
 

• kupola forgatásának lehet
hevenyészett visszahelyezés nyomait viselik, s távolról sem biztos, hogy eredeti helyükre 
kerültek vissza. 

 
Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy kiindulásunk els
kupoláját képező pántrendszer méretei az abroncs bels
 
   Tekintve, hogy a párta kulcsfontosságú lehetett a kupola elhelyezésekor, érde
irányú ismereteinket, elképzeléseinket összefoglalni.
  
Mai formájában kilenc elembő
selyemzománc kép. Középső eleme, az oromzati Pantokrátor kép, viszont hátlemezzel kés
foglalatba illeszkedik. A párta elemeit vastag (függ
eltekintünk a díszítő kövektől), mely mai ismereteink szerint a hozzáforrasztott befoglaló aranypánttal 
együtt az alakos elemek egyedüli rögzítése. Az egymá
egy keretrendszerbe foglalták, melyet az abroncs élébe csapokkal, majd forrasztással rögzítettek. Az 
elemek alapja egyenes vonalú, így csakis vízszintes felületre állítható. Elhelyezése els
’barbár párta’ tárgyalásánál erre még visszatérünk 
 
 
 

II.) Az abroncs származásának gondolatköre
 

   Jelen kutatásunk eredeti irányát az abroncs sajátosságai, tulajdonságai, és a bel
következtetések képezik. Kérdéseinkre választ keresve el
vázrendszerét tettük nagyítónk alá, hiszen napjainktól id
megismeréséhez csak a felépítményen keresztül vezethet utunk.

Nos, mit tudtunk meg eddigiekben 

 

    A bevezetőben már említettük, hogy az akadémiai szemlélet szerint a Szent Korona abroncsa 1073
1077 között került I. Géza királyunk birtokába. Süllyesztett 
rekeszzománc képein görög betű
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 graeca
származtatja. 

Ezzel szemben az aranymű
egyértelműen bizonyította, hogy ez a hátlemezéhez képest 
méreteiben is nagyobb kép nem tartozott a Szent Korona 
eredeti képsorához. Befoglalására
módszer használhatatlannak bizonyult, a kisebb keret széleit 
nem lehetett a zománcképre ráhajlítani. Feler

                                                 
1 A fedőlemezen látható Pantokrátor ma É
feltételezett eredeti helyzetébe, azaz az ún. Bertalan pánt keletre nézne, akkor a fels
(kifoglalása, forgatása csak a csúcsdísz eltávolítása
vizsgálata nyújthatna). Érdekes fejleményként ebben az állásban a katolikus hitvallás szövegével egyez
Atya jobbjára kerülne. Prohászka Imakönyv, 
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 dicsőséggel, ítélni eleveneket és holta
2 Pártának, szemben a gyakran olvasható hátsó párta stb. elnevezésekkel, csak az abroncs homlokzati oromdíszeit nevezzük. 
Vö.: Képtár 8. A pártázat jobb oldala cím

kupola forgatásának lehetőségét.1 Sőt, az apostolképek keretei egytől-egyig a kifoglalás, és a 
hevenyészett visszahelyezés nyomait viselik, s távolról sem biztos, hogy eredeti helyükre 

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy kiindulásunk első pontja helyes volt, mert 
 pántrendszer méretei az abroncs belső kerületéből származnak.  

Tekintve, hogy a párta kulcsfontosságú lehetett a kupola elhelyezésekor, érdemes a róla alkotott ez 
irányú ismereteinket, elképzeléseinket összefoglalni.2 

Mai formájában kilenc elemből áll, melyből nyolc hátlap nélküli, ún. transzlucid, átlátszó 
ő eleme, az oromzati Pantokrátor kép, viszont hátlemezzel kés

foglalatba illeszkedik. A párta elemeit vastag (függőlegesen) vágott gyöngydrót zárja le (most 
ől), mely mai ismereteink szerint a hozzáforrasztott befoglaló aranypánttal 

együtt az alakos elemek egyedüli rögzítése. Az egymás mellett lévő négy alakos elemet valószín
egy keretrendszerbe foglalták, melyet az abroncs élébe csapokkal, majd forrasztással rögzítettek. Az 
elemek alapja egyenes vonalú, így csakis vízszintes felületre állítható. Elhelyezése els

párta’ tárgyalásánál erre még visszatérünk –, és nem a pántok elrontott rögzítését leplezi.

II.) Az abroncs származásának gondolatköre 

Jelen kutatásunk eredeti irányát az abroncs sajátosságai, tulajdonságai, és a bel
pezik. Kérdéseinkre választ keresve először a hozzá illeszked

vázrendszerét tettük nagyítónk alá, hiszen napjainktól időben visszafelé haladva az alapok 
megismeréséhez csak a felépítményen keresztül vezethet utunk. 

Nos, mit tudtunk meg eddigiekben az abroncsról? 

ben már említettük, hogy az akadémiai szemlélet szerint a Szent Korona abroncsa 1073
1077 között került I. Géza királyunk birtokába. Süllyesztett 
rekeszzománc képein görög betűkkel írt feliratok olvashatók. 

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 

corona graecat – tőle, tehát Bizáncból 

Ezzel szemben az aranyművesek 1983-as vizsgálata 
en 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. Felerősítéséhez a 

 
ma É-D irányban ül trónusán. Ha a fentiek értelmében a kupolát visszaforgatnánk 

feltételezett eredeti helyzetébe, azaz az ún. Bertalan pánt keletre nézne, akkor a felső Pantokrátor kép is vele fordulna 
(kifoglalása, forgatása csak a csúcsdísz eltávolítása után lenne lehetséges; erről pontos képet csak az ún. felperemezés újabb 
vizsgálata nyújthatna). Érdekes fejleményként ebben az állásban a katolikus hitvallás szövegével egyez
Atya jobbjára kerülne. Prohászka Imakönyv, Szentlélek hárfája, Szociális Misszió Társulat Kiadása, 9. kiadás (Budapest, 

100: Credo (hitvallás), a niceai (325) és a konstantinápolyi (381) zsinat hitvallása: „…És felment a mennybe: ül az 
séggel, ítélni eleveneket és holtakat, és országának nem lesz vége.”

Pártának, szemben a gyakran olvasható hátsó párta stb. elnevezésekkel, csak az abroncs homlokzati oromdíszeit nevezzük. 
című képével. 
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egyig a kifoglalás, és a 
hevenyészett visszahelyezés nyomait viselik, s távolról sem biztos, hogy eredeti helyükre 

 pontja helyes volt, mert a Szent Korona 
 

mes a róla alkotott ez 

l nyolc hátlap nélküli, ún. transzlucid, átlátszó 
 eleme, az oromzati Pantokrátor kép, viszont hátlemezzel készült 

legesen) vágott gyöngydrót zárja le (most 
l), mely mai ismereteink szerint a hozzáforrasztott befoglaló aranypánttal 

 négy alakos elemet valószínűleg 
egy keretrendszerbe foglalták, melyet az abroncs élébe csapokkal, majd forrasztással rögzítettek. Az 
elemek alapja egyenes vonalú, így csakis vízszintes felületre állítható. Elhelyezése elsődleges – a 

, és nem a pántok elrontott rögzítését leplezi. 

Jelen kutatásunk eredeti irányát az abroncs sajátosságai, tulajdonságai, és a belőlük levonható 
ször a hozzá illeszkedő kupola 

ben visszafelé haladva az alapok 

ben már említettük, hogy az akadémiai szemlélet szerint a Szent Korona abroncsa 1073-

D irányban ül trónusán. Ha a fentiek értelmében a kupolát visszaforgatnánk 
 Pantokrátor kép is vele fordulna 

l pontos képet csak az ún. felperemezés újabb 
vizsgálata nyújthatna). Érdekes fejleményként ebben az állásban a katolikus hitvallás szövegével egyezően a Fiú valóban az 

, Szociális Misszió Társulat Kiadása, 9. kiadás (Budapest, 
100: Credo (hitvallás), a niceai (325) és a konstantinápolyi (381) zsinat hitvallása: „…És felment a mennybe: ül az 

kat, és országának nem lesz vége.” 
Pártának, szemben a gyakran olvasható hátsó párta stb. elnevezésekkel, csak az abroncs homlokzati oromdíszeit nevezzük. 

6. ábra 
A császárkép és rögzítése 
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„császár képét” át kellett fúrni. Szegecsekkel rögzítették, de hely szűkében nem a mögöttes 
hátlemezéhez, hanem a kupola pántjához. Ezt a képet végső soron tehát nem az abroncs tartja. A 
fentiekből egyenesen következik, hogy az ún. Dukász kép felszerelése csak a két koronarész 
egyesítése után történhetett… Rögzítésének barbár módozatáról többek között Csomor Lajos 
bővebben is tájékoztat. Az egyik kísérletnél Tamás apostol képét két helyen is átfúrták. Vö.: 6. ábrán 
látható lyukakkal. Itt csak megemlítjük, hogy a kép nagyobb mérete miatt az abroncson körbe futó 
gyöngysort is fel kellett bontani.3 

   Összességében megállapíthatjuk, hogy az akadémiai szemlélet bizonyíthatóan hibás, hiszen a 
Hartvik legendára alapozott (latin betűs) 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 csak a feliratokra épített bizánci, de akár római/itáliai műhely feltételezése sem 
tekinthető tudományosan megalapozottnak, hiszen latin – görög betűkkel (ha a Szent Korona feliratait 
egyáltalán annak fogadjuk el) bárhol, egyúttal az akkori Mediterránum 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 idősebb az abroncsnál, 
következésképpen:  

- A kupola egyidős az abronccsal vagy…  
- a kupola az abroncsnál később készült. 

 

 

A.) Vizsgáljuk meg először az abroncs és a kupola egy időben feltételezett, közös építési lehetőségét. 

 

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 előállítására, 
esetleg helyreállítására is.  
 

A következőket fogadjuk el: 

 

� Az abroncs és a párta szorosan összetartoznak. Nemcsak azért, mert részeiben össze is 
forrasztották őket, hanem, mint a bevezetőben már láttuk, a pártára többek között 
hieroglifákkal ráírták az abroncs „szent” méretét. Ezt, a sivatag homokjában eltűnt 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.  

� Mint erre a kupola tárgyalásánál részletesen kitértünk a Szent Korona vázrendszere egy-
egységet képez. A kupola méretei az abroncs belső felszínéből 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 eltérő időpontban végzett készítését is. Csak 
azonos ötvözetek valószínűsítenék a Szent Korona különböző elemeinek egyidejű építését. 

 

                                                 
3 Csomor Lajos , Őfelsége a Magyar Szent Korona (Székesfehérvár, 1996), 32. 
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Nos, arany abroncs készítése nem okozhatott gondot még a fejletlenebb aranyműves műhelyekben 
sem, így a következő gondolatokat kell mérlegelnünk: 
 

o Ha teljesen új koronát készítünk, akkor a kupolát hordozni hivatott abroncsot szabályos 
alakúra formáljuk, a kő és képmezők rendszerét előzetes tervek alapján, pontosan, 
részarányosan osztjuk ki. A ma is fennálló 7 mm-es eltérés elképzelhetetlen, ellenkezik a fenti 
alaptétellel.4  

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-Ludvig). 

o A homlokzati oromdísz beosztása nem harmonizál az alatta lévő mezőkkel. Boekler a 
következőképpen vélekedett: „Die Felderteilung des Kronreifes nimmt auf die Breitenordnung 
der Aufsätze keine Rücksicht.”5  Fordításunkban: ‚Az abroncs mezőinek felosztása nincs 
tekintettel a pártázat szélességi rendszerére.’  

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

 
Mielőtt továbbmennénk, ejtsünk néhány szót a korona tervezéséről: 
 
   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 először 
megtervezi a vázat, rajta mindennek kijelöli a helyét, a nagyságát, előkészíti, lerajzolja a díszítéseket, 
azaz pontos tervet készít. Ezek mellett megvizsgálja a rendelkezésére álló anyagokat, a tervbe vett 
kivitelezés lehetőségeit, 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 kettőt a 
korona további részeivel félig, ill. teljesen letakar. Ilyen tervezési hibát a Középkorban nem 
bocsátottak meg a megrendelők. A továbbiakban a zománcképek készítője – keresztény korona lévén 
– nem díszíthette az apostolok képeit a kereszténységtől idegen madarakkal, ill. négylábúakkal. 
Tekintve, hogy csodálatos pontossággal dolgozott a véletlen tévedéseket ismét kizárhatjuk. Még 
furcsább a fedőlemezen látható Pantokrátor jelzésére használt ’pogány’ jelkép, a Nap és Hold gyűrűbe 
foglalt rajza. 6 A római katolikus egyház ennél kevesebbért is a Szent Inkvizíció elé állította volna a 
hatalmukba kerülő ’tetteseket’. 
   Kis kitérőként érdemes két apostolkép oldalmezőit közelebbről is megnézni. Jakab és Pál apostolok 
vállmagasságában a kerettel azonos vastagságú, vízszintesen elhelyezett, térelválasztó aranycsíkokat 
készítettek. Miért nem látható ez a csík a másik két felső sorban lévő apostol, János és Péter oldalán 
is?  Miért nem egyazon pántra, esetleg egymással szembe kerültek ezek a képek? Egyáltalán, miért 
csak ezt a két apostolt különböztették meg ezekkel az elválasztó csíkokkal?7 
Jelen munkánkban nem kívánunk a Szent Korona képrendszerének elemzésében elmélyedni, viszont a 
vázszerkezettel kapcsolatos jellegzetességeire felhívjuk figyelmüket. Korábban már megjegyeztük, 
hogy a kupola képeit kifoglalták. Kérdés, hogy mindegyik az eredeti helyére került-e vissza? Csak a 
felső sor képeit látjuk teljes egészében, így csak ezekről alkothatunk véleményt. János apostol képe 
nagyobb és szélesebb, Péter képe hosszabb, mint a mai kerete. Pál apostol viszont túl nagy keretbe 
került, valamint Jakab apostol képe is keskenyebb a kereténél. A négy apostolképet és foglalatait a 
Képtár 12-15 képein követhetik.  
Elképzelésünk szerint Pál és Jakab apostol eredetileg az alsó sorban volt, mégpedig a kupola 
keresztpántján a jobb és a baloldalon. Csak ezen a két helyen válik értelmessé a fent jelzett aranycsík. 
A modellkísérletek tanúsága szerint ezek jól látható szintjelzések, a Szent Korona alapegységének 
hordozói. Pontosabban a csúcsdísz nélküli fémváz magasságának a felére, 6,38 cm (Nbi) magasságba 

                                                 
4 Képtár: 6. A két tengely képe. A párta közepe nem esik az alatta lévő kőmező középvonalába. 
5 Deér Josef, Die Heilige Krone Ungarns (Wien, 1966) Hermann Böhlaus Nach F./ Graz-Wien-Köln, Kommissionverslag der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien, 37. 
6 Bővebben tárgyaljuk mindezt a Két Pantokrátor című fejezetben. 
7 Megítéléséhez a Képtár 2. Felülnézet képét ajánljuk 
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esnek. Emlékeztetőül a kupola mért magassága 12,7 cm. A Szent Korona vízszintes hármas 
tagozódását jelzik.   
A továbbiakban ismét visszatérünk a manapság még mindig számmisztikának tartott 8-as és 9-es 
számok gyakoriságára. A Királykörök című munkánkban bebizonyítottuk, hogy a körterület egyiptomi 
számolási módszerének ősi alapját, az egyiptomi π-t képezték, melyet viszont a mai értelembe vett 
kereszténység kialakulásának idejére már elfelejtettek!8  
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. 
 
