
Helytörténeti Kör tagjainak. Erre az alkalomra jelent meg a községi önkormányzat 
lapja, az Alcsútdobozi Hírek honismereti különszáma, amely jól egészíti ki a két 
teremben látható kiállítást. 

Alcsútdoboz néprajzi örökségét bemutató tárlat szeptember 30-ig szombat és va-
sárnap délután 14 és 17 óra között tekinthető meg. Kérésre Marton Józsefné, a Hely-
történeti Kör vezetője (Szabadság u. 125.) ettől eltérő időpontban is kinyitja az érdek-
lődők számára a kiállítást. 

Lukács László 

A Szent Korona zománcképei 
— festményeken 1 

Nyáry Éva festőművésszel beszélget Sári Katalin 
Debrecenben születtem 1946-ban és ott éltem ötéves koromig, miután szüleimmel 

felköltöztem Budapestre. Szülővárosomat imádom, és ma is szívesen járok le rokona-
imhoz. Tanulmányaim egy részét Budapesten végeztem. A damaszkuszi Képzőművé-
szeti Főiskolán tanultam a festészetet - kezdi beszélgetésünket az utóbbi három 
évben jelentős művészeti sikereket arató festőművész. 
• Hazai sikeredet, népszerűségedet elsősorban a Szent Korona 19 zománcképe 

festményben való megörökítésének köszönheted. Hogy jutott eszedbe, hogy megfesd a 
miniatűr zománcképek 50x50 cm-es hasonmását? 

Hát ez csodálatos kaland volt! Isteni segítséget kaptam ahhoz, hogy rájöjjek, ezt csakis 
én festhetem meg! Megfestésükkel az volt a célom, hogy a korona 19 képe szemrevé-
telezhető legyen. Sorozatom egyedülálló, mert még senki sem festette meg a magyar Szent 
Korona 19 zománcképét. A magyarok sem ismerik a koronát díszítő zománcképeket, 
hiszen kis méretüknél fogva alig szemrevételezhetőek. Az emberek általában „kompletten" 
nézik a koronát, és figyelmük elsiklik a képek fölött. Pedig külön-külön érdemes mind-
egyikkel foglalkozni. Nem véletlen, hogy ezek a miniatűr képek milyen sorrendben 
vannak a koronán elhelyezve, és miért éppen ezek a szentek, apostolok és a földön-égen 
uralkodó Jézus — a Pantokrátor — került ábrázolásra. A korona tetején, a kereszt alatt lévő 
égi Krisztus képéről nem is beszélve!... Ezek a miniatűr zománcképek csodálatosan szép 
alkotások, és ezeket láthatóvá kellett tenni, ki kellett nagyítanom! 
• Hol mutatták be első ízben ezeket a munkáidat? Mi volt a közönség véleménye a 
Szent Korona zománcképeiről készült festményekről? 

Első ízben - ahogy terveztem — három évvel ezelőtt a Budapesti Történeti Múzeumban 
mutatták be. Nagy sikerre való tekintettel négy hónapig volt nyitva a kiállítás. Tanárok 
diákcsoportokat vittek a múzeumba, ők maguk azt gondolták, hogy ikonkiállításra men-
nek! Nem tudták, hogy a Szent Korona képeit láthatják! A festmények láttán ma már a 
kiállításom nézői helyére tudják tenni a megfelelő képet. Arról nem is beszélve, hogy a 
kiállításhoz tudományos-ismeretterjesztő, három nyelvű tájékoztatót is kaptak a látogatók. 
A kiállítás vendégkönyve is betelt, mert fantasztikus „özön" indult el a múzeumba. Miután 
megnézték a festményeket, visszamentek a koronához, és egészen más szemmel nézik ma 
már a korona zománc képeit. 
• Gondolom, hosszas tanulmányokra és szakmai segítségre is szükséged volt? 

A legtöbb segítséget Kállay István történész professzortól és Ludwig Rezsőtől kap-
tam, akik részt vettek a koronakutatásban. Minden segédanyagot a rendelkezésemre 

1 A zománcképeket lásd a borítókon. (Szerk.) 
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bocsátották. Mielőtt hozzákezdtem a képek megfestéséhez, egy évig tanulmányoztam 
az anyagot. Ennek köszönhetően ráébredtem arra, hogy minden pontnak, színnek, 
formának jelentése van. Tehát csak tökéletesen, ugyanúgy lehetett „visszaadni", így 
van ennek a munkának történelmi jelentősége. 

