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                              A szent abroncs 
 
                   Újabb gondolatok a Szent Korona vázrendszerérıl 
 
 
                                                                        Tanulmány 
 
    A történelmet a gyıztesek írják, a vesztes még a kultúráját is elveszíti… Manapság nyelvünk ısi 
eredete került terítékre, teremtı erejét, a gyökereit főrészelik. Vannak, akik szándékosan vezetnek 
félre, gúnyt őznek nemzeti öntudatunkból, mások jóhiszemően – nem ismerve tévedésüket – hirdetik 
bel- és külföldön a hamis igét. Vonatkozik ez az ısi nemzeti kincsünket, büszkeségünket képezı Szent 
Koronára is. Divide et impera! A Habsburgok kedvenc latin jelszavát ma is mesterien alkalmazzák. 
Válaszd ketté a Szent Koronát a latin betős kupolára, és a görög feliratos abroncsra, és ezzel 
megszőnik nemzeti szimbólum lenni! Hitelesnek hirdetik a Hartvik-féle legendát, melyrıl az újabb 
történelemnyomozás már kiderítette, hogy „közbeszúrásokkal ügyetlenül bıvítették ki”,1 de kapóra 
jött a bizánci császár – VII. (Dukász) Mihály (1071-1078) – utólag felszerelt képe is. Hartvik(?) 
püspök még II. Szilveszter pápa kezébe adta a Szent Koronát,2 ám a bizáncinak vélt abroncs késıbbre 
tett akadémiai adatolása a legenda szavahihetıségét derékba törte. Tudósaink így Szent István fejérıl 
egyszerően levették a koronát, hiszen vélekedésük szerint az abroncs legkorábban csak koronázása 
után 73 évvel érkezhetett meg a Kárpát-medencébe. Ebbıl az is következik, hogy nemzeti ereklyénk 
két önálló részbıl áll, és ezeket csak jóval Szent István halála után barkácsolták össze. Ez ma a 
„tudományos” álláspont, számunkra pedig a szomorú valóság. Ezt hirdetik a színes képekkel gazdagon 
ellátott többnyelvő könyvek, kiadványok, sıt az Országház és a Szent Korona megtekintésekor a 
hivatalos idegenvezetık is. Így ismerte és ismeri meg a ’nagyvilág’ nemzetünk ısi kincsét, a magyar 
Szent Koronát. 
 
   Nos, mi az igazság? Mint azt a következıkben látni fogjuk a kérdések sokasága tornyosodik elénk, s 
csak kevésre ismerjük a választ, de egy biztos: a hivatalos álláspont tarthatatlan. Az aranymőves és a 
mérnökcsoport mőszaki szemléivel a Szent Korona tudományos, tényekre alapozott kutatása már bı 
20 évvel ezelıtt megkezdıdött. Ezeket az ismereteket szeretnénk alábbi tanulmányunkkal bıvíteni.  
 

*                *                * 
 

   A Szent Korona vázrendszerének vizsgálatához a kör kerületének és területének ısi, egyiptomi 
számolási rendszere, valamint a Nílus völgyében használt kettıs láb, az egyiptológia által Nbi-nek 
nevezett mértékegység kutatása vezetett.3 
Bemutattuk az ısi számolási módszer állandóit, a 3-at, a 8-at és a 9-et, és az ezeken nyugvó – a Rhind 
Matematikai Papirusz, valamint a Moszkvai Matematikai Papirusz példáiban a gyakorlatban is 
alkalmazott – számítási meneteket. A mértékegységek vizsgálata során kitértünk az elsı dinasztiák 
szent temetkezési helyén, Abüdoszban, Fl. Petrie által (is) mért 63,83 cm-es mértékegységre. 
Összehasonlítottuk mindezt a Szent Korona méreteivel, s megállapíthattuk, hogy az abroncs – az 
akadémiai szemlélet szerint corona graeca – kerületének mérete tizedmilliméteres nagyságrendben 
azonos az abüdoszi egységgel.4  Igazoltuk azt is, hogy az eddig számmisztikának vélt, gyakran 
elıforduló 8-as, és 9-es szám egyáltalán nem a misztikum fogalomkörébe tartozik, hanem a nemzetünk 
ısi kincsét képezı királyi koronán az egyiptomi számolási módszer nélkülözhetetlen, ma már 
elfelejtett alapját ırzik. Sıt, rámutattunk arra, hogy a fenti tényeket nem hinni, hanem belátni kell. 

                                                 
1 Révai Nagy Lexikona 09/557.  
2 Hartvik regensburgi püspök (1106-1126), a Sponheim-Lavanti grófok családjából: Legende maior et minor. 
3 Borbola, Olvassuk együtt magyarul! (Budapest, 2000), Borbola, Királykörök (Budapest, 2001), Borbola, Csillagszoba 
(Budapest, 2004), és Borbola, Tutanhamon a számadó (Budapest, 2004). 
4 Borbola, Királykörök, 213-220.  
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Annál is inkább, mert a Szent Korona építıi mindenki számára jól láthatóan, a homlokzatára erısített 
párta alakos elemeire egyiptomi hieroglifákkal ráírták a szent méretet, a 63,83-at, valamint a 
közhasználatú társát – az akkori lábméretet (azaz a Hórusz szám felét) – a 31,5-et is.5 Különös módon 
ezek a méretek a Szent Koronán a metrikus rendszerben követhetık. A látszat ellenére még sincs 

ellentmondás, idıtévesztés, hiszen a Nílus völgyében az ısi π, a 
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 mellett minden bizonnyal a mai 

méterként ismert nagyságrendet már kezdettıl fogva használták.6  
 
A koronakutatás szálai tehát Egyiptomba vezetnek… 
 
   Ismereteink értékelése közben újabb gondolatok, felfedezések, és logikus következtetések sora 
tolakodott elénk. Az eddig erısen alábecsült arany abroncsra gondolunk! Sajátos tulajdonsága a Szent 
Korona építésének alapját képezi, egyúttal meghatározza a kupola, azaz a felépítmény formáját is. 
Nyilvánvaló, hogy az abroncs titkának közelébe csak a kupola építésének megismerésén keresztül 
lehet eljutni. 
 
De ne legyünk türelmetlenek, vegyük szépen sorra több oldalról szerzett ismereteinket. Gondolatainkat 
következetesen egymásra épülı három csoportba rendeztük: 
 

- a kupola feltételezett készítési menete,  
- az abroncs származásának gondolatköre, valamint… 
- a Szent Korona szentsége.                       

 
I.) A kupola – az akadémiai szemlélet szerint a corona latina –  építése 
 
   Mielıtt készítésének részletes tárgyalásába kezdenénk, emlékeztetıül tekintsük át levezetésünk 
megértéséhez elengedhetetlenül szükséges, korábbi munkáinkban már bemutatott ismereteket.  
 

• Tekintve, hogy a kupola pántjainak merevítésére használt széleket lezáró (vágott) 
gyöngydrótok forrasztása az idık viharában több helyen is megsérült, a pántok szélessége nem 
egységes. Mérete még így is az abroncs szélességével azonosítható 51,2 mm (8 × 6,383 mm),7 
az aranymőves csoport mérése alapján átlagosan 0,5 mm-es eltérést mutat.8 

                                                 
5 Bıvebb leírását a Királykörök címő munkánk 213-237. oldalain olvashatják, itt csak röviden a következıket ismételjük 
meg: az oromzati Pantokrátor melletti háromszög alakú átlátszó zománcképen hat halom alakú mezıt számolhatunk, melynek 
tetejéhez három pálca alakú kisebb társa csatlakozik. Hieroglifákkal 6×10-et és 3-at írnak, összesen 63-at. A mellette lévı 
kupola alatt hasonlóképpen nyolc teljes halmot és 3 további kisebb társát látjuk. Az elızıekkel együtt 63,83-at ír. A 
háromszög alatt egészszámok, a kupola alatt a törtek foglalnak helyet. Hasonló módon a következı két elem 3 halmot és 1 
pálcát, valamint a legszélsı kupola öt további teljes halmot tartalmaz. Ezek együttesen 31,5 olvasatot eredményeznek. A 
párta rajzolatai tehát nem pikkelyek, vagy pávatollak, hanem hieroglifákkal írt számok.                                                   
6 Borbola, Királykörök (Budapest, 2001), 213-234. 
7 A Szent Korona méreteit az ún. aranymőves kutatócsoport adatai alapján vettük át: Csomor Lajos, Lantos Béla, Ludvigh 
Rezsı, Poór Magdolna, A magyar korona aranymőves vizsgálatának eredményei. Zománc 1975-1985. Nemzetközi 
Zománcmővészeti Alkotótelep (Kecskemét, é.n. 1985). 
Méréseket végeztek a mérnökcsoport tagjai is: Beöthy Mihály, Fehér András, Ferenczné, Árkos Ilona, Ferenc Csaba, Hennel 
Sándor:  Méretek és arányok a Szent Koronán és a koronázási jelvényeken. Mővelıdéskutató Intézet és INTART, Magyarság 
és Mőveltség (Budapest, 1987).  
Ferenc Csaba, Szent István király koronája (Budapest, 2002) címő könyvében a mérnökcsoport 1982-ben végzett mőszaki 
szemléjén optikai teodolittal mért eredményeit közölte. A szögmérésen alapuló, referencia mérırúdhoz viszonyított mérések 
leírását, számított adatait és a hibaforrásokat a könyv 152-166. oldalain olvashatjuk. Az itt feltüntetett értékek több helyen is 
eltérést mutatnak a korábbi adatokkal. Az abroncs magassága a Mővelıdéskutató Intézet és Intart, Méretek és arányok a 
Szent Koronán és a koronázási jelvényeken 1987-ben általuk közzétett méret még 50,4~51,2 mm volt, 2002-ben ez az adat a 
36. oldali I. táblázat ’Régi adat alapján’ oszlopból eltőnt, majd a ’Saját méréseink’ között most már 50,3~50,4 mm 
nagyságrendben jelent meg. Tekintve, hogy az aranymőves csoport egyszerőbb eszközökkel végzett közvetlen mérései is 
51,2 mm nagyságot mutatnak (A magyar korona aranymőves vizsgálatának eredményei. Zománc 1975-1985), újabb, hiteles 
adatok megjelenéséig ezt az értéket tekintjük mérvadónak. A pántszélességek esetében még nagyobb a szórás: az 1987-es 
eredmény 51,7~52,5 mm-t jelez,  2002-ben mint ’Régi adat’ ez visszafejlıdött kerek 51 mm-re, majd a ’Saját méréseink’ 
rovatban a.) 50,4~ 51,5; b.) 50,5~ 51,8 mm-re változott. Idézzük Ferenc szavait: „Az adatok értékeléséhez ismerni kell a 
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• Nem tekinthetı véletlennek a kupola beállított magassága (127,7 mm) sem, melyrıl 
elmondtuk, hogy a Szent Korona abüdoszi alapméretének a kétszerese (2 × 63,83 mm). A 
teljes korona magasságát tekintve (tehát a gömbös-keresztet is beleértve) ez egyúttal a 
vízszintes hármas tagozódás közbülsı szintje.9 

• Rámutattunk arra is, hogy a kupola zárlemeze (72 mm oldalhosszúságú négyzet) a Szent 
Korona legnagyobb szélességének pontosan a harmada (vö. 21,6 cm = 3 × 7,2 cm-rel), ez 
egyúttal a Szent Korona hármas, most már függıleges tagozódását jelenti. 