Ezek után csak egy logikus következtetés maradt: a Szent Korona abroncsának és kupolájának vázát 
nem egy mester, és nem azonos időben készítette. Tekintve, hogy az ikonok és a díszítések készítője, 
befoglalója mai mértékkel mérve is ragyogó képességgel rendelkezett, minden bizonnyal 
helyreállította volna a frissen készült abroncs szemmel látható eltéréseit. Az ellenkezője számunkra a 
kiindulási alaptétel értelmében elfogadhatatlan.  
De mégsem nyúlt hozzá!  
 
Az eddigiekből egyenesen következik, hogy az abroncskorona életkora magasabb a kupolánál. 
A Királykörök című munkáinkban már bemutattuk a párta valódi üzenetét, sőt rámutattunk arra is, 
hogy a benne jelzett méretek az ún. aranyművesek által 1983-ban végzett műszaki 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 az egyezés egyszerűen tény. Sőt, ezek alapján 
tetszik vagy nem, el kell fogadnunk a Szent Korona háromnyelvűségét is.  
     
   S bár távolról sem értünk egyet Deér József következtetéseivel, mégis érdemes Boeckler és tudós 
társainak a művészettörténész szemüvegén keresztül végzett 1946-ban tett megfigyeléseivel, valamint 
Deér József erről szóló megjegyzéseivel megismerkednünk. Mottó: Senki sem hibátlan; a tévedéseket 
javítani kell, a helyes(értékelhető) megfigyeléseket viszont át lehet venni…  
Boeckler 1946-ban végzett vizsgálatánál a müncheni aranyműves, 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). 
„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.” 

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 

                                                 
8 A 9 nem illeszkedik a Fibonacci számsorba. 
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neben dem letzten Transennen-Bogen mit drei Stegen gefüllt, die weder Dreiecke noch Bogen 
sind und wieder nicht zum Rand reichen“. 9 

 
Fordításunkban:  
’Így az egész corona graeca mai formáját csak Magyarországon kaphatta: az abroncsot, a feltéteket 
(díszítéseket), a függőket – melyek semmi esetre sem tekinthetők bizánci eredetűeknek – magyar 
munkának kell nevezni. Boeckler ezirányú megállapításainak és végkövetkeztetéseinek helytállósága 
számomra különösen a következő érvek alapján tűnik döntőnek:  

1. ’Az abroncs – szembetűnően – különbözik a zománcképektől, anyaga egészen más, sokkal 
kevésbé finom karakterű, felszínének struktúrája durva, és színe is eltérő. 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 egyszerűen kontármunka, technikai kivitelezése annyira gyenge (lásd 
buborékképződés), 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 mezők részben egyáltalán nincsenek a pikkelymintákkal rendesen 
feltöltve, az egyiknél a pikkely fölött, három, sokkal kisebb, csak egy keretből álló ív látható, 
mely nem éri el a lemez felső szélét sem. Valamint a Krisztus kép melletti háromszögnél a 
szabad mezőket az utolsó átlátszó ívek mellett és fölött három stéggel töltötték ki, melyek se 
nem háromszögűk, se nem ív alakúak, és ugyancsak nem érik el a szegélyt.’10 

Nos, Boeckler az a-jour zománcmezőkben nem ismerte fel a hieroglifákkal írt számokat, ezért tűnik 
számára hiányosnak a mezők hézagos feltöltöttsége, valamint az egyes számokat jelző ún. stégek 
alaktalansága.11 Ugyanakkor Deérrel egyetértenek abban, hogy az abroncs és a ’barbár párta’ nem 
egyszerre készült a többi rekeszzománc dísszel.  
 
 B.) A Szent Korona abroncsa tehát korábbi keltezésű a kupolánál. Nem egy műhelyben, nem azonos 
anyagból, és nem is azonos pontossággal készült.  
 
Tételezzük fel, hogy az új-kereszténység felvételével az addig ’nap-, ill. köristent tisztelő’ király , 
esetleg egyházi személy, őseitől örökölt szent/szánt/sacra abroncskoronáját tulajdonságainak 
megtartása mellett át akarta építtetni.  
 
   Nem kapott hát szabad kezet a korona tervezője, így többszörös logikai kötöttséggel kellett 
megküzdenie. Az ősi ’barbár’ pártát a szent abronccsal együtt meg kellett tartania, viszont az 
(új)keresztény mondanivaló értelmében a közepéről el kellett távolítani a korábbi – valószínűleg 
egyházellenes – díszt.12 (A párta nyolc eleme átlátszó, így elvárásunk szerint – ha egyáltalán volt ilyen 
– a hiányzó kilencedik is ilyen lehetett. Később erre még a Szent Korona szentsége című fejezetben 
visszatérünk.) Transzlucid Pantokrátor képet valószínűleg nem tudtak, mint látni fogjuk, nem is 
akartak 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 illeszkedő hátlemezt kellett az abroncs élére forrasztani, melyek ugyanakkor sajnos 
részben eltakarják a hosszanti irányába tervezett kupolapántokat.13 Ez volt az első szerkezeti probléma. 
A hosszabbik pántokra tervezett alsó képek nagy része tehát nem lesz látható.  

                                                 
9  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 Deér Josef, Die Heilige Krone Ungarns (Wien, 
1966) Hermann Böhlaus Nach F./ Graz-Wien-Köln, Kommissionverslag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 
in Wien, 36.oldal. 
10 Deér, op. cit., 36-37. 
11  Vö.: a Képtár 8. A pártázat jobb oldala képével. 
12 Feltevésünkben valamilyen védőállatot. 
13 A magyar királyoknak beavatásuk során kardjukkal a négy főégtáj irányába kellett vágni. 
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       Valamilyen, számunkra eddig még ismeretlen, de kétség kívül nyomós okból az abroncs torzulását 
a Szent Korona építői tiszteletben tartották. Alapfeltevésünk szerint az oromzati Pantokrátor készítője 
ugyan észrevette ezt az eltérést, de nem javította ki!  
Az abroncs kép és kőmezőinek határai utólag is helyesbíthetők lennének, „csak” a függőleges 
gyöngydrótokat kellett volna áthelyezni (Ludvig).  
 
   Sőt! 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 ősi, mind az új-keresztény hitvilágát. A kezében volt az ősi 
’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 
lehetősége maradt: készíts őseink szent koronájába pontosan illeszkedő új abroncsot, s az egyiptomi 
kettőskoronához hasonlóan építsd egybe vele, majd helyezd el rajtuk az egyesített vallásunkat tükröző 
jelvényeket, díszeket, és képrendszert! 
 
A feladat világos, kivitelezése viszont annál nehezebb volt. Az ősi abroncshoz ugyan  nem nyúlhatott, 
de méreteit átvehette. Csakhogy az újabb gyűrűből kialakított két félkör alakú kupolapánt középen 
keresztezte, takarta egymást.14 Az újabb abroncs egy része így a külvilág számára elvész, az ősi 
abroncsnál csak kisebb felületet mutat. Ez lehetett a tervező következő problémája. Ekkor zseniális 
megoldáshoz folyamodott, kivette az egymást fedő részeket a pántokból, és helyükre a már ismert 
négyzet alakú zárlemezt építette. Területe – egyszerű számítással ellenőrizhető – azonos a két 
eredetileg egymást fedő 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 tekinthető. Ez a 20 mm2 
eltérés a pántok hosszában kifejezve kisebb a mérési hibahatárként megjelölt mm-nél.)  
A valóságban – szándékosan – ennél valamivel nagyobb darabokat távolított el: 2 × 63 mm × 51mm = 
6426 mm2. A zárlemezzel tehát nem tudta – mint látni fogjuk, nem is akarta – 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 belső gyűrű rövidülése 1224 
mm2 : 51 mm = 24 mm pánthosszúság volt! 
   De voltak más gondjai is. Nemcsak a kereszteződő 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 gyűrűt a takarásból kivenni, 
akkor ezen is segíteni kellett! Ez volt a következő 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 belső abroncsból 24 mm + 102 mm = 126 mm, azaz 12,6 cm nem lesz 
látható.  
Nos, nem akarunk türelmükkel visszaélni. A Szent Korona építője mindenre gondolt, nevezetesen a 
látszólag hiányzó pántrészek nem hiányoznak! Hiszen ezt a két darabot ő távolította el a pántok 
közepéről. Hosszúságuk 2 × 63 mm = 126 mm, azaz együttesen 12,6 cm volt. Pontosan a keresett 
pánthosszúság. Ha ezeket is a ’napvilágra’ helyezi, akkor valóban takarásmentes lesz az újabb gyűrű. 
   Már korábban említettük, hogy a két eltávolított egymást keresztező darabból elöl a párta közepére, 
és a hátsó kép felfogására is hátlemezeket készített, majd ezeket felforrasztotta az ősi abroncs élére (a 
maradék anyagból valószínűleg a csúcsdíszt készítette). Már jeleztük, hogy így két apostol képe 
részben takarásba került. Másrészt igenis nyomos oka volt a pántokat kereszt alakba helyezni, hiszen 
így az ősi hite szerinti keresztutat építette a kupolába. A pántokat tehát nem lehetett – nem is akarta – 
X alakban rögzíteni, s vele együtt a kereszteződő pántok közepén teremtőnk képét és jelvényeit 
diagonálisan elhelyezni. Így vált az ősi abroncs keresztkoronává. Az új, egybeépített vázszerkezet, és 
nem a kis gömbös-kereszt csúcsdísz hordozza ezt a tulajdonságot.15 Sőt, az új hit szerinti mondanivaló 
is ezt követelte meg: „…ott ül az Atya jobbján.”  
 

                                                 
14 Szimmetrikus idom esetén ütközne egymással. 
15 Lásd a Képtár 2. Felülnézet képét 



 

Így a teljes újabb kör is ’működ
Korona vázát. Sem több, sem kevesebb.
hogy az ősi párta középső eleme, ha egyáltalán volt ilyen, akkor szintén transzlucid volt.
 
   A többit már bemutattuk. A Szent Korona alakja, kupolájának görbülete, magassága nem véletlenül 
alakult ki. A Szent Korona felépítményét képez
másaként készültek, így a különleges, az 
nem hagyma-, esetleg süveg-, méhkas stb. alakú a Szent Korona kupolája.
 
A kettős, mai nevén Szent Korona váza
kör, mely együttes hatalmát, ősi titkát tovább
 
Néhány szót a miértről. 
 
A kupola készítésének felvázolt folyamatánál a tervezés nehézségeire, kötöttségeire már rámutattunk. 
A miértre viszont nem adhattunk pontos választ. Miért törekedtek az újabb gy
bemutatására?  
 
A logikus gondolatfűzés a következ
 
Tekintve, hogy az újabb gyűrű
felfoghatjuk, hogy a Szent Korona tervez
belső felszínét is teljes terjedelmében akarta bemutatni. Ez az érem, azaz az abroncs másik oldala!  
két felszín, végül is egyazon abroncskorona küls
megállapíthatjuk, hogy a Szent Korona üzenetét nemcsak a szentkép
szerepet kapott vázrendszere is.  

 
III.) A „barbár” párta 
 
    Az eddigiekben több helyen tárgyaltuk a párta alakos 
elemeinek szerepét, bemutattuk a hieroglifákkal írt üzenetét, 
idéztük „bizantologus” művészettörténészek fél évs
ezelőtt róla alkotott véleményét, nevezetesen az ún. 
minősítését, sőt csatlakozva elképzelésükhöz, feltevéseink között 
mi is az abroncs és a párta elsődlegessége mellett szálltunk síkra.
A korábbi munkáinkban már részletezett ismereteket it
tárgyaljuk újra, viszont szükségesnek tartjuk ez utóbbi 
gondolatkör alaposabb megvilágítását, hiszen a Szent Korona 
aszimmetriáját kötöttük hozzá. 
   Ebben a fejezetben a párta és az abroncs egymáshoz 
viszonyított helyzetét kutatjuk, ill. az eddig sz
ismereteinket ismételjük meg, foglaljuk össze. 
   A Tamás-Bertalan pánt tengelye pontosan a párta 
középvonalára esik, de ez a pont nem illeszkedik az alatta lév
frontális kőmező közepéhez. Ezt a képzeletbeli középvonalat 
viszont az abroncs mezői és díszei, így a homlokzati k
középpontja is követi. Az eltérésekr
tudósítottak (Csomor). Ugyanakkor mindkét díszít
tartani hivatott arany fűzőgyűrű a párta középvonalához igazodik.
Az ellentmondás tehát a párta, és az abroncs képzeletbeli középvonalainak eltérésében mutatkozi

                                                 
16 A két recipiens anyaga egyébként akár más aranyötvözetb
módozatai, korlátai szabhatták meg az alkalmas ötvözet kiválasztását. A lényeg viszont a felszínek méreteinek pontos 
betartása volt. 
17 Képtár 18. A Szent Korona jobboldali nézete

űködőképessé’ vált. Csak ennyi látható fémfelület alkothatja a Szent 
Korona vázát. Sem több, sem kevesebb.16 Ezért nincs a párta elemeinek hátlemeze, ezért tételeztük fel, 

 eleme, ha egyáltalán volt ilyen, akkor szintén transzlucid volt.