Én a koronából csak a 19 zománcképpel foglalkoztam Nem mentem bele különböző 
történelmi kutatási témákba; egyszerűen a jelenlegi állapotot akartam bemutatni. A tudó-
sok dolga a kutatás! A képeknél olyan dolgokat tudtam érzékeltetni, amit esetleg nagyon 
pontos tanulmányozás esetén lehet csak észrevenni. De ha az emberek olvasnak a koro-
nából, akkor csak átsiklik a figyelmük bizonyos részleteken. Talán sokan észre sem veszik, 
hogy ha szembe nézik a koronát: a Földön uralkodó Krisztus képe látható, a két oldalán 
pedig az életfa, amelynek gyökerei a földből származnak. És a piros-fehér-zöld színek 
dominálnak rajta! Két oldalt - párban - kísérik a szentek, és mindegyik szent tekintete 
Krisztusra irányul: tehát a szemállásuk - a jobboldaliaknak balra, a baloldaliaknak jobbra 
néz, és ez végig így megy körbe az egész koronán. A korona hátulján lévő három bizánci 
császárt ábrázoló zománckép — mint ahogy képeimben is érzékeltetem - utólag kerülhet-
tek a koronára. Ugyanis így, az általam „kinagyított" képeken tökéletesen látszik, hogy az 
előbb említett három zománckép nem odavaló: látszanak a későbbi szögecselések, lyug-
gatások és a roncsolások nyomai. És ezt nem érzékelhetik az emberek azon az eredeti 2-3 
cm-es miniatűr képeken. 
• Szerinted az ún. páros szentek egy alkotó kezemunkája? 

Biztos vagyok abban, hogy a szenteket egy kéz készítette. Kivételt képez az a há-
rom császárkép, amin látszik, hogy anatómiailag is másképp festették meg őket. 
Későbbi kutatások bizonyára kiderítik majd, mi a három zománckép eredete. Én e 
témába nem is akartam belemenni; ez legyen a kutatók feladata. Azt akartam bemu-
tatni, hogy a jelenlegi korona képei hogy néznek ki. 

Érdekességként emelném ki a 19 zománckép közül a Géza királyt ábrázoló képet. 
Erről az égvilágon senki sem tudott; mindenki csak Szent Istvánról beszélt. Tehát, 
célom egyszerűen az volt, hogy mindegyik kép mellé odategyem a kérdőjelet. És akit 
a korona érdekel, az utánaolvas, hozzáolvas vagy kutatásokat végez. 
• Ezek szerint a kutatók figyelmét is sikerült több kérdésre ráirányítanod? 

A kutatókat is megdöbbentette például az, hogy a zománcképeken a piros-fehér-
zöld színek dominálnak. De nem ez volt a célom, hanem az, hogy a köznépnek 
bemutassam azt, ami a koronán csak kicsiben látható. A szentek sem véletlenül 
kerültek a koronára. Egyrészt védték a királyt - ők a királyi védőszentek (orvos-, 
katonaszentek) - , és ezeknek szimbolikus jelentésük van, hogy miért éppen ők 
kerültek a magyar Szent Koronára. Azt már tudjuk, hogy Jézus ilyen sorban hívta 
asztalához őket; azon kívül érdemeik szerint is kerülhettek tulajdonképpen a koroná-
ra. És amit például a korona szemlélője nem is láthat: a korona tetején van Krisztus 
képe. Ott már az életfa látszik. Tehát nem a föld, hanem az ég színei, és mellette -
mint a földi Krisztusnál is — a monogramja; fönn, a kétoldalán a hold és a nap. A 
köldökénél csatlakozik például a kereszt. Miért került éppen oda Krisztus képe? Égi 
eredetére utal, és a koronát hordozó király mindenkori védelme alatt áll. Es ezek 
olyan csodálatos dolgok. Tehát nagyon boldog vagyok, hogy a Szent Korona 19 
zománcképének kinagyított festményeit én készítettem el. 

Feltették nekem tudósok azt a kérdést, mikor születtem. Ugyanis akik mélyebben 
foglalkoznak a koronával, mind decemberi születésűek: Nyilas jegyűek. És a tudósok 
azt is kiszámolták, hogy a korona is Nyilas-jegyben van. A kérdésre ráválaszoltam: 
„Én is Nyilas-jegyű vagyok!" És ez valamit megerősített bennem: nekem kellett ezeket 
a zománcminiatűröket nagyban megfestenem! Ezért kellett megtanulnom festeni - és 
olyan szinten, hogy ezt el tudjam készíteni. 
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