 
    Megállapítottuk, hogy a Szent Korona vázrendszerének talán az egyetlen biztosan eredeti méretét az 
abroncs kerülete ırzi. Megváltoztatásához az egész koronát elemeire kellett volna bontani, 
gyakorlatilag másik koronát kellett volna készíteni. A vázrendszer többi részéhez avatott, de sajnos 
avatatlan kezek is könnyebben hozzáférhettek, így elméletben a kupola pántjainak eredeti hosszán 
esetleg változtatni lehetett. Tekintve, hogy a kupolát szegecsekkel erısítették az abroncshoz, ezek 
esetleges eltávolításával a Szent Koronát két részre lehet választani. Gyakorlatban csakis így (az 
abroncstól részlegesen vagy teljes mértékben kiszabadítva) rövidíthetık meg utólagosan a pántok 
aranylemezei. Ilyen esetben – Ludvigh Rezsı koronakutató aranymőves szíves útmutatása alapján – az 
egyetlen, s legvalószínőbb eljárás a lemezvágó olló használata lehetett volna, melynek nyomaként a 
megcsonkított aranylemez felszíne a vágás mellett hullámossá válik. Ez az elváltozás viszont egyik 
pánt végén sem észlelhetı! Ezek ismeretében kétségbe kell vonnunk azt a ma is uralkodó, általánosan 
elfogadott feltevést, mely szerint a kupola sérülésének helyreállításához a pántokból levágott anyagot 
használták volna fel. Ezt a feltevést nem bizonyítja semmi.10  
   A Szent Korona vázrendszerének és arányainak vizsgálata alapján tehát nincs jogunk, és 
természetesen alapunk sem kételkedni abban, hogy a pántok mai méretei az eredeti mérettel azonosak. 
Más szóval nem vágtak le belılük semmit, sohasem volt a többször sugallt 12 apostol képe a kupolán, 
azaz a felsı Pantokrátor képpel együtt eredetileg is csak kilenc rekeszzománc képet készítettek a 
kupola építıi, valamint a pántok felfogására szánt kívülrıl díszítetlen részt sem csonkították meg, 
használták fel javítási célokra késıbbi korok ötvösei (bizonyító erejő részlete, a gyöngydrót 
végzıdése, csak hatalmas nagyításban látható). Más szóval a kupola pántjainak hossza a durva 
beavatkozások ellenére ma is akkora, mint amekkorára azt eredetileg készítették. 
Emlékeztetıül mellékeljük az aranymőves csoport 1983-as mérése alapján közzétett pánthosszakat: 
    
   Tamás pánt hossza                 :    125 mm 
   Bertalan pánt hossza              :        127 mm 
   Fülöp és András pánt hossza :       129-129 mm.11 
 
Ilyen feltételek mellett a következı kérdéseket tehetjük fel: 
 
1.) Miért rövidebb a Tamás és a Bertalan pánt a másik kettınél, és miért nem egyforma hosszú a két 

rövidebb pánt? A ma mérhetı eltérés a két szélsı érték között 4 mm!  
2.) Létezik-e valamilyen, a korona szerkezetébıl adódó logikus magyarázat a kupola pántjainak 

hosszára, ezáltal a kupola magasságára, valamint a pántok között mérhetı eltérésekre? 
3.) Milyen további következtetésekre jogosít a pántok eltérı hossza? 

 
Más szóval tudni szeretnénk, hogyan készítették a Szent Korona kupolájának vázszerkezetét? 
 

                                                                                                                                                         
teodolit és a mért pont távolságát. Ezért a mérıléccel a teodolit-mőtárgy távolságot (közelítıen) megmértük.” Ferenc, op. cit., 
152. oldal. Értékelve a szerzı tudóshoz méltó ıszinteségét további vizsgálatainknál a mérnökcsoport „közelítı méréseire” 
támaszkodó számított eredményeit pontatlanságuk miatt nem tekinthetjük kutatásunk alapjának, így az aranymőves csoport 
már jelzett közvetlen mérésekbıl származó korábbi adatait fogadjuk el hitelesnek. 
8 A gyöngydrótokat általában nem teljes hosszában forrasztották alapjukhoz, elég volt néhány ponton megfogni. Így az idık 
viharában elválhattak, meghajolhattak. 
9 Az aranymetszés nem használható a Szent Korona arányainak magyarázatára. A Fibonacci számsorból egyszerően hiányzik 
a Szent Korona egyik leggyakoribb alapszáma a 9. 
10 A hiedelem szerint a pántok eltérı hosszát a javításokhoz szükséges csonkítások magyaráznák.   
11 Csomor, op. cit., 95. 
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Kiindulási feltételeink: 
 

a) Feltételezzük, hogy a Szent Korona kupoláját képezı pántrendszer méretei az abroncs 
belsı kerületébıl származnak.  

b) Elfogadjuk azt is, hogy a kupola építésének idején a nyolc elembıl álló párta már 
létezett (feltevésünkben a Pantokrátor kép fiatalabb), hossza és helyzete a maival azonos 
volt. Ezt támasztja alá a belsı elemeken olvasható 63,83-as, és a szélsı elemein 
feltüntetett 31,5 nagyságrend. Levezetésünk értékelésekor ezt a feltételt ismét mérlegre 
tesszük.  

c) Meggyızıdésünk, hogy az aranymővesek és ötvösök azonos mértékegységben 
dolgoztak, ehhez mérıeszközökkel és mérırúddal rendelkeztek. Nagysága a Szent 
Korona méreteibıl levezetve 63 cm volt (ez azonos a Hórusz számmal, ill. Fl. Petrie 
megfogalmazásában a két északi lábbal).  

d) A korona építıi megítélésünk szerint még nem ismerték a mai értelembe vett 
helyértékeket, más szóval a nulla értékét. Számukra azonos számszerőség mellett csak 
kisebb és nagyobb méretek léteztek. Hasonlítható ez a mai metrikus rendszerünkhöz, 
ahol a méterrúd mellett a deciméter, a centiméter, a milliméter stb. önálló egységet 
képezhet. Ugyanígy a 63 a 6,3 és a 0,63 számukra azonos rendszerben külön egységeket 
jelentettek. Bizonyságul tekintsük meg a párta külsı két alakos elemét, melyeken a 
hieroglifákkal írt 31,5 metrikus hosszméret mellett (a párta hossza centiméterben) a kör 
kerületének kiszámításához elengedhetetlen 3,16-os érték is a selyemzománc képeken 
szerepel.12 Nulla értékének elsı írott megjelenése csak a 7. századra tehetı.13  

 
A fenti feltételekkel/ismeretekkel felvértezve vizsgáljuk meg közösen a Szent Korona kupolájának 
egyik (valószínőleg az egyetlen) lehetséges készítési módját: 
 

- Feltevésünk szerint a kupola építéséhez elıször egy újabb, az abroncs belsı falához simuló 
(0,6 mm vastagságú) lemezgyőrőt készítettek, melynek szélessége megegyezett az abroncs 
magasságával, hajlata pedig az abroncs torzult ellipszis formáját vette fel. Külsı kerülete a 
Szent Korona abroncsának belsı kerületével azonos, tehát ez is 635 mm.14  

- Tekintve, hogy a két egymásba illeszkedı győrő számos átlójában egymáshoz képest 
elforgatható, elképzelhetı olyan állás, amikor a belsı győrő síkja az abroncs síkjához képest 
90°-t zár be. A forgástengely az abroncs félmagasságára esik. Több ilyen forgáspontot 
összekötve az abroncsot ebben a magasságban megfelezhetjük. A pántok késıbbi illesztése 
erre a vonalra fog esni. A forgatás lényege, hogy a kupola építési magassága, valamint a 
pántok feszülése több irányban is ellenırizhetı. 

- A valóságban a Szent Korona abroncsa nem szabályos idom, így nincs szimmetria tengelye. A 
belsı győrő elforgatva tehát nem minden helyzetben simul a külsıhöz.  

- Ezek után a belsı, új győrőre a párta hosszát átvették, azaz megjelölték rajta a végeit, majd a 
jelzett magasságokban a győrőt kettévágták. Rövidebb fele a rámért párta hosszával azonos 
mérető lett (315 mm), a nagyobbik ívet képezı félkör pedig 320 mm-nek bizonyult (635 mm 
– 315 mm = 320 mm). Érdemes megjegyezni, hogy a két félkör a Szent Korona abroncsának 
görbületét követi. 

- Ez a két félkör alakú lemez képezi ma a Szent Korona kupoláját. Egymásra merılegesen 
elhelyezve rögzíthetık az abroncshoz. 

                                                 
12  Borbola, Királykörök (Budapest, 2001), 234. 
13 Természettudományi Kis-enciklopédia (Gondolat Könyvkiadó 1975), 719: „A nulla jelét tartalmazó legrégebbi emlék a 
Gualiori falfelirat i.sz. 870-bıl származik (a helyértékszerő írásmód, egyelıre még a nulla nélkül az írásos 
dokumentumokban a 6. századig nyúlik vissza)”, ezért alapfeltevésként elfogadjuk, hogy megjelölt idıpont elıtt a nullát nem 
ismerték. 
14 A pánt lemezének vastagságáról eltérıek a vélemények. Tekintve sőrő díszítését az 1983-as mőszaki szemléken 
meghatározására nem kerülhetett sor, ezirányú pontos ismeretekkel tehát senki sem rendelkezik. A 0,6 mm pántvastagság 
Ludvigh Rezsı becslése alapján került tanulmányunkba. Megítélése szerint a több helyen is feltüntetett 0,4 mm vékony lemez 
túl gyenge lenne erre a célra. 
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- A valóságban a keresztezıdı pántok közepén egy négyzet alakú fedılemez áll, melynek 
oldalmérete 72 mm. Mérete nem véletlen, a fentiekben bemutattuk, hogy médián sagittális 
síkban a Szent Korona legnagyobb kiterjedését harmadolja. A kupola építıje tehát ismerte az 
abroncs méretét! 

- A zárlemez beillesztéséhez az egymással ütközı, keresztezıdı pántokból egy-egy darabot ki 
kellett vágni.  

- Elıször a hosszabbik pánt közepébıl 63 mm-t távolítottak el (a nagyság ismét nem véletlen, 
mint láttuk, ekkora volt a mérırúdjuk), így a két körív hossza egyenként (320 mm – 63 mm) : 
2 = 128,5 mm lett.  Ezt nevezzük az É – D pántnak.15 Vö. a Fülöp és András pántok valódi 
méretével: 129 mm / 129 mm.  

- Tekintve, hogy az eltávolított 63 mm helyére a 72 mm-es fedılap került, az átfedés 
összességében 9 mm nagyságú. Ezt kétfelé osztva a felfogásra szánt takarás mindkét oldalon 
4,5 - 4,5 mm lett. (Kívánatos lenne a jövıben a Szent Korona vizsgálatát ez irányba is 
kiterjeszteni.) A felfogásoknál a pántokat a fedılemezhez két-két arany csappal rögzítették. 

- Ez után az É-D irányú pántot ideiglenesen a párta szimmetria tengelye mögé illesztették. 
Észre kellett venniük, hogy az É – D pánt tengelye nem esik egybe az abroncs képzeletbeli 
ellipszisének geometriai tengelyével, egyúttal az alatta lévı kımezıével sem.16 A nyugati 
irányban mért eltérés délen 3,5 mm, északon 1 mm (Csomor).17 Ebbıl az következik, hogy a 
zárlemez mértani közepe sem esett egybe az abroncs (képzeletbeli) mértani közepével, attól 
kb. 2 mm-rel eltért nyugat felé. Az illesztés után a pántok végeit az abroncs belsı 
felezıvonalára helyezték és két-két csappal (stifttel) ideiglenesen megerısítették. 

- A rövidebb keresztpántot csak ezután helyezhették a helyére, majd a fedılemez széleit rajta 
megjelölve, illetve a kétoldali illesztéshez szükséges 4,5 mm-t itt is hozzászámítva a 
közepérıl ismét 63 mm távolítottak el.  Tekintve, hogy az É – D irányú pánt tengelye már 
nyugat felé eltért a Szent Korona valóságos tengelyétıl (a homlokzati kımezı 
középvonalától), a keleti pánt hosszabb lett. Az eredeti 315 mm - 63 mm = 252 mm-bıl erre 
az oldalra 127 mm esett, míg a nyugati felére a rövidebb 125 mm maradt (vö.: a Tamás pánt 
hossza 125 mm, a Bertalan pánt hossza 127 mm, a fenti méretekkel teljesen azonos). 