A többit már bemutattuk. A Szent Korona alakja, kupolájának görbülete, magassága nem véletlenül 
alakult ki. A Szent Korona felépítményét képező lemezek az abroncs belső kerületének pontos 
másaként készültek, így a különleges, az ősöktől örökölt tulajdonságainak újabb hordozója lett. Ezért 
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Csak ennyi látható fémfelület alkothatja a Szent 
Ezért nincs a párta elemeinek hátlemeze, ezért tételeztük fel, 

 eleme, ha egyáltalán volt ilyen, akkor szintén transzlucid volt. 

A többit már bemutattuk. A Szent Korona alakja, kupolájának görbülete, magassága nem véletlenül 
 lemezek az abroncs belső kerületének pontos 

ságainak újabb hordozója lett. Ezért 
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A kupola készítésének felvázolt folyamatánál a tervezés nehézségeire, kötöttségeire már rámutattunk. 
re viszont nem adhattunk pontos választ. Miért törekedtek az újabb gyűrű teljes felszínének 
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ztés, forrasztás, kalapálás hajdan volt 
módozatai, korlátai szabhatták meg az alkalmas ötvözet kiválasztását. A lényeg viszont a felszínek méreteinek pontos 
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Az oromzati Pantokrátor és 

az alatta lévő kőmező helyzete 
A fűzőgyűrűk 
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Kérdéseinket, megállapításainkat a következőképpen sarkíthatjuk: 
a) ha a párta elhelyezése, és a Szent Korona többi díszítése (beleértve az abroncsot is) azonos 

időben történt, akkor miért csúszott el a két tengely egymáshoz képest? Miért nem hozták 
helyre ezt a szemmel látható hibát? 

b) Miért kerültek a perdöntőnek tekinthető központi gyöngyfűző-gyűrűk mégis pontosan a párta 
középpontja alá? Vö.: a 7. ábrával. 

c) Ha a párta illesztése az alatta lévő kőmező közepéhez képest csupán gondatlanságból térne el 
(illesztési hiba), akkor mindkét gyöngyfűző-gyűrű ma a kőmező közepe fölött és alatt lenne, 
és nem a párta középvonalához igazodna. 

d) Következésképpen: aki ezeket a tartókat a homlokzati kőmező középvonalához képest 
elcsúsztatva forrasztotta fel, az pontosan tudta, hogy hol van a párta, de egyúttal a kőmező 
attól eltérő közepe is.18 

e) Miért dolgozott két tengellyel a Szent Korona építője/díszítője? 
 
A választ senki sem ismeri. Feltűnően nagy a csönd az ún. két tengely körül. Néhányszor elhangzott 
ugyan, hogy a párta hibás beállítása a kupolapántok elrontott rögzítésének palástolására történt, vagyis 
az ötvösök ügyetlenségére vezethető vissza.  
Erről röviden a következőket. Ha valaki nem tud valamit gondolatmenetébe, meglévő ismeretei közé 
illeszteni, akkor normális körülmények között azt beismeri, ill. leírja, hogy (ma még) nem tudom. A 
gyenge jelleműek viszont ilyenkor a gyakran alkalmazott, olcsó módszerhez folyamodnak, 
nevezetesen saját hibájukat másokra hárítják: nem mi buktunk meg ezen a vizsgán, hanem a hajdan 
volt mesterek, írnokok tévedtek, nem ismerték saját nyelvük szabályait, sőt a számolásnál, mérésnél, s 
a kivitelezésnél hibák sorozatát vétették. Ez utóbbi, arrogáns állásponttal aztán számos tudományos 
munkában, mint egyedüli magyarázattal találkozunk. Tetézve mindezt, korunk ún. tudósai gyakran 
még ki is javítják a vélt (s csak ritkán valós) hibákat, így illesztik újonnan szerzett ismereteiket 
elméletükhöz.  Méltatásukat Önökre bízzuk. 
 
  Mármost a párta esetében mindez nem működik. A fűzőgyűrűk, tehát a felforrasztott aranykarikák 
nyújtják a megoldást. Ha valóban a kivitelezés felületessége következtében csúszott volna el a pártázat 
közepe az abroncs geometriai tengelyéhez képest, akkora a vele egy időben felforrasztott gyűrűk 
(márpedig mindkettő nem csúszik el) most a kőmező közepére esnének. De nem oda esnek! Eltérő 
helyzetükre csak egyetlen elfogadható magyarázat létezik: az arany fűzőgyűrűk elhelyezése szándékos 
volt, de nem a pántok illesztésekor forrasztották mai helyükre. A 7. ábrán jól követhető az eltérés. 
Rögzítésük csak a pártázat helyzetének ismeretében történhetett.  
A hajdan volt ötvös/aranyműves korona építők sorozatos tévedéseire alapozott téveszméket így 
egyszerűen félresöpörhetjük. Helyette el kell fogadnunk, hogy a Szent Koronán található két tengely 
szándékos építés eredménye, az egyik a korábbi (nevezhetjük ősi/eredeti) díszítés tengelye, ez a párta 
középvonalához igazodik (valójában a párta igazodik hozzá), a másik, az ún. geometriai tengely az 
utólagos ornamentikának alapja, ehhez mérten, de a párta alakos elemeinek figyelembe vétele nélkül, 
osztották be az abroncs kép és kőmezőit. A gyöngysort rögzítő frontális fűzőgyűrűket bár a „későbbi 
díszítés” idején helyezték el, feltehetően esztétikai okokból a már meglévő pártázathoz, azaz a korábbi 
tengelyhez igazították.  
Elméletben a párta és a gyöngysorok egyidejű elhelyezése sem zárható ki, ebben az esetben a mezők 
felosztása történt volna később. Ennek ellentmond az elválasztó gyöngydrótok, és az abroncs többi 
vágott gyöngydrótja közötti azonosság, azaz egy mester kezéből kerültek ki az abroncs 
gyöngydrótjai.19   
   De a számok oldaláról is megközelíthetjük ugyanezt a kérdést. Korábbi munkáinkban már 
bemutattuk, hogy a Szent Korona többszörös üzenetet, többek között legalább három nyelven hordoz. 
Ide tartoznak az építéséhez használt méretek is. Emlékeztetőül: az abroncs kerülete az abüdoszi szent 
méretet, a 63,83 cm nagyságot viseli, a párta viszont a Hórusz számsorhoz, a 63-hoz igazodik (annak 

                                                 
18 A fenti gondolat felvetéséért Ludvig Rezsőt illeti köszönet. 
19 A hátsó nagykövet szegélyező gyöngydrót ez alól kivétel, elhelyezése II. Mátyás korára tehető. 



 

pontosan a fele: 31,5 cm hosszú).
középvonalából az abroncs forrasztásáig mért félkörök hosszainak eltérésével. A keleti oldal tehát 
nagyobb. Az előző fejezetben bemutattuk, hogy nemcsak az abroncs, de az abból származó kupola is 
két méretet visel, hiszen a rövidebb pánt a Hórusz méret szerinti 31,5 cm, míg a hosszabb 32,0 cm 
hosszú. Mármost az eddig használt méret az abroncs bels
oldalon viszont nagyobb az eltérés. Feltehet
Már jeleztük, hogy az abroncs díszítései akadályozták ezen méret pontos meghatározását.
   Összességében megállapíthatjuk, hogy 
aszimmetrikus építésű.  Az abroncs torzultság
megjegyeztük, a Szent Korona épít

elhelyezése minden apró hibát azonnal felnagyítana, láthatóvá tenne.
Következésképpen az abroncs utólagos díszítése a már kész abroncson történt, nevezzük ezt ezért 
„függőleges” forrasztásnak.21 
   Érdemes lenne a (vágott) arany gyöngydrótoknak is több figyelmet szentelni, hiszen körbefutó 
rendszere ismét a másodlagos díszítéshez tartozik. Viszont a vágások helyzete, különböz

a 8. ábra. 
Tehát az abroncs torzultsága, eredeti díszítésének középvonala szabta meg a párta mai helyzetét.

                                                 
20 A Hórusz számsor valójában a kettőzésb
1/16, 1/32, és 1/64 törtek gyanánt. Összegük közös nevez
21  A körbefutó gyöngydrótok, de a képeket, köveket befoglaló arany tartozékok forrasztáshoz történ
függőleges helyzetben lévő abroncsfalon is elvégezhet
felforrasztani elmélet ezzel nem ütközik (a kemény forrasztásról beszélünk). Másrészt így „függ
palmetta-díszeinek esetleges hasonmásait már nem lehetett rögzíteni. Vízszintesen kifektetve ez nem okozott volna gondot.
22 Az abroncs gyöngydrót nyomtatója, más mi
gyöngydrót viszont azonosítható a jogar fejét befoglaló lemezek gyöngydrót változatával. Vö.: a Képtár 19. 
találkozása és 20. A jogar arany gyöngydrótjai

9. ábra 
A baloldali csüngők oldalnézetben

8. ábra 
Az abroncs és gyöngydrót hézagai.

A csapozás helye 

pontosan a fele: 31,5 cm hosszú).20 A kettő közötti 8,3 mm-es eltérés azonosítható a pártázat 
középvonalából az abroncs forrasztásáig mért félkörök hosszainak eltérésével. A keleti oldal tehát 

 fejezetben bemutattuk, hogy nemcsak az abroncs, de az abból származó kupola is 
hiszen a rövidebb pánt a Hórusz méret szerinti 31,5 cm, míg a hosszabb 32,0 cm 

hosszú. Mármost az eddig használt méret az abroncs belső felszínén 1983-ban mért kerület, a küls
oldalon viszont nagyobb az eltérés. Feltehetően az abüdoszi nagyságrenddel, azaz 8,3 mm
Már jeleztük, hogy az abroncs díszítései akadályozták ezen méret pontos meghatározását.

Összességében megállapíthatjuk, hogy nemcsak az abroncs és a rajta lévő párta, hanem a kupola is 
Az abroncs torzultsága tehát mindennek az alapja. Az el

megjegyeztük, a Szent Korona építője ezt tiszteletben tartotta. Megállapításunkat most kiegészíthetjük: 

kapcsolatos elképzelés is megdőlt, többi között az abroncs 
kiterített feldíszítését vethetjük el (Ludvig). Egyébként is 
az abroncs mezőinek vízszintes beosztása, hozzá képest a 
pártázat helyzete, a fűzőgyűrűk, a gyöngydrótok 

elhelyezése minden apró hibát azonnal felnagyítana, láthatóvá tenne. 
Következésképpen az abroncs utólagos díszítése a már kész abroncson történt, nevezzük ezt ezért 

Érdemes lenne a (vágott) arany gyöngydrótoknak is több figyelmet szentelni, hiszen körbefutó 
rendszere ismét a másodlagos díszítéshez tartozik. Viszont a vágások helyzete, különböz

időrendi nyomozásra, ill. további következtetések 
levonására jogosít.22 A pártázat alakos elemeit is ilyen 
gyöngydrót zárja le. De… a figyelmesebb szemlél
előtt nyilvánvaló, hogy az elemek közötti 
már nem volt hely! A párta zárt rendszert képez, 
hosszához, helyzetéhez nem volt szabad hozzányú
Így a gyöngydrótok abronccsal érintkez
elemek között el kellett vékonyítani, melyek aztán 
rendre kis csapokban is végződnek (Ludvig). Ezek a 
csapok viszont a csupasz abroncs élébe annak 
vékonysága miatt nem illeszthetők. Következésképpen 
a pártázatot lezáró arany gyöngydrót vagy az abroncs 
feldíszítésekor, vagy csak után kerülhetett mai helyére, 
amikor is az abroncs felső élét a körbe futó arany 
gyöngydrót már megvastagította. Csak a kett
lehetett a csapokat beékelni/forrasztani. Ezt s

Tehát az abroncs torzultsága, eredeti díszítésének középvonala szabta meg a párta mai helyzetét.

 
őzésből eredő törtek sorát jelenti, a szem rajzolatának részei szolgálnak az 1/2, 1/4, 1/8, 

1/32, és 1/64 törtek gyanánt. Összegük közös nevezőre hozás után 63/64. 
A körbefutó gyöngydrótok, de a képeket, köveket befoglaló arany tartozékok forrasztáshoz történ

 abroncsfalon is elvégezhető, így az alapszabályként kezelt egyszerre minden lehetségest 
nem ütközik (a kemény forrasztásról beszélünk). Másrészt így „függő

díszeinek esetleges hasonmásait már nem lehetett rögzíteni. Vízszintesen kifektetve ez nem okozott volna gondot.
Az abroncs gyöngydrót nyomtatója, más mintázatú, mint a kupola gyöngydrótját készítő mesteré. A kupolán látható 

gyöngydrót viszont azonosítható a jogar fejét befoglaló lemezek gyöngydrót változatával. Vö.: a Képtár 19. 
A jogar arany gyöngydrótjai képeivel. 

oldalnézetben 

ézagai. 
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es eltérés azonosítható a pártázat 
középvonalából az abroncs forrasztásáig mért félkörök hosszainak eltérésével. A keleti oldal tehát 

 fejezetben bemutattuk, hogy nemcsak az abroncs, de az abból származó kupola is 
hiszen a rövidebb pánt a Hórusz méret szerinti 31,5 cm, míg a hosszabb 32,0 cm 

ban mért kerület, a külső 
az 8,3 mm-rel azonos. 

Már jeleztük, hogy az abroncs díszítései akadályozták ezen méret pontos meghatározását. 
 párta, hanem a kupola is 
. Az előző fejezetben már 

je ezt tiszteletben tartotta. Megállapításunkat most kiegészíthetjük: 
nemcsak 

tiszteletben 
tartotta, hanem 
alkalmazkodott 
is hozzá. 

