi viselet része volt. 
A keresztpánton három teljes és egy csonka medallion látható, amelyeket 
szalagfonatok módjára hurkolt keresztezés vesz körül, közeiket a paláston 
megfigyelhető ornamentális mintáktól eltérő palmetták töltik ki. Balról a 
második medallionban Krisztust keresztes nimbusszal ábrázolták, a többi 
medallionban könyv-attribútummal apostolok félalakját hímezték. A palás-
ton további két helyen, Szent Lőrinc és a próféták sorában balról az első 
próféta alakján szintén ehhez a hímzéshez tartozó javítófoltként felhasznált 
darabok találhatóak. Azaz jelenleg öt apostol alakja van meg, mely alapján 
az eredeti tizenkettő Krisztus alakjával középen, közel 1 méter széles sávot 
alkothatott (az egyes motívumok szélessége kb. 7,5 cm).29 Marosi Ernő 
szerint ez a sáv nem lehetett a kazula alsó szegélye, mert az nem lett volna 
méltó helye, valamint ikonográfiailag azonos értékű az ülő apostolok és 

A koronázási palástból és a töredékből származó fémfonalak egymás mellett
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a Maiestas Domini alkotta (lényegében utolsó ítélet-) ciklussal.30 Czobor 
Béla szerint ez lehetett stóla, de akár más nagyobb tárgy (pl. antependium) 
felső keretelő sávja is.31

A keresztpánt alapszövete egyszínű, mintázatlan bíborvörös samit. 
Főlánca selyem alapanyagú, erős Z sodratú, nyers színű. A kötőláncok se-
lyem alapanyagúak, erős Z sodratúak, nyers színűek – a főlánccal azonos-
nak tűnnek. A főlánc és a kötőlánc 2:1 arányban van jelen a szövetben. A 
szín- és fonákoldalt alkotó vetülékek azonosak, alapanyaguk selyem, sod-
ratuk nem megállapítható, bíborvörös színűek. Mivel a keresztpánt felülete 
gyakorlatilag teljesen hímzéssel borított, a szövetsűrűséget csak néhány 
milliméternyi helyen volt módunk leszámolni, ahol a hímzés lekopott, s ez-
által láthatóvá vált az alapszövet, mely a hímzés tűlyukait megőrizve meg-
lehetősen deformált volt. Ezért az adatok tájékoztató jellegűek: 1 cm-re 
felszorozva 21 kötő- és 42 főlánc, valamint 80 vetülékfonal jut. 

A keresztpánt hímzése jórészt fektetve letűzött öltés, néhol azon-
ban alapba behúzott öltéssel is találkozunk. Az aranyfonalak felületén 
vörös, barna és kék színű, 2 Z ágból, S irányban sodort selyemfonallal, 
vonalhatású öltéssel, illetve a mintaelemek kontúrjaként száröltéssel 
kialakított díszítés található. Az aranyfonalak S sodratú bélfonalra S 
irányban feltekert aranyszalagokból készültek,32 melyek anyagösszeté-
tele a korábbi vizsgálatok alapján hibahatáron belül azonos a koroná-
zási palást fémfonalainak anyagösszetételével.33 Az aranyfonalakból a 
korábban publikált adatok alapján 54-58 található 1 cm-ben.34

A koronázási palástot a koronázások alkalmával többször is javítot-
ták. Az első nagyon komoly javításra a 17. század elején került sor, ami-
kor a sérült, meggyengült alapszövetet alátámasztották egy itáliai lam-
paszett szövettel. A következő javítás alkalmával durva öltésekkel egy 
harmadik, bordó selyemszövet réteget varrtak hozzá. E. Nagy Katalin a 
durva fehér selyemfonallal átvarrt “Szente” feliratot a javítást végző egyik 
személy neveként értelmezte, és a második javítás során elvégzett mun-
kák között sorolta fel. A javítás pontos időpontjáról nem áll rendelkezés-
re forrás, biztos, hogy 1848 előtt történt, esetleg II. Lipót koronázását 
megelőző munkálatok során. 

A következő javításra 1867-ben, Ferenc József  koronázását megelő-
zően került sor. 1849-ben, a szabadságharc bukását követően a palás-
tot a Szent Korona és a koronázási jelvények őrzésére szolgáló ládába 
helyezve elásták Orsovánál egy Duna-parti füzesben. Csak 1853-ban 
találtak rá a kívül-belül megrozsdásodott vasládára. Bár a koronázási jel-
vények tetején helyezték el a palástot, mégis teljesen átázott és kifakult 
a nedves talajban.35 Ezért a koronázást megelőzően Klein asszony36 és 
segítői javították: durva öltésekkel megerősítették, hozzávarrták a fel-
bomlott hímzések fémfonalait a meglévő három réteg szövethez, hajtá-
sokat helyeztek el a gallér alatt, és újabb fémfonalas fonott paszománttal 
körülszegték a palástot.37 Valószínűleg ekkor helyezték át a bal oldalról 
a jobb oldalra és szabták téglalap formájúra a keresztpántot. Az egész 
palástot lila színű selyemszövettel bélelték. A koronázási palástról meg-
jelent publikációk képet sajnos nem közölnek az 1867-es javítás során 
készült bélésről, csupán annyit tesznek közzé, hogy szintetikus bázikus 
színezékkel38 megfestett, élénklila vászonkötésű szövetből készült, mely 
120 lánc- és 23 vetülékfonalból áll centiméterenként.39