- A két eltávolított 63 × 51,2 mm-es lemezrész sem ’veszett el’, ezekbıl készült az oromzati 
Pantokrátor hátlemeze (recipiens), ill. az északi oldalon ennek párja, melyhez a ma is látható 
ún. Dukász képet erısítették. A két recipiens egyébként nem egyforma, a császár képet tartó 
hátlemez kisebb. A fennmaradó anyagból feltehetıen a csúcsdísz (ha elfogadjuk, akkor a 
ferde állású kereszt) készült. Ezek után megállapíthatjuk, hogy a belsı győrő anyagát teljes 
egészében a Szent Korona vázrendszerébe építették. 

- Az így összeállított kupola vázát a díszítı és befoglaló elemek elhelyezése után kemény 
forrasztással egyesítették.18 Teljes feldíszítése után az abroncshoz arany szegecsekkel 
rögzítették.  

 
   Nos, a valóságban mégsem ezt látjuk. Ma a Tamás – Bertalan (rövidebb) keresztpánt a Szent Korona 
É-D, azaz a hosszabbik tengelyében (pontosabban attól kissé nyugatra) foglal helyet, az eredetileg 
hosszabbik András-Fülöp pántot viszont K-Ny irányba szorították az abroncsba.  

                                                 
15 A Szent Korona pántjainak az égtájak szerinti elnevezése természetesen önkényes, s tanulmányunkban csak a könnyebb 
szemléltethetıség érdekében használjuk. Ebben az esetben a nyugalomban lévı korona oromzati Pantokrátor képének 
helyzetét Dél-ként fogadjuk el. 
16 Viszont a pánt hossztengelye pontosan a kımezı fölötti gyöngyfőzı tartóval esik egybe. Aki ezt a tartót elhelyezte, azaz 
felforrasztotta, az tisztában volt az illeszkedı kupolapánt leendı helyzetével, különben  nem ahhoz, hanem az alatta lévı 
képmezı középvonalához igazodott volna (Ludvigh). 
17 Mai alakjában az abroncsnak természetesen nincs szimmetriatengelye, alakja leginkább kissé torzult ellipszishez hasonlít. 
Viszont minden zárt kerülető síkidom kerületének megtartásával átalakítható egy szabályos ellipszissé. Ha az abroncs 
forrasztási vonalát vesszük kiindulási pontunknak (elnevezésünkben Északnak), akkor a többi hivatkozott pont ehhez képest 
könnyen meghatározható. 
18 A kupola-váz készítésének ez csak a forgatókönyve. Az apostolok képeinek vastagságát leplezni kellett, így a pántokat a 
képek magasságában kissé besüllyesztették, vályút képeztek. A pántok eredeti hajlékonysága ez által lecsökkent, sıt, a 
gyöngydrótok, és a további díszítések is merevítıként viselkedtek. A modellkísérletek arra utalnak, hogy a vékony 
pántlemezek rugalmasságából adódó magasság ingadozást a kupola készítıje így szüntette meg, más szóval pontosan ismerte 
a kupola tervezett magasságát.  
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A kupola erıszakos behatásra valószínőleg többször is összeomlott, a rendelkezésünkre álló képanyag 
alapján úgy tőnik, hogy a pántok több helyen is eltörtek, a fedılemez meghajolt. Mindezt durva 
módszerekkel állították helyre.  
Tekintve a Szent Korona jelenlegi szívet szomorító állapotát, kívánatos lenne nemzetközileg elismert 
szakemberek által végzett újabb vizsgálata, az elszenvedett károk pontos felmérése, és az azok 
helyreállításához szükséges intézkedések elıkészítése.  
 
A kezdetben feltett kérdések közül viszont kettıre választ találtunk.  
 
Ad 1.) A pántok eltérı hossza az abroncs torzulását mm-es nagyságrendben követi, tehát a Szent 
Korona kupolája csakis az alatta lévı, egyedi abroncskoronára illeszkedik! Ha az ún. latin korona az 
abroncsot megelızve 75 évvel korábban készült, önálló alkotás lett volna, akkor a pántok és rajtuk a 
díszítések hossza azonos lenne. 
 
Ad 2.) A kupola pántjainak elhelyezése az abroncs élére állított párta középvonalát követi, görbületük, 
ezáltal a kupola magassága tudatos beállítás eredménye.19 A modellkísérletek20 arra utalnak, hogy a 
fenti méreteket képviselı pántrendszer több mm-es határok között rögzíthetı az abroncshoz. Így nem a 
pántok feszülés-mentes kényszerhelyzete eredményezte a párta aszimmetrikus felhelyezését, hanem az 
ellenkezıje érvényesült. A párta helyzete volt adott, ehhez igazították a kupola É-D tengelyét. A jóval 
merevebb abroncshoz a vékonyabb pántok könnyen igazodnak. 
 
Ad 3.) Alapfeltevéseink ellenırzése, következtetéseink: 
 

• A pántok egyedi hosszát nem tekintjük véletlen méretezésnek, mert a 2 × 63 mm-rel 
(mérırúd) kiegészített  összesített méretük a Szent Korona belsı kerületével azonos!  

• Tekintve, hogy a kupola pántjainak mérete a fentiek alapján az abroncs belsı kerületébıl 
származik, az abroncs és a két északi láb ismerete nélkül a kupolát nem lehetett elkészíteni.  

• Az elızıekbıl az is következik, hogy a Szent Korona kupolája nem lehet idısebb az 
abroncsnál. Ezzel ismét megdılt az a ma is érvényben lévı álláspont, mely szerint a Szent 
Korona két része egymástól függetlenül készült, és csak I. Géza korában (esetleg még késıbb) 
építették egymáshoz. (Megismételjük: az akadémikus vélekedés szerint a latin koronát II. 
Szilveszter pápa küldte volna Szt. István koronázására, ugyanakkor a görög korona csak 75 
évvel késıbb került Bizáncból I. Géza birtokába.)  

• Az abroncs a kupola építésekor már torzult volt, az élére helyezett párta középvonala nem 
esett egybe az abroncs geometriai hossztengelyével, így a kupola keresztpántjainak hossza is 
ezt az eltérést követi. 

• A 63 mm nem légbıl kapott méret, ez a szám látható a párta legbelsı elemeiben is 
(hieroglifákkal).21 Az oromzati Pantokrátor képen olvasható latin számok a háromszorosát 
mutatják: IC + XC = 99 + 90 = 189 = 1 öl;  189 : 3 = 63 (két északi láb).22  

                                                 
19 A kupola görbülete matematikai úton is kiszámítható, másodfokú egyenletben felírható pontjait Rátky István integrálta. 
Borbola, Királykörök (Budapest, 2001), 259-261.  
20 A korona-modellek természetesen nem adhatnak tökéletes képet. Az anyageltérés már önmagában véve is pontatlansághoz 
vezet. Másrészt elfogadható határokon belül fontos adatokkal szolgál. Kísérleti modelljeink eltérései mm nagyságrendnél 
kisebbek. 
21 Az oromzati Pantokrátor felirataival a Királykörök 233-235. oldalain bıvebben foglalkoztunk, ill. az İsi Gyökér (XXX. 
évfolyam 4. szám) 5-9, közölt Egy az Isten címő tanulmányunkban részleteztük. 
22 Az IC = 99 értelmezéséhez érdemes Petro Bongo Mysticae Numerorum Significationis címő, kifejezetten a számírás 
történetével foglalkozó munkáját elolvasni (Bergamo, 1583-1584). Az 1614-es újranyomat alapján készült angol nyelvő 
változatát David Smith, Rara Arithmetika, Bostonban 1908-ban hozta nyilvánosságra. P. Bongo néhány idevágó gondolatát 
végül is Christopher Handy így szólaltatta meg (Roman Numeral Year Dates, A Conversion Guide, 1997): „Even the 
subtraction principle, perhaps the most conspicuous feature of Roman numerals as we know them today, was applied only 
sporadically by the Romans themselves.” Fordításukban: ’Sıt, a kivonásos alapelvet, mely mai formájában (ahogy ma mi 
ıket ismerjük) a római számok talán legnyilvánvalóbb jellemzıje, maguk a rómaiak csak szórványosan használták.’ 
Továbbá: „Any number of variant or alternative forms may also be found, especially in the imprint dates of books from 
earlier centuries. These forms include the use of the long versions of the numbers 400 (CCCC) or 40 (XXXX) – these were 
actually the preferred forms in ancient times and still appear in 20th-century books – as well as XXC for LXXX, IC for 
XCIX, VIX for XVI, or IIXX for XVIII, to mention only a few of the more obvious variant patterns.” Fordításukban: ’Más 



 
 

 

7

7 

• A Szent Korona vázának magassága így a kupola magasságából és az abroncs 
félmagasságából tevıdik össze. 203,5 mm (az abroncs belsı átlagátmérıje mm-ben) : 2 = 
101,75 mm, valamint az 51,2 mm : 2 = 25,6 mm ≈ 4 × 6,383 mm (4 NbiA = 25,532 mm). 
Együttesen 127,35 mm átlagmagasságot eredményez: 101,75 mm + 25,6 mm = 127,35 mm.23 
Ez azonos a Szent Korona zárlemezének mai mért magasságával, és a korábbiakban tárgyalt 
20 NbiA-val.24  

• A pántok mai helyzete nem logikus, a kupola eredeti állapotában az abroncshoz képest 90°-kal 
az óramutató járásával ellentétes irányban elforgatva helyezkedhetett el, ti. csak ebben a 
helyzetben kerül a két hosszanti pánt a hosszabb tengelyre, és a rövidebb pántok közül a 
hosszabbik a keleti oldalra. Itt szeretnénk megjegyezni, hogy a kupola összes képe 
kifoglalható, az azonos nagyságú képek egymás között kicserélhetık, így a mai helyzetükbıl 
adódó képprogram nem zárja ki a kupola forgatásának lehetıségét.25 Megjegyezzük, hogy az 
apostolképek keretei egytıl-egyig a kifoglalás, és a hevenyészett visszahelyezés nyomait 
viselik. 

 
Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy kiindulásunk helyes volt, mert a Szent Korona kupoláját képezı 
pántrendszer méretei az abroncs belsı kerületébıl származnak.  
 
   Tekintve, hogy a párta kulcsfontosságú lehetett a kupola elhelyezésekor, érdemes a róla alkotott 
ezirányú ismereteinket, elképzeléseinket összefoglalni.26 
  
Mai formájában kilenc elembıl áll, melybıl nyolc hátlap nélküli, ún. transzlucid, átlátszó 
selyemzománc kép. Középsı eleme, az oromzati Pantokrátor kép, viszont hátlemezzel készült 
foglalatba illeszkedik. A párta elemeit vastag (függılegesen)vágott gyöngydrót zárja le (most 
eltekintünk a díszítı kövektıl), mely mai ismereteink szerint a hozzáforrasztott befoglaló aranypánttal 
együtt az alakos elemek egyedüli rögzítése. Az egymás mellett lévı négy alakos elemet valószínőleg 
egy keretrendszerbe foglalták, melyet az abroncs élébe csapokkal, majd forrasztással rögzítettek. Az 
elemek alapja egyenes vonalú, így csakis vízszintes felületre állítható. Elhelyezése elsıdleges – az 
abroncs tárgyalásánál erre még visszatérünk –, és nem a pántok elrontott rögzítését leplezi. 
 
 
II.) Az abroncs származásának gondolatköre 
 
   Kutatásunk tárgyát, irányát az abroncs sajátosságai, tulajdonságai, és a belılük levonható 
következtetések képezik. Kérdéseinkre választ keresve elıször a hozzá illeszkedı kupola 
vázrendszerét tettük nagyítónk alá, hiszen napjainktól idıben visszafelé haladva az alapok 
megismeréséhez csak a felépítményen keresztül vezethet utunk. 