   Egyúttal 
néhány eddigi 
koronaépítésse
l/kivitelezéssel 

lt, többi között az abroncs 
kiterített feldíszítését vethetjük el (Ludvig). Egyébként is 

inek vízszintes beosztása, hozzá képest a 
ű űk, a gyöngydrótok 

Következésképpen az abroncs utólagos díszítése a már kész abroncson történt, nevezzük ezt ezért 

Érdemes lenne a (vágott) arany gyöngydrótoknak is több figyelmet szentelni, hiszen körbefutó 
rendszere ismét a másodlagos díszítéshez tartozik. Viszont a vágások helyzete, különbözősége 

rendi nyomozásra, ill. további következtetések 
A pártázat alakos elemeit is ilyen 

gyöngydrót zárja le. De… a figyelmesebb szemlélő 
tt nyilvánvaló, hogy az elemek közötti felfektetésére 

már nem volt hely! A párta zárt rendszert képez, 
hosszához, helyzetéhez nem volt szabad hozzányúlni. 
Így a gyöngydrótok abronccsal érintkező végeit az 
elemek között el kellett vékonyítani, melyek aztán 

ődnek (Ludvig). Ezek a 
csapok viszont a csupasz abroncs élébe annak 
vékonysága miatt nem illeszthetők. Következésképpen 

pártázatot lezáró arany gyöngydrót vagy az abroncs 
feldíszítésekor, vagy csak után kerülhetett mai helyére, 

 élét a körbe futó arany 
gyöngydrót már megvastagította. Csak a kettő közé 
lehetett a csapokat beékelni/forrasztani. Ezt szemlélteti 

Tehát az abroncs torzultsága, eredeti díszítésének középvonala szabta meg a párta mai helyzetét. 

 törtek sorát jelenti, a szem rajzolatának részei szolgálnak az 1/2, 1/4, 1/8, 

A körbefutó gyöngydrótok, de a képeket, köveket befoglaló arany tartozékok forrasztáshoz történő előkészítése a 
egyszerre minden lehetségest 

nem ütközik (a kemény forrasztásról beszélünk). Másrészt így „függőlegesen” a kupolapántok 
díszeinek esetleges hasonmásait már nem lehetett rögzíteni. Vízszintesen kifektetve ez nem okozott volna gondot. 

ő mesteré. A kupolán látható 
gyöngydrót viszont azonosítható a jogar fejét befoglaló lemezek gyöngydrót változatával. Vö.: a Képtár 19. A gyöngydrótok 



 

   Kis kitérőként érdemes figyelmet szentelni az abroncs alsó élén lév
fejezetben utaltunk a csüngők különleges 
alsó élére forrasztott gyűrű tartja.  Egy hátul, a k
az abroncs forrasztási vonala alatt) látható, további kett
(A baloldali első gyűrű letört, javítására még visszatérünk.) A valóságban ezt az öt láncot további 2
egészíti ki. Összességében ma kilenc pendiliumot számlálhatunk, melyb
gyűrűk tartanak. Ezeket az oldalsó páro
Vö. a 9. és 10. ábrával.  
Tekintve, hogy a láncok végén csüng
ezek alapján nem lehetett megállapítani, hogy melyik öt tartozhatott az
négy készült esetleg később. Következésképpen kialakult az a nézet, hogy mind a kilenc egyszerre 
készült (Ferenc).23 Erről még annyit, hogy ma a keresztpántok tengelyébe az elölr
tehát nem valamelyik felforrasztott gy
Sokkal nehezebb fajsúlyú gondolatokat ébreszt az oldalsó
’úgymond’ nem sérültek. 
Játszunk el a következő gondolattal…
Tételezzük fel, hogy csak a teljesen csupasz abroncsot ta
karikát forrasztottak. Az előbb már bemutattuk, hogy kett
Eddig természetesnek vettük, hogy ezekre fel kellett valamit akasztani, lám ma is láncok lógnak rajtuk. 
De a „dioptriák” nélkül vizsgálódva nyilvánvaló, hogy ez csak feltevés. Ha valóban erre a célra 
készültek volna, valamint valóban egyszerre kilenc csüng
most kilenc tartógyűrűt kellene látnunk! De csak ötig számolhatunk. Követ
lánc tartozott csak az eredeti ornamentikához, vagy a karikák nem a láncok felfüggesztésére készültek. 

három úgymond nincs a helyén. Miért? Megismételjük: a hátsó gy
nem esik a kőmező közepére, az oldalsó párokból a hátsó kett
színel a keresztpánt élével. Bizonyságul mellékeljük Deér József 
tanulmányában közölt felvételt.24

Itt tehát valami nincs rendben…, valószín
helytelen. 
   Most fordítsuk meg az építés sorrendjét, s kövessük a harmadik 
lehetőséget. Nevezetesen nem a kupola készült el
mindkettő, hanem az abroncs volt az etalon. 

                                                 
23 Ferenc, op. cit., 80 
24 Képtár 7. A csüngők képe, és a 18. A Szent Korona jobboldali nézete

10. ábra 
A jobb oldali csüngők 

felfüggesztése 
 

ként érdemes figyelmet szentelni az abroncs alsó élén lévő díszítésnek is. Az els
ők különleges helyzetére.  Közismert, hogy öt ún. pendiliumot az abroncs 
 tartja.  Egy hátul, a kőmező közepéhez képest kissé balra (tehát közvetlen 

az abroncs forrasztási vonala alatt) látható, további kettő-kettő az oldalsó csüngők rögzítés
 letört, javítására még visszatérünk.) A valóságban ezt az öt láncot további 2

egészíti ki. Összességében ma kilenc pendiliumot számlálhatunk, melyből négyet nem a felforrasztott 
k tartanak. Ezeket az oldalsó párok között az abroncs aljába fúrt lyukon keresztül rögzítették. 

Tekintve, hogy a láncok végén csüngő hármas osztatú ékkövek befoglalása nagy változatokat mutat, 
ezek alapján nem lehetett megállapítani, hogy melyik öt tartozhatott az eredeti díszekhez, és melyik 

bb. Következésképpen kialakult az a nézet, hogy mind a kilenc egyszerre 
l még annyit, hogy ma a keresztpántok tengelyébe az elölrő

rasztott gyűrűbe akasztott lánc esik. 
Sokkal nehezebb fajsúlyú gondolatokat ébreszt az oldalsó-hátsó felforrasztott gyű

 gondolattal… 
Tételezzük fel, hogy csak a teljesen csupasz abroncsot tartjuk kezünkben, melynek aljához öt kis 

őbb már bemutattuk, hogy kettő-kettő oldalra esik, egy pedig hátul van. 
Eddig természetesnek vettük, hogy ezekre fel kellett valamit akasztani, lám ma is láncok lógnak rajtuk. 

iák” nélkül vizsgálódva nyilvánvaló, hogy ez csak feltevés. Ha valóban erre a célra 
készültek volna, valamint valóban egyszerre kilenc csüngőt terveztek volna a Szent Koronára, akkor 

t kellene látnunk! De csak ötig számolhatunk. Következésképpen vagy mégis öt 
lánc tartozott csak az eredeti ornamentikához, vagy a karikák nem a láncok felfüggesztésére készültek. 

De akadnak más furcsaságok is.  
Nevezetesen… ha egyszerre készült az abroncs a kupolapántokkal, 
vagy netalán az abroncs későbbi ötvösmunka lenne, akkor a korona 
építők számára nem lehetett kérdés, hogy az újdonsült abroncs 
melyik részéhez csatlakoznak majd a keresztpántok. Megjelölik 
tehát az új abroncson az oldalsó pántok széleit, és annak 
meghosszabbításában az abroncs éle alá odaforrasztják a lánctartó 
gyűrűket. Természetesen arányosan elosztva mind a nyolcat. A 
keresztpánt első éle magasságában meg is találjuk ezeket a 
karikákat (a bal első gyűrű helyzetére még visszatérünk, ugye 
letört), s mindezek után elvárnánk, hogy a ker
éléhez igazítják a hátsó gyűrűk helyzetét is. Csakhogy az 
oldalsó/hátsó gyűrűk nem ott 
vannak! Az eltérés pontos méreteivel 
nem rendelkezünk, a képek 
elemzéséből következtetve 4-5 mm-
rel hátrább találhatók. Vö. az 5. 
ábrával. 
Tehát az öt felforrasztott gyűrűből 

három úgymond nincs a helyén. Miért? Megismételjük: a hátsó gyűrű 
 közepére, az oldalsó párokból a hátsó kettő nem 

színel a keresztpánt élével. Bizonyságul mellékeljük Deér József 
24 

Itt tehát valami nincs rendben…, valószínűleg a kiindulásunk volt 

Most fordítsuk meg az építés sorrendjét, s kövessük a harmadik 
séget. Nevezetesen nem a kupola készült előbb az abroncsnál, valamint nem is egyszerre készült 

, hanem az abroncs volt az etalon.  

 

A Szent Korona jobboldali nézete kép bizonyítja fenti állításunk. 

A baloldali csüng
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 díszítésnek is. Az első 
helyzetére.  Közismert, hogy öt ún. pendiliumot az abroncs 

 közepéhez képest kissé balra (tehát közvetlen 
 az oldalsó csüngők rögzítésére szolgál. 

 letört, javítására még visszatérünk.) A valóságban ezt az öt láncot további 2-2 
l négyet nem a felforrasztott 

k között az abroncs aljába fúrt lyukon keresztül rögzítették. 

 hármas osztatú ékkövek befoglalása nagy változatokat mutat, 
eredeti díszekhez, és melyik 

bb. Következésképpen kialakult az a nézet, hogy mind a kilenc egyszerre 
l még annyit, hogy ma a keresztpántok tengelyébe az elölről számított második, 

hátsó felforrasztott gyűrűk helyzete. Ezek 

rtjuk kezünkben, melynek aljához öt kis 
 oldalra esik, egy pedig hátul van. 

Eddig természetesnek vettük, hogy ezekre fel kellett valamit akasztani, lám ma is láncok lógnak rajtuk. 
iák” nélkül vizsgálódva nyilvánvaló, hogy ez csak feltevés. Ha valóban erre a célra 

t terveztek volna a Szent Koronára, akkor 
kezésképpen vagy mégis öt 

lánc tartozott csak az eredeti ornamentikához, vagy a karikák nem a láncok felfüggesztésére készültek. 

Nevezetesen… ha egyszerre készült az abroncs a kupolapántokkal, 
bi ötvösmunka lenne, akkor a korona 

k számára nem lehetett kérdés, hogy az újdonsült abroncs 
melyik részéhez csatlakoznak majd a keresztpántok. Megjelölik 
tehát az új abroncson az oldalsó pántok széleit, és annak 

odaforrasztják a lánctartó 
ket. Természetesen arányosan elosztva mind a nyolcat. A 

 éle magasságában meg is találjuk ezeket a 
 helyzetére még visszatérünk, ugye 

letört), s mindezek után elvárnánk, hogy a keresztpántok hátsó 
k helyzetét is. Csakhogy az 

bb az abroncsnál, valamint nem is egyszerre készült 

kép bizonyítja fenti állításunk.  

11. ábra 
A baloldali csüngők 

 felerősítése 
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Ebben az esetben a rajta lévő öt gyűrű helyzete elsődleges, azaz a kupola rögzítésekor – s vele 
egyidejűleg az abroncs következő díszítésekor – már adott volt. Ehhez nem lehetett hozzányúlni. 
Minden jel arra mutat, hogy kényszerűségből a keresztpántokat az első gyűrűkhöz igazították (K-NY 
tengely). Az oldalsó/hátsó gyűrűk pedig az eredeti helyükön maradtak. A baloldali első láncot mai 
helyzetében a Demetrios feliratú zománckép alatt futó gyöngytartó drótra akasztották.25 A „törött” 
oldalon 5-6 mm-rel távolabb csüngenek a szélső pendiliumok egymástól, mint a sértetlen/jobb oldalon. 
Már jeleztük, hogy az abroncs bal oldala a Pantokrátor kép közepétől mérve a hátsó kőmező közepéig 
hosszabb, mint a jobb oldala. Ez lehet a láncok szélesebb elhelyezésének egyik magyarázata.  
Másrészt csak sejtjük, hogy a bal oldali első gyűrű nem véletlenül „tört” le. Sőt, a nagyítás pontos 
képet nyújt, egyáltalán nem tört le, csak esetleg megsérült. A gyűrű legkevesebb 2/3-a ma is az 
abroncs élén van! Vö. a 11. ábra alsó nyitott gyűrűjével, valamint a Képtár 10. Alulnézet képével. 
Nos… a sok rejtély közül ez az egyik: az arany (és ötvözetei) lágy, hajlékony fém. Erőszakos 
behatásra alakja eltorzul, de nem törik. Az ilyen jellegű alakváltozások tehát helyreállíthatók. A négy 
oldalsó gyűrű ma lefelé nyitott, hasonlítható egy csípőfogó fejéhez. Ha bezárom kört képez, nyitott 
állapotban viszont eltávolítható a lánc. Pontosan ezt látjuk a bal első gyűrűnél is. Viszont a sértetlen 
ötödik hátsó gyűrű tömör, nincs rajta vágás vagy illesztés nyoma. Nem nyomódott meg, ma is teljes 
kör alakú. Számunkra ez az etalon. Vö.: a 12. ábrával.   
Ilyen lehetett a többi négy is. Ma viszont többé-kevésbé mindegyik deformálódott, és (részben) nyitva 
van. Miért? Úgy tűnik, hogy egy csípőfogóval a gyűrűket a 
legmélyebb pontjukon szétvágták, a végeket széthajlították, az 
ősi díszeket vagy esetleg a meglévő csüngőket eltávolították, 
majd a mai láncokat akasztották helyükre. Ezután rázárták, 
összeszorították a végeket. Sehol sem lett kör alakja. Vö. a 10. 
és a 11. ábrával. 
Mindez – aláhúzzuk – csak feltevés, de egyike a valós 
lehetőségeknek.  
További lehetőség: a kupola forgatása után, az oldalsó pánt első 
éle már nem „színelt” a csüngő vonalával, a zavaró látvány 
feloldására az első láncot át kellett helyezni. A gyűrű 
mozdíthatatlan volt, így azt kinyitották, ekkor sérülhetett meg a 
baloldali első gyűrű, majd a láncot a pántél meghosszabbításában 
felkötötték az alsó gyöngytartó drótra. Helyzete ma is tetszőlegesen változtatható.26Kérdés: ha tényleg 
letört a gyűrűből egy darab, ezáltal használhatatlanná vált, akkor a mellette lévő lánc felfüggesztéséhez 
hasonlóan miért nem fúrtak az abroncsba itt is egy lyukat? Miért nem abba fűzték ezt a láncot a 
gyenge gyöngytartó drót helyett? 
Bizonyítani semmit sem tudunk, így a lehetséges magyarázatok között elfogadjuk a sérülés teóriát is.  
   Viszont az oldalsó/hátsó lánctartó gyűrűk nem igazodnak a kupola keresztpántjainak hátsó éléhez, 
valamint szemmel láthatóan semmi kapcsolatuk sincs az abroncs díszeihez, mezőinek felosztásához. 
Ezért… komolyan mérlegelnünk kell az öt felforrasztott ugyancsak „barbár” gyűrű eredeti szerepét, 
más irányú rendeltetését.  
 