A fémfonallal hímzett töredék mögött egy élénklila színű Gros de 
Naples40 szövet található. A töredékhez fűzött feljegyzés alapján „egy 
darab a koronázási palást béléséből.” Lácfonalai selyemből, két ágból, 
enyhe S irányban sodorva készültek. Vetülékei selyem alapanyagúak, 
sodratuk nem meghatározható. 1 cm-ben 116 lánc- és 26 vetülékfonal 
található. Ugyanezzel a szövettel találkozhatunk a koronázási palást ele-
jének két oldalát összekötő keresztpánt hátoldalán, bélésként. Minta-
vételre nem volt lehetőségünk, így az alapanyag és a szín egyezőségét 
csak szemrevételezés alapján feltételezhetjük. A lánc 2 ágból, enyhe S 
irányban sodrott, a vetülékfonalak sodrata nem meghatározható, a szö-
vetsűrűség 114 lánc- és 24 vetülékfonal centiméterenként. 

A szövetsűrűségek és a jellegzetes lila szín41 megjelenése alapján 
ezen textileket azonosnak tekinthetjük. Az 1 cm-re eső fonalak számá-
nak meghatározása fél cm felszorzásával történt az általános magyaror-
szági gyakorlatnak megfelelően, így a 4-6 fonalnyi eltérés nem tekinthető 
markáns különbségnek.

Az 1867. április 6-án Budán felvett jegyzőkönyv a koronázási ék-
szerek rendbehozásáról szolgáltat információt a koronázási palást javí-
tásával kapcsolatban: „Szent István első Apostoli Királyunk palástjának 
megrongált részei kijavítására az e munkában mesterileg jártas Klein 

Lujza pesti aranyhímzőnőt vettük igénybe, aki Perger József, Szentei 
Sándor, Krempa János, és Huttera András, segédeivel éppoly ügyes-
séggel mint örömmel oldotta meg feladatát.” A jegyzőkönyvben to-
vábbá azt is rögzítették, hogy: „Az igazítások felügyeletünk mellett tör-
téntek, s valamint mi, úgy Báró Huszár Károly a Magyar Szent Korona 
őrségi kapitánya is, folytonosan jelen valánk.”42 Azaz jelen voltak még 
a felújításokkal kapcsolatos jegyzőkönyvet jegyző gróf  Károlyi György 
és báró Nyáry Antal is. Az ellenőrzés ellenére a palást javítása során 
Szentey Sándornak lehetősége volt arra, hogy vezetéknevét ráhímezze 
Szent János apostol lába mellé, így a korábban “Szenthe”-ként olva-
sott és ismertetett névalak valójában Szentey Sándor neveként azo-
nosítható.43 Ugyanekkor a javítások során, a munkálatokkal megbízott 
mesterek a gallér lila selyemszövet bélése alá bevarrtak egy papírba 
csomagolt, préselt négylevelű lóherét is.44

A töredékhez tartozó feljegyzés szerint a javítások elvégzőjeként 
megnevezett Szentey Sándor 1834. július 15-én született a Muraközben, 
a mai Horvátország területén, és 1932-ben halt meg, szabómester volt.45 
A koronaőrök által felvett jegyzőkönyv alapján biztosan részt vett a ko-
ronázási palást 1867-es felújításában. 

A jelenleg rendelkezésünkre álló ismeretek alapján megállapíthat-
juk, hogy a töredék az 1867-es javítást megelőzően minden bizonnyal 
a koronázási palást része volt, ahogy azt a mellékelt jegyzet is írja. Az 
anyag- és készítéstechnikai vizsgálatok alapján a töredék bíborvörös 
mintázatlan samitja eltér a palást apró rozettamintás selyemszövetétől, 
azonban megegyezik a keresztpánt alapszövetével. A töredéken meg-
található fektetve letűzött, illetve alapba behúzott hímzéstechnikával 
a keresztpánton és galléron találkozhatunk. A töredékhez felhasznált 
aranyfonal anyagösszetétele hibahatáron belül megegyezik a koro-
názási palásthoz és keresztpántjához felhasznált különleges finomsá-
gú aranyfonalakéval. Ezek alapján a darab minden bizonnyal ahhoz a 
hímzéstöredék-együtteshez tartozik, amelyhez a palást keresztpántja 
és további, a palást javításához felhasznált foltok. A töredék a koroná-
zási palásthoz és annak keresztpántjához hasonlóan a 11. század első 
felében készült, és története 1867-ig összefonódott a koronázási jel-
vények történetével.
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