                                                                                                                                                         
variációk sokasága vagy alternatív formája szintén megtalálható, különösen a korábbi századok könyveinek keltezésénél. 
Ezek az alakok a számok hosszú változatának használatát jelentik 400 (CCCC) vagy 40 (XXXX) – ezek voltak 
tulajdonképpen az ókorban ténylegesen leggyakrabban használt alakok, melyek a 20. századi könyvekben még mindig 
fellelhetık – csakúgy mint a XXC azonos az LXXX-al, az IC azonos az XCIX-el, a VIX azonos a XVI-tal vagy a IIXX 
azonos a XVIII-al, hogy csak néhányat említsünk a legkézenfekvıbb sémák változataiból.’ A vastag betős kiemelés tılünk 
származik. A római számok írásának mai rendszere, az ún. kivonásos alapon nyugszik, melynek egységesített használata 
valószínőleg az arab számok elterjedése utánra tehetı. A Szent Korona készítésének idejében (?) ez a rendszer még nem 
uralkodott. 
23 Az átlagátmérı szabályos ellipszist feltételez. Geometriai értelemben vett hosszanti és rövidebb belsı tengely átlaga: (209 
mm + 198 mm) : 2 = 203,5 mm.  
24 Borbola, Királykörök (Budapest, 2001), 217. 
25 A fedılemezen látható Pantokrátor ma É-D irányban ül trónusán. Ha a fentiek értelmében a kupolát visszaforgatnánk 
feltételezett eredeti helyzetébe, azaz a Bertalan pánt keletre nézne, akkor a felsı Pantokrátor kép is vele fordulna (kifoglalása, 
forgatása csak a csúcsdísz eltávolítása után lenne lehetséges, pontos képet csak az ún. felperemezés újabb vizsgálata 
nyújthatna). Érdekes fejleményként ebben az állásban a katolikus hitvallás szövegével egyezıen a Fiú valóban az Atya 
jobbjára kerülne. Prohászka Imakönyv, Szentlélek hárfája, Szociális Misszió Társulat Kiadása, 9. kiadás (Budapest, 1945), 
98-100: Credo (hitvallás), a niceai (325) és a konstantinápolyi (381) zsinat hitvallása: „…És felment a mennybe: ül az Atya  
jobbján. És ismét eljön dicsıséggel, ítélni eleveneket és holtakat, és országának nem lesz vége.” 
26 Pártának, szemben a gyakran olvasható hátsó párta stb. elnevezésekkel, csak az abroncs homlokzati 
oromdíszeit nevezzük. 
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Nos, mit tudtunk meg eddigiekben az abroncsról? 
 
    A bevezetıben már említettük, hogy az akadémiai szemlélet szerint a Szent Korona abroncsa 1073-
1077 között került I. Géza királyunk birtokába. Rekeszzománc képein görög betőkkel írt feliratok 
olvashatók. Tekintve, hogy ma az abroncs élén, hátul a hivatalos vélekedés szerint Dukász Mihály 
bizánci császár képét látjuk (két oldalán a fiatal Kon(stantin) Porphyrogenos és Geobitzasz képei 
kísérik), az ún. „tudományos álláspont” az abroncskoronát – a corona graecat – tıle, tehát Bizáncból 
származtatja. 
Ezzel szemben az aranymővesek 1983-as vizsgálata egyértelmően bizonyította, hogy ez a 
hátlemezéhez képest méreteiben is nagyobb kép nem tartozott a Szent Korona eredeti képsorához. 
Befoglalására a többi képnél alkalmazott módszer használhatatlannak bizonyult, a kisebb keret széleit 
nem lehetett a zománcképre ráhajlítani, így felerısítéséhez a „császári képet” át kellett fúrni. 
Szegecsekkel rögzítették, de most már nem a hátlemezéhez, hanem – hely szőkében – a mögöttes 
Tamás apostol képet is átfúrva, a kupola pántjához. Ezt a képet végsı soron a kupola pántja, és nem az 
abroncs tartja. A fentiekbıl egyenesen következik, hogy az ún. Dukász kép felszerelése csak a két 
koronarész egyesítése után történhetett…Rögzítésének barbár módozatáról Csomor Lajos bıvebben is 
tájékoztat, itt csak megemlítjük, hogy a kép mérete miatt az abroncson körbe futó gyöngysort is fel 
kellett bontani.27 
   Összességében megállapíthatjuk, hogy az akadémiai szemlélet bizonyíthatóan hibás, hiszen a 
Hartvik legendára alapozott (latin betős) ún. pápai kupola méreteit és készítési módját is figyelembe 
véve önállóan nem létezhetett (pontosabban ennek százalékos esélye elhanyagolhatóan kicsi), s mi 
több, a görög feliratokkal ellátott ún. bizánci abroncs sem adatolható VII. Mihály császár képe alapján.  
Mindezek mellett a feliratokra épített bizánci, de akár római/itáliai mőhely feltételezése sem 
tudományosan megalapozott, hiszen latin – görög betőkkel (ha a Szent Korona feliratait egyáltalán 
annak fogadjuk el) bárhol, egyúttal az akkori Mediterráneum bármelyik sarkában írhattak (vö.: a 
koptok is görögül írtak). 
 
További kutatásainkat ezért új alapokra kell helyeznünk. 
 
A fentiekben bemutattuk, hogy a Szent Korona kupolája nem lehet idısebb az abroncsnál, 
következésképpen:  
 

- A kupola egyidıs az abronccsal vagy…  
- a kupola az abroncsnál késıbb készült. 

 
 
A.) Vizsgáljuk meg elıször az abroncs és a kupola egy idıben feltételezett, közös építési lehetıségét. 
 
Alaptételünk: aki az oromzati Pantokrátor rekeszzománc képén látható szemeket, szemöldököket, az 
orrnyerget, és az orrcimpákat egy 2×2 mm-es területre meghajlítani, felforrasztani, és zománccal 
kiégetni tudta, képes volt a vázrendszer többi részének a milliméter tizedrészéig pontos elıállítására, 
esetleg helyreállítására is.  
 
A következıket fogadjuk el: 
 

� Az abroncs és a párta szorosan összetartoznak. Nemcsak azért, mert részeiben össze is 
forrasztották ıket, hanem, mint a bevezetıben már láttuk, a pártára többek között 
hieroglifákkal ráírták az abroncs „szent” méretét. Ezt, a sivatag homokjában eltőnt különleges 
nagyságot az abroncs utólagos mérésével már nem lehetett újra megállapítani, így a pártára írt 
pontos abüdoszi méretet Szent István korában már, ill. még senki sem ismerhette.  

 

                                                 
27 Csomor , İfelsége a Magyar Szent Korona (Székesfehérvár, 1996), 32. 
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� Mint erre a kupola tárgyalásánál részletesen kitértünk a Szent Korona vázrendszere egy-
egységet képez. A kupola méretei az abroncs belsı felszínébıl származnak, a kupolát tehát 
ehhez az egyedi abroncshoz építették. 

� A kupola vázrendszerének aranyötvözete nem azonos az abroncs anyagával (nyilvánvaló 
színkülönbség). Ez a tény önmagában még nem zár ki semmit, viszont magában foglalja a 
vázrendszer részeinek esetlegesen egymástól eltérı idıpontban végzett készítését is. Csak 
azonos ötvözetek valószínősítenék a Szent Korona különbözı elemeinek egyidejő építését. 

 
Nos, arany abroncs készítése nem okozhatott gondot még a fejletlenebb aranymőves mőhelyekben 
sem, így a következı gondolatokat kell mérlegelnünk: 
 

o Ha teljesen új koronát készítünk, akkor a kupolát hordozni hivatott abroncsot szabályos 
alakúra formáljuk, a kı és képmezık rendszerét elızetes tervek alapján, pontosan, 
részarányosan osztjuk ki. A ma is fennálló 7 mm-es eltérés elképzelhetetlen, ellenkezik a fenti 
posztulátummal.  

o Ezzel ellentétben a Szent Korona abroncsa mégis szabálytalan ellipszishez hasonlítható. Már 
bemutattuk, hogy a párta elhelyezése nem követi a geometriai értelembe vett hosszanti 
tengelyt (Csomor-Ludvigh). 

o A homlokzati oromdísz beosztása nem harmonizál az alatta lévı mezıkkel. Boekler a 
következıképpen vélekedett: „Die Felderteilung des Kronreifes nimmt auf die Breitenordnung 
der Aufsätze keine Rücksicht.”28 Fordításunkban: ‚Az abroncs mezıinek felosztása nincs 
tekintettel a pártázat szélességi rendszerére.’  

o Ha a párját ritkító oromzati Pantokrátor képet a korona építıi mégsem az abroncs mértani 
hossztengelyéhez (Dél) igazították, akkor annak komoly oka lehetett. Vö. az alaptételünkkel. 

 
Mielıtt továbbmennénk, ejtsünk néhány szót a korona tervezésérıl: 
 
   Ha egy kicsit is gondos ötvös mester bizonyos mondanivaló, képi üzenet betartása mellett szabad 
kezet kap egy keresztény korona készítéséhez, akkor a képek, kövek, gyöngyök stb. birtokában  
elıször megtervezi a vázat, mindennek kijelöli a helyét, a nagyságát, elıkészíti, lerajzolja a 
díszítéseket, azaz pontos tervet készít. Ezek mellett megvizsgálja a rendelkezésére álló anyagokat, a 
tervbe vett kivitelezés lehetıségeit, sorrendjét, körülményeit. A rekeszzománc képeket jelentésük 
értelmében csoportosítja, és keresztény elemekkel feldíszítve megrendeli, ill. saját maga készíti el. 
   Ezzel szemben szarvashibát vét az az ötvös, aki nyomós ok nélkül a tervezett 8 apostolból kettıt a 
korona további részeivel félig, ill. teljesen letakar. Ilyen tervezési hibát már a középkorban sem 
bocsátottak meg a megrendelık. A továbbiakban a zománcképek készítıje – keresztény korona lévén 
– nem díszíthette az apostolok képeit a kereszténységtıl idegen madarakkal, ill. négylábúakkal. 
Tekintve, hogy csodálatos pontossággal dolgozott a véletlen tévedéseket ismét kizárhatjuk. Még 
furcsább a fedılemezen látható Pantokrátor jelzésére használt ’pogány’ jelkép, a Nap és Hold győrőbe 
foglalt rajza. A római katolikus egyház ennél kevesebbért is a Szent Inkvizíció elé állította volna a 
hatalmukba kerülı ’tetteseket’. 
Itt szeretnénk ismét utalni a manapság még mindig számmisztikának tartott 8-as és 9-es számok 
gyakoriságára, melyekrıl bizonyítottuk, hogy a kör egyiptomi számolási módszerének ısi alapját, az 
egyiptomi π-t képezték, melyet viszont a mai értelembe vett kereszténység kialakulásának idejére már 
elfelejtettek!29  
Talán a legfontosabb: nem engedheti meg egyetlen ötvös mester sem magának, hogy akár a 
tervezésnél, akár a kivitelezésnél fél centimétereket tévedjen. 
 
Pedig így készült a Szent Korona. 
 

                                                 
28 Deér, Die Heilige Krone Ungarns (Wien, 1966) Hermann Böhlaus Nach F./ Graz-Wien-Köln, Kommissionverslag der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien, 37. 
29 A 9 nem illeszkedik a Fibonacci számsorba. 
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Ezek után csak egy logikus következtetés maradt: a Szent Korona abroncsának és kupolájának vázát 
nem egy mester, és nem azonos idıben készítette. Tekintve, hogy az ikonok és a díszítések készítıje, 
befoglalója mai mértékkel mérve is ragyogó képességgel rendelkezett, minden bizonnyal 
helyreállította volna a frissen készült abroncs eltéréseit. Az ellenkezıje számunkra a kiindulási 
posztulátum értelmében elfogadhatatlan.  
De mégsem nyúlt hozzá!  
 
Az eddigiekbıl egyenesen következik, hogy az abroncskorona életkora magasabb a kupolánál. 
 