   Mindeddig szándékosan hallgattunk a pártázat közepén álló oromzati Pantokrátor kép származásáról, 
elhelyezéséről, illesztéséről. Azt már elmondtuk, hogy nem tartozott az eredeti pártázathoz, mind 
mérete, mind finom megmunkálása merőben eltér az ún. „barbár” mintázattól. Lélegzetelállító 
üzenete, de mesteri kidolgozása is a Szent Korona kulcsát képezi, őseink istenképét testesíti meg. 
Erről a következő fejezetben számolunk be. 
 
 
 
 

                                                 
25 Lásd Képtár 9. A baloldali kőmező a csüngőkkel képét 
26 A Fülöp pánt ma ferdén áll, rögzítésével komoly gondok lehettek. Szolgáljon bizonyságul az oldalsó kőmező barbár 
megcsonkítása, a két stiftelés fölött ma is három üres lyuk éktelenkedik. Képtár 9. A baloldali kőmező a csüngőkkel 

12. ábra 
A hátsó csüngő felerősítése 
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IV.) A két Pantokrátor  
 
   Mindenek előtt illene megismerkedni az összetett görög szó magyar értelmével: „Pantokrátor <gör. 
pan ’minden’ és kratosz ’hatalom’ szavakból>: mindennek uralkodója, a mindenség ura. A görög 
mitológiában Zeusznak az istenek és emberek urának jelzője (Pantokrátór). A kifejezést a bizánci 
egyház Krisztusra alkalmazza (1Kor 8,6; Kol 1,15; Zsid 1,3).”27   
Nos, számunkra röviden: Ő az Úr, alkalmasint a Magyarok Istene. 
A furcsa csak az, hogy belőlük kettő is van a Szent Koronán. Az oromzati Pantokrátort a rajta látható 
betűk alapján Jézus Krisztussal azonosítják, a fedőlemez Pantokrátora a gömbös ferde keresztet tartja, 
jelképei látszólag a Hold és a Nap. A két kép részletes elemzéséről külön könyvet lehetne írni, jelen 
munkánkban ellenben csak a Magyarok Istene kutatására szorítkozunk. Keretei között a két 
zománckép jelképeit, feliratait vesszük faggatóra. 
Bevezetőben néhány szót a kettős Pantorátorról alkotott nézetekről. 
- A „két korona” elmélet hívei hamar megoldották ezt a kérdést, számukra mindkét koronához külön-
külön egy-egy Pantokrátor tartozott, így került az abroncs és a kupola egyesítésekor mindkettő a Szent 
Koronára.  
Látszólag elfogadható válasz, csak hát mit keres a nyolc apostol a Nap és a Hold képével jelzett 
Pantokrátor társaságában az ún. latin koronán. Tanítványaival körülvéve ott a Fiúisten, az IC XC
Pantokrátor  kellene helyet foglaljon. Kizárt eset, hogy az apostolképek készítője ne ismerte volna 
Jézus Krisztus nevének rövidítését. Miért nem azt írta a Nap és a Hold jelképek helyére? 
- Másrészt… keresztény múltunk évszázadok óta a Szentháromság tanát hirdeti. Ennek jegyében a 
bizánci IC XC felirattal ellátott oromzati Pantokrátor a Fiúistennel azonos, a fedőlemez tehát az Atyát 
jelöli. A fentiek értelmében szükségszerűen a hátsó eredeti képen a Szentlélek Isten foglalt helyet. 
Csakhogy legendánk szerint Szt. István királyunk ezt a koronát Szűz Máriának/Boldog Asszonynak 

ajánlotta védelmébe, sőt a többek által 
vitatott koronaőr, Révay Péter állítólag 
1613-ban még látta is ezt a képet. 
Emlékiratában a mai ún. Dukász kép helyére 
tette.28 Ezzel csak az a gond, hogy így két 
jelképet kellene egy helyre sűríteni. 
Megoldásként az elmélet hirdetői Szűz 
Mária hátlemezzel ellátott képét helyezik az 
íves keretbe, így kényszerűségből a hiányzó 
Szentlélek Isten szárnyas liliom/láng 
formájában a kép tetejére került (Szigeti, 
Csomor). Sajnos mindez csak feltevés. A 
bizonyíték gyanánt bemutatott Khakhuli 
triptichon Mária képe sem stílusában (Pap 
Gábor), sem méretében nem illeszkedik a 
Szent Korona ornamentikájához, a 
Szentlélek Isten fantázia ábrázolása pedig 
egyszerűen korunk műterméke. 
Valójában mindmáig nem tudjuk biztosan, 

hogy kit, ill. mit ábrázolt eredetileg a Szent 
Korona abroncsára állított hátsó kép.  
   Maradjunk csak a tényeknél. A Szent 
Koronán jelen állapotában nem találjuk Szűz 

Mária/Boldog Asszony képét, és nem látjuk a Szentlélek Istent ábrázoló jelképet sem. Helyette a 
valóban nem oda tartozó VII. Mihály bizánci császár mellképe tölti ki ezt a teret. Marad tehát a 
valóság, a két Pantokrátor süllyesztett zománcképe. 

                                                 
27 Magyar Nagylexikon 14 (Budapest, 2002), 485.  
28 A korona kilenc évszázada, , Révay Péter főispán Emlékirata a Szent Koronáról, Európa Könyvkiadó (Budapest, 1979), 
300-362 

14. ábra 
Az oromzati Pantokrátor, mögötte 

Bertalan apostol üres foglalata 
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A./ Az oromzati Pantokrátor kép, felirata szerint IC XC   
 
   A kép a teremtő Istent, a mindenség urát, s bíráját ábrázolja.  A feje mellett kétoldalt kis körökbe írt 
betűk „szemüveges” ismereteink szerint JezuS KrisztuS nevének rövidítését jelentik. Ő az Isten Fia, 
aki az Atya jobbján ül. A 14. ábrán mutatjuk be. A kérdés az, hogy „szabad szemmel” milyen nyelven 
írt név rövidítését látjuk?  
A szakértői válasz azonnal görög nyelvű felirattal azonosítja, lám az ún. bizánci abroncs élén áll, ám 
kis gondolkodás után a tudós megkérdezettek hosszabb hallgatásba burkolódznak. Majd ők is 
utánanéznek. Jogos is a gondolkodási szünet, ti. a görög írásjelek között nincs C jel. Sohasem volt. Az 
„sz” hangot a szigma jelzi →ς,σ →Σ, így még sincs valami rendben ezzel a C betűvel. Józan paraszti 
ésszel az is elképzelhetetlen, hogy a bizánci császárok évszázadokon keresztül ne vették volna észre, 
hogy templomaik, katedrálisaik falát teleírták nyelvüktől idegen jelekkel. Kérdés, hogy a képromboló 
V. Konsztantinosz, Ikonoklasztész (718-775) mit tűrt meg, s mi mindent romboltatott le, távolíttatott 
el a templomokból. Pedig a bizánci császárok az idők folyamán véges-végig makacsul görögül írtak, 
gondoljunk csak – kiragadva a sorból – VI (Bölcs) León (866-912) Basilika című 
törvénygyűjteményére, vagy a közismertebb Taktika című értekezésére, melyben többek között a 
magyarok harcmodoráról tudósít. 
Ugyanakkor az IC (Iesus Christus) monogram már a kora keresztény sírfeliratokon látható, csakúgy, 
mint a XP (chrestos), vagy másképpen Chi-Rhó Nagy Constantin jelekén 312 óta ismert rövidítés. Az 
IC XC jelek együttese többek között a Hagia Sophia mozaikképein ma is megcsodálható, feltehetően 
Jusztinianosz (482-565) ideje óta az eredeti ornamentikához tartozik. 
Következésképpen az oromzati Pantokrátor kép kis körökbe írt feliratai, azaz aIC XC nem tekinthető 
késő-bizánci nomina sacra-nak.  
Másrészt, mint latin rövidítés az IC valóban a Jezus Kristus kezdőbetűiként állhatna, de akkor mit 
gondoljunk az XC-ről?  
A kérdés megoldásaként az ikonográfia kutatói ügyes fordulattal egyszerűen kijelentették, hogy a 
szent nevek írásánál elfogadott volt a szigma Σ → C betűvel (és „sz” hangértékkel) történő 
helyettesítése. Tehát újabb „dioptriát” kaptunk. Felmerült, hogy ugyan miért nem uralkodott el ez a jel 
a hétköznapi újgörögben is, hiszen sokkal egyszerűbb lenne ezzel írni, csak hát a szent nevek esetében 
kíváncsiskodni nem illik.  
Szabad szemmel azért a szlávok is gyanúsak lehetnének, hiszen ők a C jelet valóban „sz” hangként 
ejtik, sőt a mai jelrendszerük szerinti И-t kezdetben I-nek írták, viszont az IC megjelenéséhez képest 
csak évszázadokkal később kezdtek írni. A koptokat sem szabad elfelejteni, hiszen jelrendszerük a 
görög írásjelekből állt, melyet hét további sajátos jellel egészítettek ki. Másrészt ezek között sem 
található a keresett C jel → „sz” hangértékkel.  
Kereken, nincs általunk ismert egyetlenegy nyelv sem, melyen írva magyarázkodás nélkül az IC XC 
betűk Jezus Krisztus nevének kezdő/záróbetűivel azonosíthatók lennének. Gondoljuk meg: ha az IC 
XC valóban rövidítés lenne, akkor találkoznunk kellene Jézus nevének „c” betűvel írt teljes alakjával 
is, viszont ez a változat – ΙεζυC, akár latin betűkkel JézuC – sehol sem látható… Az abroncson 
szereplő szentek neveinek görög feliratai későbbi keltezésűnek tekinthetők (talán tiszteletből követték 
a C jelet), így nem vethetők össze a Mester nevének írásával. Georgios, Damianos, Kozmasz, és 
Demeternél már nem is C alakú jelei, egyúttal a képek készítésének idejéről árulkodnak.  
A Jezus szó származását általában a görög hal→ ίχθύς→IHC→IC szóhoz vezetik vissza,29 a Krisztus 
szó pedig valószínűleg a chrestos→χρηστός→XC „ gunstig, voorspoedig, gelukbrengend, edel, 
rechtschapen”, azaz ’kedvező, előnyös, szerencsés, nemes, igazságszerető’ jelentésű görög szóból 
ered.30 Tehet nincs köze a kereszthez.31  

                                                 
29 A görög ikhthüsz ’hal’ szót a keresztények titkos rövidítésnek használták, lám a „Iészusz Khrisztosz, Theu Hüiosz, Szótér” 
→ ’Jézus Krisztus, Isten fia, Megváltó’ latin betűvel átírt görög szavak kezdőbetűiből áll.  Magyar Nagylexikon 10, 286. 
30 Bartelink, op. cit., 338. 
31 Kapcsolható-e a hal és a kedvező, szerencsés, nemes elnevezés a Galileai-tó halászainak és Jézusnak találkozásával? „16. 
Mikor pedig Gallilea tengere mellett járt, látá Simont és Andrást, annak testvérét, a mint a tengerbe hálót vetének; mert 
halászok valának. 17: És monda nekik Jézus: Kövessetek engem, és én azt mívelem, hogy embereket halászszatok. 18. És 
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Összefoglalva: vagy elhisszük a C = SZ írás/hangzósítás sacra nomen korai változatát, s akkor 
látszólag az IC XC görög felirat rövidítése (ezt a feliratot teljes alakjában – „C” betűvel – még látni 
szeretnénk), vagy kezdeti használatát kétségbe vonjuk… De akkor mi az igazság? Tekintve, hogy 
szabad szemmel nézve nem kell elhinnünk semmit, gondolkodjunk kicsit együtt.  
A könyv elején már megjegyeztük, hogy a számok kezdeti írása sűrű homályba burkolódzik. Az arab 
jelek csak legkorábban a 10. századtól kezdve terjedtek el Európában, de inkább néhány évszázaddal 
későbbre tehető általános használatuk. Addig viszont milyen jeleket használtak a számok írására? 
Most itt félretesszük az olyan kényes kérdéseket, hogy pl. Pythagoras milyen jelet használt tétele 
kiszámolásakor a négyzetre emeléshez vagy éppen a gyökvonáshoz. Szemüveges ismereteink szerint 
kezdetben természetesen a görög ábécét, majd később a latin betűkkel írt számokat használták. A 
görög betűk fölé egy vesszőt tettek, ezzel jelezték szám mivoltukat. Latin betűknél ez nem volt 
szükséges. Következésképpen időszámításunk után kb. ezerig betűkkel kellett a számokat jelezni. Így 
aztán további 1000 évvel később ma már csak találgatni tudjuk, hogy azok a látszólag latin betűk 
valóban nevek rövidítései-e, vagy egyszerűen csak számok voltak, esetleg mindkettő. Nyelvünk 
csodálatosan összefogja mindezt, számnév újkeletű szóösszetételünk az ősi értelem pontos kifejezése.  
De ez még nem ad mindenre választ. A figyelmes olvasó megkérdezhetné, hogyan is állunk az IC XC 
felirat fölötti rövidítés jelével? A zománcképen IC XC  áll! Éppen ez alapján „tudjuk”, hogy itt névről 
van szó. Az előző tanulmányban erre már bővebben kitértünk. Emlékeztetőül, az ’n’ hieratikus jele a 
kicsit hajlott vonal, AN-t, a teremtőt jelöli. Nem rövidítés! Teremtőnk neve alatt tehát 
megkülönböztető jelei, ha úgy tetszik betűi, de értelmezésünk szerint számai állnak. Csak a Középkor 
„sötétsége” felejtette el velünk eredeti jelentését, hiszen a számok nem mondanak néhány szabad 
gondolkodón kívül senkinek semmit. Szemüvegünkön keresztül betűket kell látnunk bennük, 
melyekhez elengedhetetlen a rövidítés jele is → IC XC .  Nélküle az IC XC akár még szám is lehetne. 
Természetesen a jelzett számérték felismerése nélkül a fölötte lévő vonal is elveszítette jelentését, így 
vált aztán teremtőnk hieroglifája a széles körben használt rövidítés jelévé. De hamar eltűnt a kör alakú 
keret is az IC XC   körül, minek is az a „barbár” jelkép? 
   Nos, a fentiekből következik, hogy a számnévből ez a négy jel nem a nevet, hanem eredetileg a 
számot viseli: IC = 99, XC = 90. Az oromzati Pantokrátor számokkal jelölt megkülönböztetése 99+90 
= 189.32 Ő a Számos! De ez nem is olyan meglepő, hiszen két oldalán a pártára írva láthatók a tudás 
számai. Az ősi tanok, a körök ismeretei. Ő tehát a Szám, a 189, mely egyúttal mind a mai napig 
érvényes hosszmértékünk. Ő az ölelő Élő is, akihez csatlakozva eljuthatunk a keresztút közepére, az 
Atyához. A nevét, neveit csak később keresgették latin betűkkel írt számához.  
   Persze túl sok mindez így egyszerre, tartsunk egy kis pihenőt. Értékelve, helyretéve a hallottakat 
megállapíthatjuk, hogy szinte semmi sem változott, Jézus tanításait továbbra is elfogadjuk. Mégis 
újdonság, hogy Megváltónknak száma van. De ha ki akarunk lépni a számtalanok sorából, hogy mi is 