A Királykörök címő munkáinkban már bemutattuk a párta valódi üzenetét, sıt rámutattunk arra is, 
hogy a benne jelzett méretek az ún. aranymővesek által 1983-ban végzett mőszaki szemlén mért 
adatokkal egybeesnek. Ismét kiemeljük: a pártára egyiptomi hieroglifákkal írt, metrikus rendszerben 
kifejezett nagyság ma is azonos az abroncs mért kerületével! Olvasatunk tehát nem lehet szemlélet 
kérdése, de nem lehet a véletlen szeszélye sem, ez egyszerően tény. Sıt, ezek alapján tetszik vagy 
nem, el kell fogadnunk a Szent Korona háromnyelvőségét is.  
     
   S bár távolról sem értünk mindenben velük egyet érdemes Boeckler és tudós társainak a 
mővészettörténész szemüvegén keresztül végzett 1946-ban tett megfigyelésével, valamint Deér József 
errıl szóló megjegyzéseivel is megismerkednünk:30 
Fordításunkban:  
’Így a corona graeca mai formáját csak Magyarországon kaphatta: az abroncs, a feltétek (díszítések), 
a függık – melyek semmi esetre sem tekinthetık bizánci eredetőeknek – magyar munkának 
nevezhetık. Boeckler ezirányú megállapításainak és végkövetkeztetéseinek helytállósága számomra 
különösen a következı érvek alapján tőnik döntınek:  

1. ’Az abroncs – szembetőnıen – különbözik a zománcképektıl, anyaga egészen más, 
sokkal kevésbé finom karakterő, felszínének struktúrája durva, és színe is eltérı. 
Ilyesmi nem létezik Bizáncban…’ 

2. ’A nagy kövek három részre osztott, lapos és karakterszegény foglalatait hiába 
keresnénk Bizáncban.’ 

3. ’Az oromdíszek stílusa annyira különbözik a Géza-Korona hihetetlenül finom 
zománcaitól, rajzolata egyszerően kontármunka, technikai kivitelezése annyira gyenge 
(lásd buborékképzıdés), hogy ezt lehetetlen bármivel egyeztetni, azaz a Géza-
Koronával összefüggésbe hozni. Mi több: ezek egyáltalán nem Bizáncban készültek; 
ilyen barbár munkát Bizánc sohasem szállított, különösen nem, ha ilyen kivételes 
tárgyról, mint a koronáról volt szó. Nevezetesen a mezık egyáltalán nincsenek a 
pikkelymintákkal rendesen feltöltve, az egyiknél a pikkely fölött, három, sokkal 
kisebb, csak egy keretbıl álló ív látható, mely nem éri el a lemez felsı szélét sem. 
Valamint a Krisztus kép melletti háromszögnél az utolsó átlátszó ívek mellett és fölött 
három stég látható, melyek se nem háromszögők, se nem ív alakúak, és ugyancsak 
nem érik el a szegélyt.’31 

                                                 
30 Die “Stephanskrone”: P.E. Schramm, Herrschaftzeichen und Staatssymbolik (Schriften der Monumenta Germania 
Historica, Bd. 13/3), Bd. III, Stuttgart 1956, 735-742 oldalai, Taf. 83-87; és Josef Deér, Die Heilige Krone Ungarns (Wien, 
1966) Hermann Böhlaus Nach F./ Graz-Wien-Köln, Kommissionverslag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 
in Wien, 36.oldal. 
Buckler 1946-ban végzett vizsgálatánál a müncheni aranymőves, a Limburgi Staurothek virtuóz restaurátora Michael Wilm 
segédkezett, megállapításaikkal prof. K.H. Usener (Marburg), az általa ugyancsak 1946-ban tett vizsgálatai alapján 
egyetértett. Hasonlóan nyilatkozott A. Graber is (Jurnal des Savants, janvier-mars 1957, S.29ff). 
31 Deér, op. cit.,36-37.: „So konnte die ganze corona graeca ihre heutige Gestalt nur in Ungarn selbst erhalten haben: Reif, 
Aufsätze und Pendilien müssen – da sie unter keinen Umständen für byzantinisch zu halten sind – als ungarische Arbeit 
angesprochen werden. Für die Richtigkeit dieses Teiles der Feststellungen und Schlußfolgerungen Boecklers scheinen mir 
unter seinen Argumenten besonders die folgenden entscheidend zu sein:  

1. „Der Reif unterscheidet sich von den Goldschmelzen darauf durch den – sofort ins Auge fallend – ganz 
anderen, viel weniger feinen Charakter des Materials, durch rauhe Struktur der Oberfläche und andere 
Farbe. Das gibt es in Byzanz nicht…”  

2. „Die dreigeteilten, flachen und charakterlosen Fassungen der großen Steine sucht man in Byzanz 
vergebens.” 
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Nos, mind Boeckler, mind Déér egyetértenek abban, hogy az abroncs és a barbár párta idısebb 
rekeszzománc díszeinél.  
 
 B.) A Szent Korona abroncsa tehát korábbi keltezéső a kupolánál. Nem egy mőhelyben, nem azonos 
anyagból, és nem is azonos pontossággal készült.  
 
Tételezzük fel, hogy az új-kereszténység felvételével az addig ’nap-, ill. köristent tisztelı’ király /esetleg 
egyházi személy ıseitıl örökölt szent/szánt/sacra abroncskoronáját tulajdonságainak megtartása 
mellett át akarta építtetni.  
 
   Nem kapott hát szabad kezet a korona tervezıje, így többszörös logikai kötöttséggel kellett 
megküzdenie. Az ısi ’barbár’ pártát a szent abronccsal együtt meg kellett tartania, viszont a 
keresztény mondanivaló értelmében a közepérıl el kellett távolítani a korábbi – valószínőleg 
egyházellenes – díszt.32 (A párta nyolc eleme átlátszó, így elvárásunk szerint a hiányzó kilencedik is 
ilyen lehetett. Késıbb erre még a Szent Korona szentsége címő fejezetben visszatérünk.) Transzlucid 
Pantokrátor képet valószínőleg nem tudtak készíteni, így került a ma is látható oromzati Pantokrátor, 
azaz a Fiúisten csodálatos süllyesztett rekeszzománc képe (IC XC) a helyére. Rögzítéséhez délen (és 
átellenben északon is) a többi elemhez illeszkedı hátlemezt kellett az abroncs élére forrasztani (az 
elızıekben bemutattuk, hogy az ezekhez szükséges lemezek a belsı győrőbıl származtak), melyek 
ugyanakkor sajnos részben eltakarják a fı égtájak irányába tervezett kupolapántokat.33 Ez volt az elsı 
szerkezeti probléma. A hosszabbik pántokra tervezett alsó képek nagy része tehát nem lesz látható.  
   Valamilyen, számunkra eddig még nem ismert, de kétség kívül nyomós okból az abroncs torzulását a 
Szent Korona építıi tiszteletben tartották. Alapfeltevésünk szerint az oromzati Pantokrátor készítıje 
ugyan észrevette ezt az eltérést, de nem javította ki!  
Az abroncs kép és kımezıinek határai utólag is helyesbíthetık, csak a függıleges gyöngydrótokat 
kellett volna áthelyezni (Ludvigh).  
 
   Sıt! Fordítsuk meg a Szent Korona vizsgálatának sorrendjét. Ismerjük a lángész ötvös képességeit. 
Tudjuk róla, hogy csodálatos pontossággal dolgozott, s párját ritkító süllyesztett zománcképeket 
készített, egyúttal ismerte népének mind az ısi, mind az új, keresztény hitvilágát. A kezében volt az 
ısi ’sacra’ abroncskorona, ismerte a párta alakos elemeinek üzenetét, és tudta azt is, hogy ebbe a 
rendszerbe ember be nem avatkozhat. Gyakorlatilag semmilyen mozgástere nem volt. Csak egy 
lehetısége maradt: készíts ıseink szent koronájába pontosan illeszkedı új abroncsot, s az egyiptomi 
kettıskoronához hasonlóan építsd egybe vele, majd helyezd el rajtuk az egyesített vallásunkat tükrözı 
jelvényeket, díszeket, és képrendszert. 
 
A feladat világos, kivitelezése viszont annál nehezebb volt. Az ısi abroncshoz nem nyúlhatott, 
méreteit viszont átvehette. Csakhogy az újabb győrőbıl kialakított két félkör alakú kupolapánt 
középen keresztezte, takarta egymást.34 Az újabb abroncs egy része így a külvilág számára elvész, az 
ısi abroncsnál csak kisebb felületet mutat. Ez lehetett a tervezı következı problémája. Ekkor zseniális 
megoldáshoz folyamodott, kivette az egymást fedı részeket a pántokból, és helyükre a már ismert 
négyzet alakú zárlemezt építette. Területe – egyszerő számítással ellenırizhetı – azonos a két 

                                                                                                                                                         
3. „Der Stil der Pinnae ist so verschieden von den ungemein feinen figürlichen Schmelzen der Géza-Krone, 

die Zeichnung so stümperhaft, die Technik so unbeholfen (vgl. die Blasenbildung), daß es unmöglich ist, 
sie mit jenen zusammenzubringen, d.h. sie an Géza-Krone verwendet zu denken. Mehr als das: sie sind 
sicher überhaupt nicht in Byzanz gefertigt; so barbarische Arbeit ist dort zu keiner Zeit geliefert worden, 
schon gar nicht bei einem so anspruchvollen Objekt, wie einer Krone. Die Felder werden nämlich von 
dem Schuppenmuster teilweise gar nicht richtig gefüllt; bei dem einen z.B. finden sich über den 
Schuppen nur drei, viel kleinere und nur aus einem Steg bestehende Bogen, die nicht bis zum oberen 
Rand der Platte reichen. Und bei dem Dreieck neben der Christus-Platte sind die freien Flächen über und 
neben dem letzten Transennen-Bogen mit drei Stegen gefüllt, die weder Dreiecke noch Bogen sind und 
wieder nicht zum Rand reichen.” 

 
32 Feltevésünkben valamilyen védıállatot. 
33 A magyar királyoknak beavatásuk során kardjukkal a négy fıégtáj irányába kellett vágni. 
34 Szimmetrikus idom esetén ütközne egymással. 
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eredetileg egymást fedı pántrész területének összegével. (Ha a pántok szélességét kereken 51 mm-nek 
vesszük, akkor az egymást takaró részek területe 2×51 mm × 51 mm = 5202  mm2. A 72 mm × 72 mm 
ma is látható zárlemeze területe 5182 mm2 ezzel gyakorlatilag azonosnak tekinthetı. Ez a 20 mm2 
eltérés a pánt hosszában kifejezve kisebb a fél mm-nél.)  
A valóságban ennél valamivel nagyobb darabokat távolított el: 2 × 63 mm × 51mm = 6426 mm2. A 
zárlemezzel tehát nem tudta teljesen helyreállítani a pántdarabok eltávolításából származó lecsökkent 
felületet, hiányzik még 6426 mm2 - 5202 mm2 = 1224 mm2.  Ha a pántok szélességét ismét 51 mm-nek 
vesszük, akkor a belsı győrő rövidülése 1224 mm2 : 51 mm = 24 mm pánthosszúság volt! 
   De voltak más gondjai is. Nemcsak a keresztezıdı pántok fedték egymást, hanem terve szerint a 
pántok felfogására használt végek is takarva lesznek, az abroncs mögé kerülnek. Így további felületek 
vesznek el a külvilág számára. Ha valóban lényeges volt a teljes újabb győrőt a takarásból kivenni, 
akkor ezen is segíteni kellett! Ez volt a következı tervezési nehézség. Nos, ha összeadjuk az így 
eltakart területeket: 4 × (51 mm <az abroncs magassága> : 2) = 102 mm pánthosszúság. A fent 
kiszámolt hiánnyal együtt a belsı abroncsból 24 mm + 102 mm = 126 mm, azaz 12,6 cm nem lesz 
látható.  
De nem akarunk türelmükkel visszaélni. A Szent Korona építıje mindenre gondolt, nevezetesen a 
látszólag hiányzó pántrészek nem hiányoznak! Hiszen ezt a két darabot ı távolította el a pántok 
közepérıl. Hosszúságuk 2 × 63 mm = 126 mm, azaz 12,6 cm volt. Pontosan a keresett pánthosszúság. 
Ha ezeket is a ’napvilágra’ helyezi, akkor valóban takarásmentes lesz az újabb győrő. 
   Már korábban említettük, hogy a két eltávolított egymást keresztezı darabokból elöl a párta 
közepére, és a hátsó kép felfogására is hátlemezeket készített, majd ezeket külön-külön felforrasztotta 
az ısi abroncs élére (a maradék anyagból valószínőleg a csúcsdíszt készítette). Már jeleztük, hogy így 
két apostol képe részben takarásba került. Másrészt a keresztény mondanivaló ezt követelte meg: 
„…ott ül az Atya jobbján.” 
 
Így a teljes újabb kör is ’mőködıképessé’ vált. Csak ennyi látható fémfelület alkothatja a Szent 
Korona vázát. Sem több, sem kevesebb. Ezért nincs a párta többi elemének hátlemeze, ezért tételeztük 
fel, hogy az ısi párta középsı eleme is transzlucid volt. 
 
   A többit már bemutattuk. A Szent Korona alakja, kupolájának görbülete, magassága nem véletlenül 
alakult ki. A Szent Korona felépítményét képezı lemezek az abroncs belsı kerületének pontos 
másaként készültek, így a különleges, az ısöktıl örökölt tulajdonságainak újabb hordozója lett. Ezért 
nem hagyma-, esetleg süveg-, méhkas stb. alakú a Szent Korona kupolája. 
 
A kettıs, mai nevén Szent Korona váza két egymásba pontosan illeszkedı győrőbıl készült. Két szent 
kör, mely együttes hatalmát, ısi titkát továbbra is ırzi.  
 
Néhány szót a miértrıl. 
 
A kupola készítésének felvázolt folyamatánál a tervezés nehézségeire, kötöttségeire már rámutattunk. 
A miértre viszont nem adhattunk pontos választ. Miért törekedtek az újabb győrő teljes felszínének 
bemutatására?  
 
A logikus gondolatfőzés a következı feltevéshez vezet:  
 
Tekintve, hogy az újabb győrő pontosan az eredeti abroncs belsı oldalát mintázta le, úgy is 
felfoghatjuk, hogy a Szent Korona tervezıje az abroncs látható külsı felülete mellett ugyanazon győrő 
belsı felszínét is teljes terjedelmében be akarta mutatni. Ez az érem, azaz az abroncs másik oldala!  A 
két felszín, végül is egyazon abroncskorona külsı és belsı oldalával azonos. Ezek ismeretében 
megállapíthatjuk, hogy a Szent Korona üzenetét nemcsak a szentképek közvetítik, hanem döntı 
szerepet kapott vázrendszere is.  
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III.) A Szent Korona szentségérıl 
 
   Az abroncsról nem tudjuk, hogy honnan származik, a válasz magára váratva továbbra is az idık 
homályába burkolódzik. Tekintve, hogy eredetét összekötöttük a párta alakos elemeinek készítésével, 
elmondhatjuk, hogy az abroncs olyan régi, mint a selyemzománc képei. Ezek készítésének helyét, és 
idıpontját újfent nem ismerjük, de elképzelhetı, hogy akár az idıszámításunk elıtti idıkbe is 
visszanyúlhat.35 
Deér kísérletet tesz származásának meghatározására is: 
Fordításunkban:  
’Származását tekintve bizonyos támpontot kínál az oromdísz zománcfelszíneinek stilizált 
pikkelymintája. A minta önmagába véve természetesen széles körben elterjedt és majdnem idıtlen: 
semmi esetre sem csak az Attila-idıszak emlékeire, ill. a viking régiségekre jellemzı. Eredete szerint 
valóban ısi keleti, mégis a római mővészetben már a korai császárkor óta kimutatható. 
((Lábjegyzetben: /…/ Az etruszk ékszereken is elıfordul, példa erre a „fermaglia d’oro” Museo 
Archeologico Firenzében, mely i.e. a 7. és a 6. évszázad fordulójára tehetı. /…/ Gyakran látjuk ezt a 
motívumot szabadabb kivitelezésben a 12. és 13. századi iszlám kerámiákon is.))/…/ A korona á-jour-
emailjai tehát inkább keletre, mint nyugatra mutatnak, anélkül, hogy ez feljogosítana bennünket azt 
bizáncinak minısíteni.’36 
Nos, tekintsük át még egyszer felfedezı utunk során szerzett újabb ismereteinket:  

1. Mint azt az elsı fejezetben bemutattuk a kupolát az abroncshoz építették, annak a belsı 
felszínét lemintázva azt teljes egészében láthatóvá tették.  

2. A kupola elhelyezésekor alkalmazkodtak az abroncs szabálytalan formájához, tehát 
rögzítésével eltértek abroncs elméleti geometriai tengelytıl. 

3. Az abroncs (1983-ban) mért kerülete megegyezik az oromzatára helyezett párta hieroglifákkal 
írt méretével, adatai a metrikus rendszert követik. Korábbi munkáinkban ezt a kérdést 
részletesen is megvilágítottuk. 

4. Ezek után megállapítottuk, hogy az abroncs és a rajta elhelyezkedı pártázat alakos elemei 
(tehát az oromzati Pantokrátor lemeze és süllyesztett zománcképe nem) kezdettıl fogva 
összetartozott. 

5. A mővészettörténész és az aranymőves szemével vizsgálva hasonló eredményre jutottak az 
1946-os szemle után Boeckler, Wilm, Usener, sıt Graber is. Szerintük a barbár párta, és a 
durva kidolgozású abroncs nem lehet bizánci termék. 

6. Vélekedésük szerint az abroncs díszítése, tehát a Pantokrátor kép és a görög feliratos lemezek 
elhelyezése, de a kövek, valamint a kımezık beosztása, a gyöngyök és gyöngydrótok 
elhelyezése mind másodlagosnak tekinthetı. 37 

                                                 
35 A zománc és üvegégetés óbirodalmi (egyiptomi) technikáját az Amarna-kori ásatások bizonyítják: Yvonne J. Markowitz 
and Peter Lacovara, Crafts and Indrustrie at Amarna. Ez a fejezet Rita E. Freed, Yvonne J. Markowitz, Sue H. D’Auria, 
Pharaohs of the Sun  – Akhenaten ▪ Nefertiti ▪ Tutankhamen (by Brown and Company, Museum of Fine Arts, Boston, 1999, 
ISBN 0-500-05099-6) könyvében a 131-145 terjedı oldalakon található. 
 Elıadásunk és a vele azonos cikk címe: Rekeszzománc az ókori Egyiptomban? Párhuzamok a Szent Korona apostol képei és 
az Amarna-kori egyiptomi zománcégetés módszerei között. (Intart ? Kecskemét, 2004 júliusa.) 
36 Deér, op. cit., 50-51: „Gewisse  Anhaltspunkte bezüglich der Herkunft bieten uns das stilisierte Schuppenmuster der 
Schmelzfelder der Pinnae. Das Muster an und für sich ist freilich weit verbreitet und beinahe zeitlos: Auf keinen Fall ist es 
nur für die Denkmäler der Attila-Zeit und für die wikingischen Altertümer bezeichnend. Seinem Ursprung nach ist es wohl 
altorientalisch, läßt sich aber in der römischen Kunst bereits seit der frühen Kaiserzeit nachweisen.(( E. Coche de la Ferté, 
Décors en céramique byzantine au Musée du Louvre, in: Cahiers Archéologiques 9 (1957), S. 187-217, bes. S. 198, Fig. 8a. 
Vgl. Katalog der Ausstellung „7000 Jahre Kunst in Iran”, Essen, Villa Hügel 1962, Nr. 24 (Schuppenmuster zur Andeutung 
des Wassers) ; Nr.336: Amphora mit Schuppendekor. Auch an etruskischen Juwelen kommt es vor, z.B. auf der „fermaglia 
d’oro” des Museo Archeologico in Florenz von der Wende des 7. zum 6. Jh. v. Chr.: Katalog der Ausstellung „Ori e argenti 
dell’Italia antica”, Torino 1961, Nr.61, Taf.IX. Häufig kommt das Motiv in gelockerter Ausführung auch an islamischen 
Keramiken des 12. und 13. Jahrhunderts vor, z. B. Survey of Persian Art, Vol.V, 1938, Taf. 628 B, 629 B.)) /…/ Die à-jour-
Emails der Krone weisen also eher nach dem Osten als nach dem Westen, ohne daß wir deswegen noch berechtigt wären, sie 
für original-byzantinische Arbeit zu erklären.” 
37 Deér, op. cit., 51: „Das wichtigste Resultat der Analyse der Goldschmiedearbeit  und der Emailtechnik des unteren Teiles 
ist wohl in der Feststellung zusammenzufassen, dass der horizontale Reif zusammen mit den Aufsätzen und Pendilien schon 
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7. Alátámasztja mindezt a párta elemei és az alatta lévı mezık beosztási eltérése is. 
8. Korábbi munkáinkban megállapítottuk azt is, hogy a párta üzenete, tehát a kör ısi egyiptomi 

állandóinak jelzése, a használt mértékegység, a Nbi, ill. a kettıs északi láb, a Hórusz szám az 
egyiptomi kultúra felé mutat. Tehát a Szent Koronán nem két, de legalább három nyelvő 
feliratok olvashatók. 

9. Végezetül rámutattunk arra is, hogy az abroncs készítéséhez levágott aranypánt mérete a 
Nílus-menti szent temetkezési hely, az Abüdoszban feltárt és mért egységgel azonos. Abüdosz 
viszont elsı koronás királyunk idején a sivatag homokja alatt még több évezredes álmát 
aludta.  

 
Összességében vizsgálva elmondhatjuk, hogy az abroncs és a rajta lévı pártázat alakos elemei ısi 
hagyatéknak tekinthetık. 
Itt térünk vissza a pártázat leírásakor jelzett utalásunkra. Kérdés: ha pártázat elemei – tehát a 4-4 
áttetszı zománckép kezdettıl fogva az abroncs élén, a mostani helyén volt, akkor milyen dísz lehetett 
az oromzati Pantokrátor kép helyén? Sıt, volt-e, s ha volt milyen volt, az abroncs további, eredeti 
díszítése? 
A válasszal természetesen adós maradunk, az alábbiakban csak sejtéseinket sorakoztatjuk fel. 
 
Jelen ismereteink szerint: 

a. A jogar fejét képezı egyiptomi kifúrt hegyikristály legnagyobb szélessége 7,2 cm, mely 
megegyezik a kupola zárlemezének oldalhosszával. 

b. Ez azt jelenti, hogy eredetileg ott is elhelyezkedhetett volna, mert az abroncs függıleges 
hármas tagozódását a mostani zárlemezhez hasonlóan ez a gömb is betöltheti. 

c. A továbbiakban ismeretes két hasonló, ugyancsak kifúrt társa, a nagyobbik mérete 0,085 m 
széles, és 0,06 magas (Kgl. Zeughaus Berlin, Kat. Nr. 2090), a kisebbiké 0,055 magas és 0, 
04 m széles (Domschatz (Metropolitan-Kapitel, Bamberg, Kat. Nr. 2091).  

d. A jogarba foglalt kristályon három ülı oroszlán domborítás látható, a bambergi kristályon 
három ún. griffmadár, a berlinin is három madár palmetta minták között ékeskedik.38 

e. Hivatalos vélekedés szerint mindhárom származása a fatimida-szaszanida mővészkörre utal, 
feltételezett kivitelezésének idejét a X. századra helyezik. 