                                                                                                                                                         
azonnal otthagyván az ő hálóikat, követték őt. 19.  És onnan egy kevéssé elébb menve, látá Jakabot, a Zebedeus fiát és annak 
testvérét Jánost, a mint a hajóban azok is hálókat kötözgetik vala.” Szent Biblia, fordította Károli Gáspár, Márk 
Evangyélioma 1. (Budapest, 1939), 38.   
32 Az IC = 99 értelmezéséhez érdemes Petro Bongo Mysticae Numerorum Significationis című, kifejezetten a számírás 
történetével foglalkozó munkáját elolvasni (Bergamo, 1583-1584). Az 1614-es újranyomat alapján készült angol nyelvű 
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: ’Sőt, a kivonásos alapelvet, mely mai formájában (ahogy ma mi 
őket ismerjük) a római számok talán legnyilvánvalóbb jellemzője, 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 
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 
fellelhetők – 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 legkézenfekvőbb sémák változataiból.’ A vastag betűs kiemelés tőlünk 
származik. A római számok írásának mai rendszere, az ún. kivonásos alapon nyugszik, melynek egységesített használata 
valószínűleg az arab számok elterjedése utánra tehető. A Szent Korona készítésének idejében (?) ez a rendszer még nem 
uralkodott. 
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számítsunk, követnünk kell Számos tanait, az őstant.33 Megismételjük: Ő az Élő, az Ölelő, kinek 
számnevét 189-cel írták feje mellé. A gond az, hogy mindezt csak magyarul lehet közvetlenül olvasni, 
hiszen a 189 a mi mértékegységünk, a mi ölünk. Idegen ajkúaknak ez tehát értelmetlen. Ő mutatja az 
örök ÉLőkhöz vezető utat, a keresztutat, melyet a Szent Korona kupolája testesít meg. Keresztkorona. 
„Én vagyok az út, az igazság és az élet – válaszolta Jézus.– Senki sem juthat el az Atyához csak 
általam.”34 
Az utak találkozásánál a teremtő Atya vár ránk.35 
 

B./ A fedőlemez Pantokrátora, jelképei a Nap és a Hold. 
 
   Sokat vitatott zománckép. A Magyarok Istene kutatásához most minden mástól eltekintünk, s csak a 
feje mellett látható újabb két köröcskébe égetett jeleket vizsgáljuk.  
Első látásra a Nap és a Hold képe ötlik szemünk elé. Lásd a 15. és hátrább a 16. ábrát. Itt mindjárt meg 
is állhatunk. Némi döbbenettel érdeklődünk: hogyan került a keresztény tanoktól idegen napvallás 
jelképe a világ urát ábrázoló Pantokrátor feje mellé? Előttünk is ismeretes néhány további példa, ahol 
a Nap és a Hold jelképe ugyancsak a Pantokrátor ornamentikájához tartozik, de mindez szabad 
szemmel csak az „átmeneti időben” követhető.  Valahol az Árpádok idejében aztán eltűnt mind a két 
égitest Isten jelképei közül, sőt eretnekké, barbárrá alacsonyították ez ősi vallás követőit. II András 
(1224) feje mellett még láthatók stilizált képei (körök nélkül), de IV Bélánál (1235-1270) aztán már 
végképp hiányoznak az égitestek.36 
Miért ez a változás, miért kellett időszámításunk első ezer évének (keresztény) jelrendszerét 
megtagadni? Hová lettek a Pantokrátor feje mellett lévő köröcskék? Egyáltalán biztos-e az, hogy a 
Napot és a Holdat látjuk a Szent Koronán? A teljes képet a 16. ábra tartalmazza. 
Nos, a digitális nagyítás itt is segítségünkre sietett. Valójában sem a Napot, sem a Holdat nem 
láthatjuk. A Nap helyett fehér közepű, nyolc küllővel készült kereket látunk, melynek küllői két önálló 
rekeszből állnak.  Felfoghatjuk 2×8-nak, de a kör ősi számolási rendszere alapján 8×8=64-nek is.37 Ez 
pedig Horusz/KöRŐS, a 
sólyomisten száma. Küllők nélkül 
viszont az N5-ös hieroglifát látjuk: 

, Gardiner első transzliterációja ra 
’sun, day’. 38  Mindkét 
meghatározását magyarul napnak 
fordítjuk. A RÁ/RÉ hangértéke 
viszont az ÚR-ral azonos.  
A „Hold” gyűrűbe zárt képe még 
furcsább gondolattársításhoz vezet. 
Kérdés, hogy mit látunk? A Hold 
(keresztény) ábrázolása általában 
ettől eltérő. Felűről lefelé forgatva, 
esetleg élére állítva látjuk 
hieroglifáit N11 , vagy N12  transliteraciója Abd ’month’.39 Csak a moszlim jelrendszerben 
találunk hasonló alakokat. De mit gondoljunk a körülötte lévő kilenc kis köröcskéről? Azok mit 

                                                 
33 László Gyula, Adatok a koronázási jogar régészeti megvilágításához (Budapest, 1938), 533. oldalán a következőképpen ír: 
„Az óperzsa művészet és az óperzsa udvari szertartások a mezopotámiai műveltségben gyökereznek./…/ Átveszik a fejedelmi 
jelvényeket, köztük a jogart és az aranykarikát…” Lábjegyzetben: 5. Hivatkoztunk már a Samas ábrázolásokra, továbbá az 
assuri téglafestésekre, a melyeken a jogart és a karikát ugyanígy jelölik. Ugyanez jelenik meg a szaszanida pénzeken. Hogy a 
karika tulajdonképpen napjelvény, azt az is bizonyítja, hogy később az V. században, a tűzoltár körüli jelenetekben a nap 
képe helyére kerül.” Samas→Számos azonosság kézenfekvő, a kör  tisztelete pedig önmagáért beszél. Kár, hogy László 
Gyula erre akkortájt még nem gondolt.  
34 Biblia, op. cit., 1220. 
35 A keresztutaknál még ma is az Isten tiszteletére felállított szobrokkal, szentképekkel találkozunk. 
36 Deér, op. cit., Tafel CXXIII; 351. Goldbulle König Andreas II (1224), és 353. Goldbulle König Belas IV. 
37 Vö.: a királymenet leírásával, Királykörök, 184-186 és 157-181. 
38 Gardiner, op. cit., 485. 
39 Csillagszoba, 381. 

15. ábra. Az ún. Nap és Hold jelei a fedőlemez Pantokrátor képén 
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jelentenek? Magyarázatot a keresztény jelrendszerben hiába is keresnénk. Így aztán erről is nagy a 
csend. Egyesek szerint a bolygókat jelölnék, de a kilencediknek nevezett Plutó csak az Újkor 
felfedezése, sőt, újabban nem is számít bolygónak. Tehát a bolygókat, mint keresztény jelrendszert el 
lehet felejteni. Akkor mi más lehet a kilenc köröcske?   
Kezdjük ismét előröl. Ha nem a Holdat látjuk, akkor mit látunk? A válasz egyszerű: ez is egy 
hieroglifa. Kosarat látunk, a V30-as hieroglifát: . Gardiner gyűjtésében nb hangzósítása a ’lord’, 
’every’, ’all’ jelentéssel bír.40 Mi rendszeresen NéP-nek, illetve alakja után kosárnak olvastuk. Ezek 
után ebben a kör-alakú keretben kilenc köröcskét és a nép/kosár/kísér jelét látjuk. Az egyiptomi 
Kilencek, az Enneade népe kíséri tehát a Pantokrátor útját.41 Érdemes a 15. ábrát a fentiek ismeretében 
újra megnézni. 
Ide kívánkoznak Günther Roeder egyiptológus szavai:    Az V. Ramses korából (i.e. 1160 XX. 
Dinasztia) származó <<Beatty I >> papirusz az Újbirodalom hitvilágáról tudósít. Általánosan 
elfogadott álláspont szerint ez a Thébából származó tekercs irodalmi kompozíciókat tartalmaz, melyen 
az ősi mondákat is feldolgozzák. Vö. Horus és Seteh harcával.  Szélessége 21,5 cm, hossza 5 m:  „Die 
Götterschaft wird mit einem Wort benannt, das eigentlich << Neunheiht >> bedeutet, und sie ist << die große 
Neunheit >> von Heliopolis./…/Das erste und leitende Mitglied der Götterschaft ist der << Herr des Alls >>, der 
meist << Rê Hor-achti >> genannt wird, auch nur Rê; ferner  << Atûm, großer Fürst, der in Onu (Heliopolis) ist 
>> oder << Herr beider Länden von Onu >> oder << Stier, wohnend in Onu >>./…/ In Teil III wird er << Rê 

Hor-achti >> und (!)Atûm, Herr beider Länder von 
Onu genannt, ist also als zwei Personen bezeichnet, 
wie es dem Ursprung des Doppelwesen von 
Heliopolis als Sonne und Urgott entspricht; der 
Gott von Heliopolis wird in dem Bilde, das in 
seinem eigenen Tempel für den 
Rechenschaftsbericht über die Regierung Ramses’ 
III. (Dyn. XX) gezeichnet worden ist, durch zwei 
Personen dargestellt: einen Mann als Atûm und 
einen Mann mit Falkenkopf und Sonne als Rê Hor-
achti.” 42 
A fenti szöveg fordításunkban: ’Az istenséget 
egy szóval nevezték, mely tulajdonképpen a << 
Kilencséget >> jelenti, ő a << Nagy Kilencség >> 
Heliopoliszból. /…/ Az istenség első és vezető tagja 
a << Mindenség ura >>, akit legtöbbször << Ré 
Hor-achti>>-nak, (röviden) csak Rének neveznek; 
továbbá << Atum, a nagy Herceg, aki Onuban 
(Heliopolisban) >> van, vagy << Az onui mindkét 
országának ura >> vagy << Bika, aki Onuban lakik 

>>./…/ A III. részben << Ré Hor-achti (!) és 
Atum, aki az onui mindkét ország ura >>-nak 

nevezik, gyakorlatilag két személynek tartják, éppen úgy, ahogy a Heliopolisból származó kettőslény eredete, 
mint Nap és az Ősisten voltak; A heliopoliszi istent ebben a képben –  a templomában található tudósítás  III. 
Ramszesz (XX. Dinasztia) uralkodásáról szól – két személyként állítják be: egy férfiként, aki Atum, másrészt, 
mint Ré Hor-achti, aki egy sólyomfejű férfi alakjában egyúttal a Nap.’   
 
Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a fedőlemezen elhelyezett Pantokrátor feje mellett a 
Kör/Sólyomisten és a Kilencek népe olvasható egyiptomi hieroglifákkal írva, (ős)magyarul. Ez a 
Szent Korona harmadik nyelve. 
 
   Mindez a szemüvegeseknek lázálom. Ők nem akarnak látni, pontosabban, ha ugyanazt is nézik, mást 
látnak, másnak magyarázzák.  Ha pedig kifogytak a magyarázatokból, akkor mély hallgatásba 
burkolódznak. Ez a helyzet az apostolképek díszítésével is. Már az előzőekben említettük, hogy a 
négylábúak, a ragadozó madarak mellett, az előző dolgozatunkban már bemutatott – magyar jelentésű 

                                                 
40 Gardiner, op. cit., 525. 
41 Vö.: az AN című fejezetben az Enneade leírásával. 
42 Roeder Günther, Ägyptische Mythen und Legenden (Düsseldorf, 1998), 27.   

16. ábra. A fedőlemez Pantokrátor képe 
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– papirusztekercsek (Jakab, Péter), az akkor még nem létező zárakba illő kulcsok (Péter), az ár 
hieroglif jele (Jakab), sőt a Krisztuskép ujjai között külön fölperemezett gyöngyszem külön-külön 
talánynak számítanak. Pedig ez a valóság.43 
 
 
V.) A Szent Korona szentségéről 
 
   Az abroncsról nem tudjuk, hogy honnan származik, a válasz magára váratva továbbra is az idők 
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 
időpontját újfent nem ismerjük, de elképzelhető, hogy akár az időszámításunk előtti időkbe is 
visszanyúlhat.44 
Deér kísérletet tesz származásának meghatározására: 
„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.” 
Fordításunkban:  
’Származását tekintve bizonyos támpontot kínál az oromdísz zománcfelszíneinek stilizált 
pikkelymintája. A minta önmagába véve természetesen széles körben elterjedt és majdnem időtlen: 
semmi esetre sem csak az Attila-időszak emlékeire, ill. a viking régiségekre jellemző. Eredete szerint 
valóban ősi keleti, mégis a római művészetben már a korai császárkor óta kimutatható. 
((Lábjegyzetben: /…/ Az etruszk ékszereken is előfordul, példa erre a „fermaglia d’oro” Museo 
Archeologico Firenzében, mely i.e. a 7. és a 6. évszázad fordulójára tehető. /…/ 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 minősíteni.’45 
 
Tekintsük át még egyszer felfedező utunk során szerzett újabb ismereteinket:  
 

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

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

                                                 
43 Képtár 12., 14., és 5. képei. Egyébként a következő munkánkban tárgyalásra kerülő képrendszerből előzetesként ide 
emeljük, hogy Jakab apostol a jobb oldali (legrövidebb) keresztpánt alsó képe lehetett, vö. a már bemutatott szintvonallal, 
ugyanakkor a vele azonos oldalmintázatú Péter apostol képét fölé helyezzük. Ő a kőszikla, így a trónus is rajta nyugszik. A 
felső Pantokrátor eredetileg lábbal kelet felé ülhetett, a Nap útját követte. Ekkor – és csakis így – a Fiúisten valóban a 
jobbjára esik, és nem kerül a hátsó ún. Szűz-Mária kép az Isten háta mögé.  
44 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 terjedő oldalakon található. 
 Előadásunk és a vele azonos cikk címe: Rekeszzománc az ókori Egyiptomban? Párhuzamok a Szent Korona apostol képei és 
az Amarna-kori egyiptomi zománcégetés módszerei között. (Kecskemét, Czifra Palota, 2004 júliusa.) 
45 Deér, op. cit., 50-51. 
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3. Az abroncs (1983-ban) mért kerülete megegyezik az oromzatára helyezett párta hieroglifákkal 
írt méretével, adatai a metrikus rendszert követik. Hivatkozott munkáinkban ezt a kérdést 
részletesen is megvilágítottuk. 

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

5. A művészettörténész és az aranyműves szemével vizsgálva hasonló eredményre jutottak az 
1946-os szemle után Boeckler, Wilm, Usener, sőt 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 kőmezők beosztása, a gyöngyök és gyöngydrótok 
elhelyezése mind utólagosnak tekinthető. 46 

7. Alátámasztja mindezt a párta elemei és az alatta lévő mezők beosztási eltérése is. 
8. Korábbi munkáinkban megállapítottuk azt is, hogy a párta üzenete, tehát a kör ősi egyiptomi 

állandóinak jelzése, a használt mértékegység, a Nbi, ill. a kettős északi láb, a Hórusz szám az 
egyiptomi kultúra felé mutat. Tehát a Szent Koronán nem két, de legalább három nyelvű 
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 első koronás királyunk idején a sivatag homokjában még több évezredes álmát aludta.  

 
Összességében elmondhatjuk, hogy az abroncs és a rajta lévő pártázat alakos elemei ősi hagyatéknak 
tekinthetők. 
Itt térünk vissza a pártázat leírásakor jelzett utalásunkra. Kérdés: ha pártázat elemei – tehát a 4-4 
áttetsző zománckép kezdettől fogva az abroncs élén, a mostani helyén állt, akkor milyen dísz lehetett 
az oromzati Pantokrátor kép helyén? Sőt, volt-e, s ha volt, akkor milyen volt az abroncs további, 
eredeti díszítése? 
A válasszal természetesen adósok maradunk, az alábbiakban csak sejtéseinket sorakoztatjuk fel. 
 
Jelen ismereteink szerint: 
 

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

b. Ez azt jelenti, hogy eredetileg a zárlemez tetején, illetve annak helyén is lehetett volna, mert a 
Szent Korona vízszintes-függőleges 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 m magas (Kgl. Zeughaus Berlin, Kat. Nr. 2090), a kisebbiké 0,055 m magas és 
0,04 m széles (Domschatz (Metropolitan-Kapitel, Bamberg, Kat. Nr. 2091).  

d. A jogarba foglalt kristályon három ülő oroszlán domborítás látható, a bambergi kristályon 
három ún. griffmadár, a berlinin is három madár palmetta minták között ékeskedik.47 

                                                 
46Deér, 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 
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 aranyműves és 
zománctechnikai elemzésének legfontosabb eredménye abban a megállapításban foglalható össze, hogy a vízszintes abroncs 
a pártával és a csüngőkkel együtt eredetileg egy valódi koronát képezett. A Bizáncból származó figurális zománcképek 
másodlagos alkalmazásai ellenére ezt a „görög koronát” semmi esetre sem tarthatjuk olyan munkának, mely a pántok 
befejezéseként, mégpedig először a rómaiak utáni időben készült volna.’ 
47 A jogarról László Gyula bővebb tanulmányt írt St. István III.k. “Adatok a koronázási jogar régészeti megvilágításához” 
(Budapest, 1938). A kristálygömbökről nála az 550-551 oldalakon olvashatnak. Pontos leírásuk mégis a Die Ausstellung von 
Meisterwerken Muhammedanischer Kunst in München 1910, F. Sarre és F.R. Martin tollából származik, 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. 
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e. Hivatalos vélekedés szerint mindhárom származása a fatimida-szaszanida művészkörre utal, 
feltételezett kivitelezésének idejét a X. századra helyezik. 

Sejtésünk szerint ez a három kristálygömb korábban egy-egységet alkotott, nemcsak a bennük lévő 
furatok utalnak erre, hanem a kupola apostolképeinek oldal-díszítései is. Nevezetesen a 
kristálygömbök domborításai állhattak mintaként Péter és Jakab feje mellett az eddig 
megmagyarázhatatlan négylábú állatokhoz (oroszlánokhoz), a ragadozó (talán turul) madarakhoz, 
melyek Pál, János, és András apostol lemezeit díszítik, valamint a palmetta indákhoz Fülöp és Tamás 
képein. Az eredeti, pontosabban ősi ornamentikát örökítették tovább...48 
Tekintve, hogy származásuk szintén Egyiptomba vezet, feltehető, hogy az ősi abroncskorona díszei 
voltak. Sejtésünk szerint valamilyen különleges tartórendszer segítségével rögzíthették az abroncshoz, 
melynek pl. kiálló csapjaira illeszkedhetett a három kristálygömb. Ilyen tartórendszer több formában is 
elképzelhető, szarv alakú formája az ún. atef koronával vethető össze, melynek viselője a mondák 
szerint Ozirisz volt…49 Céljukat, szerepüket, egyáltalán működésüket ma még csak találgathatjuk, de 
párhuzamot vonva a párta üzenetével szinte biztosra vehetjük, hogy nemcsak díszként szerepeltek. Az 
oromzati Pantokrátor helyére gondolatban – egyiptomi mintára – a védőállatokat tehetnénk. 
Tutanhamon egyik fejdíszén a királykobra és keselyű teste eltávolítható pántot képez az abroncs 
hosszanti tengelyén. Megjegyezzük, hogy négy pántszerű függő szintén érintkezett a fiatal fáraó 
testével. 
Mindez természetesen csak feltételezés, a meglévő tárgyak, ismeretanyag sajátos csoportosítása, 
valamint régészeti leletekkel történő párhuzamba állítása. Minden esetre a jövőben ez irányban is 
érdemes lesz kutatni.  
 
   Az eddigiekből következően a Szent Korona szentsége tehát nem II. Szilveszter pápától származik. 
Nem is a rajta lévő szentek sokaságától, hiszen hasonló képekkel bőven találkozunk a Középkor 
vallásos tárgyú relikviáin.50 Magát az ereklyetartót ettől 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 közelebbről 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.”51  
„sānctus, sāncta, sānctum; 1. → sancio; 2. adiect. comp., a. szent, megszentelt, sérthetetlen; b. 
tiszteletre méltó; c. tiszta erkölcsű, feddhetetlen, ártatlan, jámbor.”52    
A latin nyelv tehát különbséget tesz a sacrō és a sānctus szavak között. Nemzetünk ősi kincse a szó 
mai értelmében nem szent (sancta), hanem ajánlott, ill.  felavató (sacra) korona volt. Más szóval nem 
szenteket kell keresnünk a szent jelző magyarázatára, hanem a felajánl, felavat, halhatatlanná tesz 
igéink értelmét kell eredeti fényébe visszaállítanunk. 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.  

                                                                                                                                                         
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 előttünk ismeretlen. 
48 Képtár , a 12-17-ig terjedő apostolképek oldaldíszítései.  
49 Ozirisz fejdíszét számos alakban ábrázolták, általános jellemzője a kétoldali ún. strucctoll díszítések. A tollak helyett 
gyakran királykobrákat, fejükön napkoronggal látunk. Sokszor a fehér koronát hordja, ez is gömbben végződik, mégis 
leggyakrabban a fejdísz közepét a Napkorong/gömb uralja. Három egymásba fűzött atef-koronát hemhem-nek nevezték. 
Egyébként a Napkorong szinte minden fejdísz ékessége volt. Vö.: a Képtár 21. képével. Feltűnő hasonlatosság észlelhető a 
mezopotámiai koronákkal is, gyakran tetejükön gömb látható: Roaf Michael, Atlas of Mesopotamia, (Oxford 1996), 75. 
50 A Pala d’Oro 1345-ből származó aranytábláit is gazdagon díszítették késő bizánci zománcképekkel. 
51 Györkösy Alajos, Latin-Magyar Szótár Akadémia Kiadó (Budapest, 1986), 493. 
52 Györkösy, op. cit., 496. 
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De térjünk vissza a magyar szent szavunkhoz. Ősi mássalhangzós váza a ’SZ/Z –N-(t)’ a Nílus 

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

Gardinert idézve: „Ideo. in  snw, ’two’ and in related words like  sn (śn) ’brother’.”53 Ha a 
szóbokor alapját képező ’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 kőtömbök, 
szobrok mellett az áldozati ételeket, italokat, olajokat stb. is.  Kettős nyomot hagyott, szántott.  
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).” 
A ’ szán2’ főnevünk tudós nyelvészeink szerint vándorszó, „Legvalószínűbbnek az látszik, hogy a szán 
valamelyik, ma már felderíthetetlen kelet-európai nyelvből került a magyarba.”54 A ’szán1’ ige viszont 
kifejezetten ótörök eredetű.55 Vegyük rögtön terítékre a zöngés tövet is: ’z-n’→ üZeN. Származása a 
TESZ szerint ismeretlen.56 Ezt a rövid, távolról sem teljes felsorolást a szent szavunk akadémiai 
etimológiai levezetésével fejezzük be: TESZ III 723.: „szent 1156./…/ Szláv eredetű.” Bármennyire 
szerteágazó is a TESZ szerkesztői szerint a fenti szavak származása, mégis van közös vonásuk: 
nyelvészeink szerint egyik sem tartozik ősmagyar szókincsünkhöz. 
 
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 jelentő ősmagyar gyök – 
hangzósítását a mássalhangzós írásban nem jelölték – képezi a szóbokor alapját.57  
 
   A kör és az istentisztelet között az idők kezdete óta szoros összefüggés volt. A Földközi tenger 
térségének számos pontján, de elsősorban Máltán az utóbbi 20 évben feltárt több tucat (megalítokból 
épített) körtemplom, valamint Stonehenge újabban templomnak tartott kör-alakú alaprajza, a római 
korban épített templomok, mauzóleumok sokasága,58 sőt, a Magyarországon is megtalálható ősi 

                                                 
53 Gardiner, Egyptian Grammar (Oxford, 1994), 514. 
54 TESZ III, 672. 
55 TESZ III, 672. 
56 TESZ III, 1060. 
57 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. 
58 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. Átmérője 43,30 m. A kupola közepén kör alakú nyílás látható, melynek átmérője ma 8,92 m. A belső 
bronz borítását 663 eltávolították és Konstaninápolyba vitték. (Részletes leírója: F. Coarelli). A többi aranyozott 
bronz részeket 1625-ben az Angyalvárba szállították és ágyukat öntöttek belőle, ill. Bernini baldachinja is ebből 
készült. → [2 × 21,6] 

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

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

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

A Szent Korona külső legnagyobb mérete: 21,58 cm ≈ 3 × 7,2 cm (a fedőlemez oldalhossza) = 21,6 cm ≈ [1/3 Nbi]. 
        2 × 21,6 = 43,2 cm      –  A Pantheon átmérője 43,3 m,  
 –  A Pantheon magassága 43,2 m. Szabályos gömb. 
                             – Augustus Mauzóleumának magassága 44 m. 
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rotundák százai mind a KöR-ŐSTaNának, ma már a mondáinkból is kitörölt bizonyítékai. Az előző 
dolgozatunk jószerével erről szól. 
   A kupola készítője még tisztában volt ősei hitvilágával, értékeivel, ezért helyezte a két 
Pantokrátorhoz hasonlóan mezítlábasan, azaz megtisztulva a Földről eltávozott apostolokat az 
Egyiptomból ismert antropomorf koporsóba (tehát nem kulcslyuk). Ismerte az abroncs 
sérthetetlenségét is, de hozzáfűzte az új-keresztény hittétel elemeit. A két kör kulcsát a kupolára 
helyezett Szent Péter tartja kezében, mintegy jelezve, hogy csak rajta keresztül lehet eljutni 
teremtőnkhöz.59  
Nos, mindez visszavezethető az egyiptomi hitvilághoz, ANhoz, az ősi istenképhez.  
   Befejezésül idézzük az elhunyt Unas/Wenis/Wnjs, olvasatunkban Hunn Íjász fáraó fohászát (a 
klasszikus feldolgozója számozásában: Kurt Sethe, Altaegyptische Pyramidentexte [Leipzig, 1908] 
Spruch 243), aki az égi útja végén, sok megpróbáltatás után megérkezik őseihez. Ebben a szakkarai 
piramisban jelennek meg az első falfeliratok, melyek a Közép-birodalom idején, mint Coffin text, majd 
az Új-birodalomban a Halottak Könyve néven vált ismerté. A halott király sírkamrájának falain az 
eddig általunk megismert, legrégebbi magyar nyelvű, hieroglifákkal négy és félezer évvel ezelőtt írt 
vallásos szövegeket olvashatjuk. 
 
Az elhunyt király, a Hunn Íjász, magyar nyelven így fohászkodik:60  
 
Mondd az ég szavát imám, az ég szavát imám, 
Hogy nekem adja a két kör kulcsát,  
Hogy etessen, itasson az íjász atyja 
A Ló, az Élő lakója. 61 
Ki a turulok árulója? 
Ki a turulok jó ura? 
Ő, a nádi hím atya, 
A varázs-Ló.               
                                          
                                                          *           *           * 
 
 
   Megítélésünk szerint a Szent Korona üzenete az ősi abroncshoz kötődik. Ahhoz az abroncshoz, 
melynek mérete Abüdoszba, a nagy ősök temetkezési helyére vezethető vissza, melyben rejlő 
ismeretek az élére helyezett pártán, de mindkét Pantokrátor kép jelrendszerében, hieroglifákkal írva, 
magyar nyelven ma is olvasható. Mélyebb titkait a szánt abroncs továbbra is őrzi. A bemutatottak 
alapján mégis úgy érezzük, hogy teljes felszínének kettős köre, mai nevén a Szent Korona, őseink 
hitének és ismeretének, a KöR-ŐSTaNá-nak, vagyis az ős-kereszt-tannak, és az új kereszténység 
tanainak egységbe fonódó ötvözete, megtestesítője.  
Ő az, aki a magyar népet súlyos viszontagságok között mindmáig megóvta. Ő a Magyarok Őstana, 
vagy napjaink megfogalmazásában a Magyarok Istene.  
 