Sejtésünk szerint ez a három kristálygömb korábban egy-egységet alkotott, nemcsak a bennük lévı 
furatok utalnak erre, hanem a kupola apostolképeinek oldal-díszítései is. Nevezetesen a 
kristálygömbök domborításai állhattak mintaként az eddig megmagyarázhatatlan négylábú állatokhoz 
(oroszlánokhoz) Péter és Jakab feje mellett, a ragadozó (talán turul) madarakhoz Pál, János, és András 
lemezeit díszítik, valamint a palmetta indákhoz Fülöp és Tamás képein. Az eredeti, pontosabban ısi 
ornamentikát örökítették tovább... 
Tekintve, hogy származásuk szintén Egyiptomba vezet, feltehetı, hogy az ısi abroncskorona díszei 
voltak. Nos, sejtésünk szerint valamilyen különleges tartórendszer segítségével rögzíthették az 

                                                                                                                                                         
ursprünglich eine regelrechte Krone bildete. Trotz sekundärer Verwendungen von figürlichen Emailtafeln byzantinischer 
Herkunft kann diese „griechische Krone“ unter keinen Umständen für ein Machwerk gehalten werden, welches als Abschluß 
der Bügel, und zwar erst in nachromanischer Zeit, angefertigt worden wäre.“ Fordításunkban: ’Az alsó rész aranymőves és 
zománctechnikai elemzésének legfontosabb eredménye abban a megállapításban foglalható össze, hogy a vízszintes abroncs 
a pártával és a csüngıkkel együtt eredetileg egy valódi koronát képeztek. A Bizáncból származó figurális zománcképek 
másodlagos alkalmazásai ellenére ezt a „görög koronát” semmi esetre sem tarthatjuk olyan munkának, mely a pántok 
befejezéseként, mégpedig elıször a rómaiak utáni idıben készült volna.’ Meglepı, hogy mindezt bı ötven évvel ezelıtt már 
ismerték, mégis a hivatalos fórumokon senki sem vette a fáradságot ismertetésére. 
38 A jogarról László Gyula bıvebb tanulmányt írt St István III.k. “Adatok a koronázási jogar régészeti megvilágításához” 
(Budapest, 1938). A kristálygömbökrıl az 550-551 oldalakon olvashatnak. Pontos leírásuk a Die Ausstellung von 
Meisterwerken Muhammedanischer Kunst in München 1910, F. Sarre és F.R. Martin, Amtlicher Katalog, Alaxandria Press, 
London MCMLXXXV. Tafel 164: 
Kristallknauf. Kat. Nr. 2090  Br. 0,085 m. H. 0,06 m. Besitzer: Kgl. Zeughaus in Berlin. Ägypten, 10. Jahrhundert. 
Bergkristall, in der Mitte durchbohrt (vermutlich von einem Zepter oder Streitkolben herrührend). Eingeschnitten drei 
Medaillons mit Vögeln (Tauben?), die dem sassanidischen Kunstkreise zu entstammen scheinen. 
Kristallknauf. Kat Nr. 2091. 
Br. 0,055 m. H. 0,04 m. Besitzer: Domschatz (metropolitan-Kapitel) in Bamberg. Ägypten, 10. Jahrhundert. Bergkristall, in 
der Mitte durchbohrt (vermutlich von einem Streitkolben oder Zepter herrührend). Eingeschnitten drei Greifen. Ez utóbbi 
sajnos már nem található Bambergben, háború utáni sorsa elıttünk ismeretlen. 
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abroncshoz, melynek kiálló csapjaira illeszkedhetett a három kristálygömb. Ilyen tartórendszer több 
formában is elképzelhetı, szarv alakú formája az ún. atef koronával vethetı össze, melynek viselıje a 
mondák szerint Ozirisz volt…39 A Pantokrátor helyére gondolatban – egyiptomi mintára – a 
védıállatokat tehetnénk, Tutanhamon fejdíszén a királykobra és keselyő teste eltávolítható pántot 
képez az abroncs hosszanti tengelyén. Megjegyezzük, hogy négy pántszerő függı szintén érintkezett a 
fiatal fáraó testével. 
Mindez természetesen csak feltételezés, a meglévı tárgyak, ismeretanyag sajátos csoportosítása, 
valamint régészeti leletekkel történı párhuzamba állítása. Minden esetre a jövıben ez irányban is 
érdemes lesz kutatni.  
 
Az eddigiekbıl következıen a Szent Korona szentsége tehát nem II. Szilveszter pápától származik. 
Nem is a rajta lévı szentek sokaságától, hiszen hasonló képekkel bıven találkozunk a Középkor 
vallásos tárgyú relikviáin.40 Magát az ereklyetartót ettıl még nem nevezzük szentnek. Az elnevezés 
utalhatna Szent István királyunkra (Stephans Krone), akit hitünk szerint I. Géza királyunk idejében 
avattak szenté, viszont a Szent Koronát akkor még Sacra Corona-nak nevezték. 
 
Ezek ismeretében ajánlatos a szent szó értelmét közelebbrıl megvizsgálni: 
 
„sacrō sacrāre, sacrāvi, sacrātus; (sacer) 1. (istennek) szentelt, felajánl, felavat; 2. prédául odavet, 
kiszolgáltat; 3. megszentel, sérthetetlenné tesz; 4. (istenséget) szentként tisztel; 5. szentel, ajánl; 
(meg)ad vkinek [tiszteletet] ; megörökít, halhatatlanná tesz. 
sacrum, ī, n. (saćer) 1. szentelt tárgy; szent hely; transl. szentség; 2. áldozat, áldozati szertartás, 
istentisztelet ünnep; 3. transl. misztériumok, titkok.”41   
„sānctus, sāncta, sānctum; 1. → sancio; 2. adiect. comp., a. szent, megszentelt, sérthetetlen; b. 
tiszteletre méltó; c. tiszta erkölcső, feddhetetlen, ártatlan, jámbor.”42 
 
A latin nyelv tehát különbséget tesz a sacrō és a sānctus szavak között. Nemzetünk ısi kincse a szó 
mai értelmében nem szent (sancta), hanem ajánlott, ill.  felavató (sacra) korona volt. Más szóval nem 
szenteket kell keresnünk a szent jelzı magyarázatára, hanem a felajánl, felavat, halhatatlanná tesz 
igéink értelmét kell eredeti fényébe visszaállítani. A koronakutatók között Pap Gábor szállt síkra a 
’beavató korona’ mellett. Valóban, a Szent Koronát mi sem tekinthetjük országló koronának, méreteit 
tekintve erre nem is alkalmas.  
De térjünk vissza a magyar szent szavunkhoz. İsi mássalhangzós váza a ’SZ/Z –N-(t)’ a Nílus 

völgyében is ismert volt. A  sn, ill. a  sn, kettıt, párosat, testvérek esetében ikret jelent. 

Gardinert idézve: „Ideo. in  snw, ’two’ and in related words like  sn (śn) ’brother’.”43 Ha a 
szóbokor alapját képezı ’sz-n’ mássalhangzókat mély magánhangzóval egészítjük ki, akkora a szán 
szavunkat kapjuk. Páros csúszófelületei Egyiptom történetében komoly szerepet játszottak. Szánon 
vontatták a nagyobb tárgyakat, de erre helyezték – a ránk maradt képek tanúsága szerint – a kıtömbök, 
szobrok mellett az áldozati ételeket, italokat, olajokat stb. is.  Kettıs nyomot hagyott, szántott.  
A ’ szán2’ fınevünk tudós nyelvészeink szerint vándorszó, „Legvalószínőbbnek az látszik, hogy a szán 
valamelyik, ma már felderíthetetlen kelet-európai nyelvbıl került a magyarba.”44 A ’szán1’ ige viszont 
kifejezetten ótörök eredető.45 Vegyük rögtön terítékre a zöngés tövet is: ’z-n’→ üZeN. Származása a 

                                                 
39 Ozirisz fejdíszét számos alakban ábrázolták, általános jellemzıje a kétoldali ún. strucctoll díszítések. A tollak helyett 
gyakran királykobrákat, fejükön napkoronggal látunk, sokszor a fehér koronát hordja, ez is gömbben végzıdik, mégis 
leggyakrabban a fejdísz közepét egy nagy korong/gömb uralja. Három egymásba főzött atef-koronát hemhem-nek nevezték. 
Egyébként a napkorong szinte minden fejdísz ékessége volt. Feltőnı hasonlatosság észlelhetı a mezopotámiai koronáknál is, 
gyakran tetjükön gömb látható: Roaf, Atlas of Mesopotamia, (Oxford 1996), 75. 
40 A Pala d’Oro 1345-bıl származó aranytábláit is gazdagon díszítették késı bizánci zománcképekkel. 
41 Györkösy Alajos, Latin-Magyar Szótár Akadémia Kiadó (Budapest, 1986), 493. 
42 Györkösy, op. cit., 496. 
43 Gardiner, Egyptian Grammar (Oxford, 1994), 514. 
44 TESZ III, 672. 
45 TESZ III, 672. 
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TESZ szerint ismeretlen.46 Ezt a rövid, távolról sem teljes felsorolást a szent szavunk akadémiai 
etimológiai levezetésével fejezzük be: TESZ III 723.: „szent 1156./…/ Szláv eredető.” Bármennyire 
szerteágazó is a TESZ szerkesztıi szerint a fenti szavak származása, mégis van közös vonásuk: 
tudósaink szerint egyik sem tartozik ısmagyar szókincsünkhöz. 
Cz-F: szent, „Eredetre nézve közönségesen a latin sanctus-ból módosúltnak tartják, a közel jár hangokban is az ugyancsak a 
latinból származott franczia saint szóhoz, a szláv nyelvekben szvieti, szväti, szvati stb.; azonban figyelmet érdemel, hogy ez 
csaknem ugyanezen alakban a zend vagyis azon õs nyelvben is eléfordúl, melyen a zendaveszta van írva, ú. m. szpenta, 
melyhez a föntebbi szláv szók is közelebb állnak hangokban, mint a latin ,sanctus’ szóhoz. A mongolban is szain (fn. és mn. 
jó, szép, nemes) gyakran használtatik jelzõül a vallásos és isteni dolgokban, pl. szain edor, szép v. jó nap; és ünnep (szent 
nap, szent idõ), szain dzarlik szép v. jó beszéd; és a vallás alaptudománya; ettõl származik szaitai v. szaitu (jó, szép, igen 
szép).” 
Nos, ha jól végiggondoljuk a Nílus völgyében szánon húzták az üzenetet, melyeket a szenteknek 
szántak. Ma is virágot teszünk szeretteink sírjára. Ez a Gardiner szerint párosat jelentı ısmagyar gyök 
– hangzósítását a mássalhangzós írásban nem jelölték – képezi a szóbokor alapját.47  
 

   A kör és az istentisztelet között az idık kezdete óta szoros összefüggés volt.  

Archaeologists have discovered Europe's oldest civilisation, a network of dozens of temples, 2,000 
years older than Stonehenge and the Pyramids./…/More than 150 gigantic monuments have been 
located beneath the fields and cities of modern-day Germany, Austria and Slovakia. They were built 
7,000 years ago, between 4800BC and 4600BC. /…/The people who built the huge circular temples 
were the descendants of migrants who arrived many centuries earlier from the Danube plain in what is 
now northern Serbia and Hungary"Our excavations have revealed the degree of monumental vision 
and sophistication used by these early farming communities to create Europe's first truly large scale 
earthwork complexes," said the senior archaeologist, Harald Stauble of the Saxony state government's 
heritage department, who has been directing the archaeological investigations. Scientific investigations 
into the recently excavated material are taking place in Dresden. 

 XXXXX A Stonehenge újabban templomnak tartott kör-alakú alaprajzától kezdve, a római korban 
épített templomok, mauzóleumokon keresztül48, a Magyarországon is megtalálható ısi rotundák 
sokaságáig mind a KöR-İS-TaN, ma már a mondáinkból is kitörölt hitérıl tanúskodnak. Az Európa-
szerte közismert a mi köreinkben szólás azért megmaradt, ma is gyakran használjuk.  
Bemutattuk, hogy a Szent Korona vázát két egymással összefonódó csodálatos kör képezi. 

                                                 
46 TESZ III, 1060. 
47 Itt nem célunk a szóbokor teljes kibontása, ám ide taroznak az említetteken kívül a szín, szin, a szén, szün a sín, a szint, a 
zene stb. szavaink is. A szóbokor elméletet a finnugor nyelvtudomány elveti. 
48 Római összehasonlítások: 

- Flavisch amfiteater – Colosseum –, 188 m hosszú és 156 m széles. Vespasianus idejében kezdték építeni, de a 
játékokat csak Títus uralkodása alatt kezdhették meg. → [3 Nbi] 

- Amfiteatro Castrense, 3. századból (a Basilica di S. Croce in Gerusalemmme mellett áll). Kicsi ellipszis formájú 
amfiteátrum (88,5 × 78). → [4 × 21,6] 

- Pantheon. Marcus Agrippa (Augustus veje) építette 27-ben. Hadrianus idejében leégett, majd 118-128 között újra 
építették. Átmérıje 43,30 m. A kupola közepén kör alakú nyílás látható, melynek átmérıje ma 8,92 m. A belsı 
bronz borítását 663 eltávolították és Konstaninápolyba vitték. (Részletes leírója: F. Coarelli). A többi aranyozott 
bronz részeket 1625-ben az Angyalvárba szállították és ágyukat öntöttek belıle, ill. Bernini baldachinja is ebbıl 
készült. → [2 × 21,6] 

- Hadrianus Mauzoleuma – Angyalvár. 138-ban épült. 84 méteres négyszögletes alapra 64 m átmérıjő kör alakú 
épületet helyeztek. Hadriánustól-Septimus Severusig  ide temették a családtagokat. Késıbb pápai erıdítmény lett. 
→ [1 Nbi] 

- Augustus Mauzóleuma a Marsmezın. 31-ben építették. Átmérıje 87 m, melyre egy 44 m magas kónikus tumulust 
helyeztek. → [4 × 21,6] 

- Caecilia Metella tumulusa, ie. 20-ba épült 20 méter átmérıjő, középkorban átépítették. 
- Szt. Péter bazilika kupolájának átmérıje 42 méter, magassága 132 méter . → [ 2 × 21,6]  

A Szent Korona külsı legnagyobb mérete: 21,58 cm ≈ 3 × 7,2 cm (a fedılemez oldalhossza) = 21,6 cm ≈ [1/3 Nbi]. 
        2 × 21,6 = 43,2 cm      –  A Pantheon átmérıje 43,3 m,  
 –  A Pantheon magassága 43,2 m. Szabályos gömb. 
                             – Augustus Mauzoleumának magassága 44 m. 
 –  Szent Péter Bazilika kupolájának átmérıje 42 m. 
        4 × 21,6 = 86,4 cm   –  Augustus Mauzoleuma 87 m átmérıjő. 
        3 × 63,0 = 189 cm  –  A Colosseum hossza 188 m. 
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Ilyen páros köröket látunk mindkét Pantokrátorok feje mellett is. Az oromzati képen az IC és az XC 
feliratot tartalmazzák, melyeket az epigráfia rövidítésnek tekint, s mindmáig a középkori Jézus 
Krisztus – Xrisztosz Kriszti olvasattal azonosít. Megítélésünk szerint ezek eredetileg latin számok 
voltak: 99 és 90, összegük 189.49 Csak késıbb, a jelzett számok jelentésének ’elhomályosulása’ után 
váltak ezek a feliratok betőkké.50 A felettük látható rövidítés jelének vélt görbe vonallal korábbi 
munkáinkban már bıvebben foglalkoztunk.51 Ezek ismeretében nem tartjuk véletlennek a mai 
mértékegységünk, az öl nevét és nagyságát sem, mely hitünk szerint az ÉLİ, ill. a kitárt karjai között 
jelzett távolság, a 189 cm alapján az ÖLÉLı Istenfiához vezet vissza. A fedılemezen az Atya feje 
mellett is két kör látható. A baloldalit a 8 × 8 küllıs Napkorong/Ré/úR, azaz a Hórusz/Hírıs/Kırıs 
Kettısisten díszíti,  párját a Hold, az Erpad/Árpád és kilenc köröcske tölti ki.52 
 
   A kupola készítıje még tisztában volt az ısi értékekkel, hitvilággal, ezért helyezte a két 
Pantokrátorhoz hasonlóan mezítlábasan, azaz megtisztulva a Földrıl eltávozott apostolokat az 
Egyiptomból ismert antropomorf koporsóba (tehát nem kulcslyuk). Ismerte az abroncs 
sérthetetlenségét is, de hozzáfőzte az új-keresztény hittétel elemeit. A körök kulcsait a kupolára 
helyezett Szent Péter tartja kezében, mintegy jelezve, hogy csak rajta keresztül lehet eljutni 
teremtınkhöz.53  
 
   S bár közvetlen összefüggés nem bizonyítható a Szent Korona és az egyiptomi hitvilág között, mégis 
ide kívánkozik az elhunyt Unas/Wenis/Wnjs, olvasatunkban Hunn Íjász fáraó fohásza (a klasszikus 
feldolgozója szerint: Kurt Sethe, Altaegyptische Pyramidentexte [Leipzig, 1908] Spruch 243), aki az 
égi útja végén, sok megpróbáltatás után megérkezik ıseihez. Ebben a szakkarai piramisban jelennek 
meg az elsı falfeliratok, melyek a Közép-birodalom idején, mint Coffin text, majd az Új-birodalomban 
a Halottak Könyve néven váltak ismerté. A halott király sírkamrájának falain az eddig általunk 
megismert, legrégebbi magyar nyelvő, hieroglifákkal négy és félezer évvel ezelıtt írt vallásos 
szövegeket olvashatjuk. 
 
A halott király, a Hunn Íjász magyar nyelven így fohászkodik:54  
 
Mondd az ég szavát imám, az ég szavát imám, 
Hogy nekem adja a két kör kulcsát,  
Hogy etessen, itasson az íjász atyja 
A Ló,55 az Élı lakója. 
Ki a turulok árulója? 
Ki a turulok jó ura? 
İ, a nádi hím atya, 
A varázs-Ló.               
 

*          *          * 
                                                      
 

                                                 
49 Borbola, Királykörök (Budapest, 2001), 233-235; ill. az İsi Gyökér (XXX. évfolyam 4. szám) 5-9, közölt Egy az Isten 
címő tanulmányunkban részleteztük. 
50 Az ’elhomályosulást’ nevezhetnénk megtagadásnak is. Értelmét – gondolunk itt a név és a szám összefüggésére – az Egy 
az Isten címő dolgozatunkban bıvebben tárgyaltuk. Adatait lásd a 25. pont alatt. 
51 Az egyiptomi ’n’ hieratikus jele, AN, EN, Négy, ENNA, , a Kilencek, összefoglalva Isten jele. Ma is használjuk: nomen 
nescio. Borbola, Egy az Isten, İsi Gyökér XXX. évfolyam 4. szám (Miskolc, 2002), 5-9, ill. Királykörök (Budapest, 2001), 
235. 
52 Borbola, Egy az Isten, İsi Gyökér XXX. évfolyam 4. szám (Miskolc, 2002);  
   Borbola, Gondolatok Árpádról, İsi Gyökér XXX évfolyam 2. szám (Miskolc, 2002). 
53 A kulcsok alakjának vizsgálata segíthet az apostolképek eredetének felkutatásában. A kisebbik kulcs a bal csuklóján csüng, 
kezében papirusztekercset tart. 
54 Az itt közölt 243-as Fohász és további társainak részletes bemutatása, elemzése és közvetlen magyar olvasata  nyomdai 
elıkészület alatt áll. 
55 A Ló a sumér nyelvben az embert jelenti, az ó-egyiptomiban pedig az oroszlánt idézi. Vö. mai alakjaival: Leo, Lev, Lion, 
Lıwe, stb. 
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   Megítélésünk szerint a Szent Korona szentsége/szántsága/üzenete az ısi abroncshoz kötıdik. Ahhoz 
az abroncshoz, melynek mérete Abüdoszba, a nagy ısök temetkezési helyére vezet vissza, melyben 
rejlı ismeretek az élére helyezett pártán hieroglifákkal ma is olvashatók. Mélyebb titkait a szent 
abroncs továbbra is ırzi. A bemutatottak alapján mégis úgy érezzük, hogy teljes felszínének kettıs 
köre, mai nevén a Szent Korona, ıseink hitének és ismeretének, a KöR-İS-TaN-nak, és a 
kereszténység tanainak egységbe fonódó ötvözete.  
İ az, aki a magyar népet súlyos viszontagságok között mindmáig megóvta.  
 
Szent István nagyságát ennek felismerése is tanúsítja. 
 
 
Borbola János 
 
 
 
 

Az ısi abroncs feltételezett eredeti díszítése 
 

Sejtés 
 
   Mint láttuk, az abroncs kerülete és az élére állított „barbár” párta azonos méretekrıl tanúskodik. 
Minden bizonnyal együtt készültek. A pártáról tehát elmondhatjuk, hogy az abroncskorona eredeti 
ornamentikájához tartozott.  
A díszítés további elemeit bizonyítékok hiányában csak találgatni lehet. Mégis érdemes ez irányú 
ismereteinket egymás mellé helyezni, annál is inkább, mert összességükben további gondolatokat 
ébresztenek. 
Mielıtt a jelzett kalandba kezdenénk, érdemes megismerkedni az ún. fatimida-kor három ékességével, 
az egyiptomi hegyikristályokból kifaragott három díszes gömbbel. A kifúrt gömbök valaha egy-
egységet képezhettek, s bár származásuk bizonytalan azonos díszítı jegyei, és készítési technikájuk 
közös eredetükre utal. A három közül legnagyobb kristálygömb ma a jogar fejét képezi, legnagyobb 
vízszintes átmérıje 7,2 cm. Ezzel a szent Korona mai zárlemezének méretével azonos. A zárlemezrıl 
viszont elmondtuk, hogy a korona legnagyobb átmérıjének a harmadát képezi: 21,6 : 3 = 7,2.  Más 
szóval a jogar gömbje azonos szélessége miatt vízszintes síkban szintén harmadolná a koronát. A 
másik két gömb méretei valamivel kisebbek, korábbi tárolási helyük Bambergi Dóm és a  Berlini 
Zuighaus voltak. Méreteikrıl, leírásukról László Gyula bıvebben értekezett. Számunkra viszont 
felettéb érdekes részlet a három kristálygömb faragott díszítése. A jogar fején három oroszlánszerő 
állat, a bambergi párján három (ragadozó)madáralak, a berlinin indás díszítés látható. Tehát három 
kifúrt kristálygömb együttesét tételezzük fel. 
Nos, térjünk vissza az ısi abroncs eredeti díszeihez. Méretei, és a pártára írt ismeretek – mint láttuk – 
Egyiptomba vezetnek. Sıt, a jogarba foglalt gömb is pontosan a korona közepére illeszkedik. S 
tekintve, hogy a gömbök anyaga is egyiptomi hegyikristály feltételezzük, hogy az abroncs eredeti 
díszítéséhez tartoztak. 
Lássuk csak, abüdoszi mérető arany abroncs, barbárnak minısített pártázat, benne a kör egyiptomi 
számításának ısi állandói, valamint az ısi szent méret, azaz a kettıs láb, a Nbi egység, három 
egyiptomi kifúrt hegyikristály, és szárnyakra emlékeztetı strucctollak … 
Nehéz kimondani, leírni pedig egyenesen vakmerıség számba megy, de ebbıl állhatott Ozirisz 
koronája… 
Bizonyítani feltevésünket természetesen nem tudjuk, de ebben a feltételben számos eddig 
megválaszolatlan kérdés és részlet világosodik meg. 
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