Szent István nagyságát ennek felismerése tanúsítja. 
 
 
 

                                                                                                                                                         
 –  Szent Péter Bazilika kupolájának átmérője 42 m. 
        4 × 21,6 = 86,4 cm   –  Augustus Mauzóleuma 87 m átmérőjű. 
        3 × 63,0 = 189 cm  –  A Colosseum hossza 188 m. 
59 A kulcsok alakjának vizsgálata segíthet az apostolképek eredetének felkutatásában. A kisebbik kulcs a bal csuklóján csüng, 
kezében papirusztekercset tart. 
60 Csillagszoba, 317-321. 
61 A Ló „sumérul” az embert jelenti, az ó-egyiptomiban pedig az oroszlánt idézi. Vö. mai alakjaival: Leo, Lev, Lion, Lőwe, 
stb. 
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V. Melléklet  
 

Szóháló elemzés 
 

Kiss Barnabás 
 
 
 

A vizsgálat anyagát a digitalizált Magyar-Angol szótár magyar része képezi, összességében 61.905 
szó. 

(MEK Virtuális Könyvtára, a „szótár” polcról Vonyó Attila gyűjtő és begépelő, Drótos László: javított 
MEK ** változata. 

 
A grafikonokon az alábbi információk találhatók: 

 
A. Teljes Szóháló vizsgálata 

 
A. 1  A vizsgált 61,905 szó kezdőbetű szerinti eloszlása 

 
A. 2  A magánhangzók eloszlása 

 
A. 3  A mássalhangzóval kezdődő szavak eloszlása 

 
B. A szókezdő mássalhangzók eltávolítása 

 
B. 1 Teljes egyezés (relatív eloszlás) 

 
B. 2 Teljes egyezés az angol szavak esetén 

 
C. 1  Kezdő egyezés (relatív elosztás) 

 
C. 2 Kezdő egyezés abszolút elosztás 

 
C. 3 Az f-v betűk összevonása 

 
 
 
 
 
 



 

A. Teljes Szóháló vizsgálata
 
 
 
A. 1  A vizsgált magyar szavak száma
csoportosítva az alábbi eloszlásban találhatók szavaink. Átlag 3%:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A. 2  Magánhangzók eloszlása
 
A fenti 61,905 szóból 12,342 magánhangzóval kezd
eloszlás alább látható. Átlag 11%:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A.3  Mássalhangzók eloszlása
 
A teljes 61,905 szóból 49,537 mássalhangzóval kezd
kezdődőekből elhagytuk a W, X, Y
eloszlás alább látható. Átlag 6%:

 

Teljes Szóháló vizsgálata 

A. 1  A vizsgált magyar szavak száma 61,905. Ebben a halmazban a kezd
csoportosítva az alábbi eloszlásban találhatók szavaink. Átlag 3%: 

A. 2  Magánhangzók eloszlása 

A fenti 61,905 szóból 12,342 magánhangzóval kezdődik. Ebben a mgh-val kezdődő
eloszlás alább látható. Átlag 11%: 

A.3  Mássalhangzók eloszlása 

A teljes 61,905 szóból 49,537 mássalhangzóval kezdődik. (Az eredetileg 49,563 mássalhangzóval 
l elhagytuk a W, X, Y-nal kezdő szavakat.) Ebben a msg-val kezdődő

eloszlás alább látható. Átlag 6%: 
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61,905. Ebben a halmazban a kezdőbetű szerint 

ődő csoportban az 

dik. (Az eredetileg 49,563 mássalhangzóval 
ődő csoportban az 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Szókezd
 
49,537 mássalhangzóval kezdődő
 
B. 1 Teljes egyezés (relatív eloszlás)
Átlag: 1,54% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Megjegyzés: 
1.) Mássalhangzóknál c/cs, g/gy, l/ly, n/ny, s/sz, t/ty, z/
2.) Ha a Magyar-Angol szótárból egy 
maradék szót 6-7% eséllyel megtaláljuk a többi értelmes magyar szó között. Ezeknek a szavaknak a 
többsége (78%) el vagy él kezdetű
3.) Érdekes módon a v betűvel kezd
kezdetünk. El- él maradványok: 11%, az er
 
 
B. 2 Teljes egyezés angol szavak esetén (relatív eloszlás
 
31,409 szóból 25,249 mássalhangzóval kezd
betűt eltávolítva vizsgáltuk a maradványszavak megfelelését az eredeti szótárban. 
látható alább: átlag: 4,66% 

B. Szókezdő mássalhangzó eltávolítása

ődő szó első betűjét elhagyva is kaphatunk értelmes magyar szót. 

B. 1 Teljes egyezés (relatív eloszlás) 

c/cs, g/gy, l/ly, n/ny, s/sz, t/ty, z/zs együtt szerepelnek  
Angol szótárból egy f betűs szót kiválasztunk, majd annak első

7% eséllyel megtaláljuk a többi értelmes magyar szó között. Ezeknek a szavaknak a 
kezdetű szó. Például: felad, felás, felfog…)  

vel kezdődő szavak első betűjének elhagyásakor nincs ilyen kiemelked
él maradványok: 11%, az er-ér viszont: 16% stb.  

B. 2 Teljes egyezés angol szavak esetén (relatív eloszlás). Ellenőrző

31,409 szóból 25,249 mássalhangzóval kezdődik. A mássalhangzóval kezdődő szavak elejér
t eltávolítva vizsgáltuk a maradványszavak megfelelését az eredeti szótárban. 
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hangzó eltávolítása 

jét elhagyva is kaphatunk értelmes magyar szót.  

s szót kiválasztunk, majd annak első betűjét elhagyjuk, a 
7% eséllyel megtaláljuk a többi értelmes magyar szó között. Ezeknek a szavaknak a 

jének elhagyásakor nincs ilyen kiemelkedő 

őrző vizsgálat. 

ő szavak elejéről az első 
t eltávolítva vizsgáltuk a maradványszavak megfelelését az eredeti szótárban. Ennek eloszlása 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Példa: for - or, beagle – eagle, gout 
 
 

 
C. 1 Relatív eloszlás 
 
A kezdő egyezéssel vizsgált eloszlás látható alábbi grafikonon. Ebben a csoportban a 
mássalhangzóval kezdődő szavaink kezd
szavak száma, és az eredeti mássalhangzóval kezd
látható. Átlag 37% (Szűk elemzésnél. B
(Szűk elemzés csak a mai helyesírás szerinti megfelelést engedi találatnak, míg a b
tesz különbséget a hosszú és rövid magánhangzók között. Pl. 
ugy, öt ≠ őt) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Megjegyzés: viszonylag kevés szó kezd
62% körüli eséllyel értelmes magyar szócsonk marad utána: 
 

C. 2 Abszolút eloszlás 
 
Az alábbi táblázatban csak az elő
értelmes magyar szótövet vizsgáljuk. Sz

eagle, gout – out,  

C. Kezdő egyezés  

 egyezéssel vizsgált eloszlás látható alábbi grafikonon. Ebben a csoportban a 
ő szavaink kezdőbetűjének elhagyásával kapott értelmes 

szavak száma, és az eredeti mássalhangzóval kezdődő szavak száma között tapasztalható a
k elemzésnél. Bővített elemzésnél az átlag 46%): 

k elemzés csak a mai helyesírás szerinti megfelelést engedi találatnak, míg a bő
tesz különbséget a hosszú és rövid magánhangzók között. Pl. ίr = ir, lo = ló, ös = ő

 

Megjegyzés: viszonylag kevés szó kezdődik j betűvel, de azok olyanok, hogy a j
62% körüli eséllyel értelmes magyar szócsonk marad utána: f-j-v dominancia. 

Az alábbi táblázatban csak az előző 49,537 mássalhangzóval kezdődő – első betűjét elhagyva kapott 
értelmes magyar szótövet vizsgáljuk. Szűk elemzéssel 17,871 ilyen szót találtunk. B
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 egyezéssel vizsgált eloszlás látható alábbi grafikonon. Ebben a csoportban a 
jének elhagyásával kapott értelmes magyar 

 szavak száma között tapasztalható arány 

k elemzés csak a mai helyesírás szerinti megfelelést engedi találatnak, míg a bővített elemzés nem 
, ös = ős, de ér ≠ er, ügy ≠ 

vel, de azok olyanok, hogy a j elhagyásával, nagy, 

 betűjét elhagyva kapott – 
k elemzéssel 17,871 ilyen szót találtunk. Bővített elemzéssel 



 

ez az érték 22,719. A szűk elemzéssel kapott
a teljes 17,871 értékre kivetítve. Átlag 6%
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Megjegyzés: A j betű szerepe a vele képzett kevés szó miatt csekély. Ugyanakkor a 
megerősödtek. Az f és v tartották helyüket.
 
 
C.3 Az előző vizsgálat megismétlése az 
Átlag 6%: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Megjegyzés: Jól látható az f-v dominancia
 
 

k elemzéssel kapott csoportban az eredeti mássalhangzó eloszlását ábrázoltuk 
a teljes 17,871 értékre kivetítve. Átlag 6% 

 szerepe a vele képzett kevés szó miatt csekély. Ugyanakkor a 
tartották helyüket. 

 vizsgálat megismétlése az f és v betűk összevonásával

dominancia 
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csoportban az eredeti mássalhangzó eloszlását ábrázoltuk 

 szerepe a vele képzett kevés szó miatt csekély. Ugyanakkor a k és az s/sz 

k összevonásával.  
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Könyvismertető 
 

Olvassuk együtt magyarul! 

 
 
 
 
 

z első lépés talán a legnehezebb. Nem könnyű letérni a kitaposott útról, eltérni a megszabott 
iránytól, mert valahol bennünk él a csordaösztön, a belénk nevelt, megcsontosodott előítélet. 

Magyar nyelv a Nílus völgyében? Nevetséges, bizarr ötlet. Szinte elképzelhetetlen, hogy több ezer 
komoly tudós ekkorát tévedjen. 
Valóban, az első lépés a legnehezebb. Az újat befogadni, vagy csupán logikusan, tárgyilagosan 
gondolkodni, valamint a tényeket csoportosítani esetünkben szinte bűnnek számít. Százhetven évvel 
az írás megfejtése után azt állítani, hogy a tudósok eddigi erőfeszítése csak félsikerhez vezetett, mert 
az egyiptomi írás a magyar nyelv ősét takarja, még akkor is botorság, ha alátámasztásul az egyik, 
eddig megoldatlan szöveges feladat helyes eredményével szolgálunk. 
Botorság… Vagy mégis mindez igaz volna? Bár a matematika nem alkalmas nyelvészeti tételek 
igazolására, számolni akkor is csak egyféleképpen lehet. 
3x3 az 9 maradt négyezer év elteltével is, és ha valótlanságokat állítanánk, akkor értelemszerűen a 
példa eredménye sem lehetne jó. 
Széles látókör, a gondolkodás szabadsága is szükséges ehhez a lépéshez. Szabadság, hogy a 
megszokott, megkövesedett tételeket félretéve értelmünknek teret biztosítsunk, hogy merjük 
befogadni, vagy legalább mérlegelni azt, amit első látásra hihetetlennek tartottunk, de amit ezek után 
már nem lehet másképpen értékelni, mint a valóság elemeit, a tényeket. 
Tényként fogadjuk el az ősi Egyiptom kultúráját, a hieratikus és a hieroglifás írást, a papiruszok 
létezését. 
Tény, hogy könyvünkben a hieratikus-hieroglifás írást nem magyarra fordítjuk, hanem közvetlenül a 
magyar nyelv ősén olvassuk, ezáltal értelmes magyar nyelvű szöveghez jutunk. 
Tény az is, hogy a szakirodalom az MMP 10. feladatának tartalmát 70 évvel az első publikálása után 
még midig vitatja. 
Tény, hogy kizárólag a magyar olvasat segítségével juthatunk el a szövegben szereplő, hiányzó adat 
felismeréséhez és ezáltal a példa megoldásához. 
A tényekről elmondhatjuk, hogy azok a valóság elemei és nem tartoznak a hit fogalomkörébe.          

 
 

Királykörök 

 
 

 
nyanyelvét mindenki ajándékba kapja. Sokan mindjárt az egyik világnyelvet mondhatják 
sajátjuknak, mások viszont kevésbé szerencsések. E tekintetben mi kiváltságos helyzetben 

vagyunk. Nyelvünk sokrétűségével, rugalmasságával, teremtőképességével, de szókincsének 
gazdagságával és tömörségével is messze kiemelkedik a többi élő és holt nyelvek sorából. Szépsége 
csak azok előtt bontakozik ki, akik a magyar nyelvet anyanyelvükként tisztelhetik. Ilyen nyelv nem 
születik röpke párszáz év alatt, és nem lopható össze szomszédos kultúrák szókincsének átvételével 
sem.  
Könyvünkben nyelvünk egyik, a történelmi idők homályába visszanyúló gyökerét kutatjuk fel. 
Bemutatjuk, hogy a Nílus völgyében az első írásos emlékek megjelenésétől kezdve tisztán agglutináló, 
nyelvünk szerkezetével szinte azonos felépítésű, számunkra ma is jól érthető nyelven írtak, beszéltek 
és számoltak. Segítségével a Nílus-völgyi hieroglifákat a magyar nyelv ősén közvetlenül lehet, és ezen 
túl éppen ezért kell is olvasni.  

A

A
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Minden állítás persze csak annyit ér, amennyit abból bizonyítani tudunk. 
Tételünket könyvünkben az eddig félreismert és megoldatlan 4000 éves szöveges példák, a 
királykörök megfejtésével, nyelvünk és az ősnyelv lélegzetelállító azonosságaival, valamint a 
legcsodálatosabb királykörrel, a titkát mindmáig őrző Szent Korona eddig ismeretlen egyiptomi 
méreteivel igazoljuk. 
 
    Ajándék? Igen, de mint történelmünk folyamán soha semmit, ezt sem kaptuk ingyen. 
Anyanyelvünk, könyvünk tanúsága szerint őseink gondolatainak, egyúttal az egyetemes kultúra 
bölcsőjének megismerésére kötelez. 
 
 

 
 
 

Csillagszoba 
 
 

z idő múlása létünk legfájóbb pontja. Jószerével nincs is jelenünk, hiszen mire tudatosul 
bennünk, hogy vagyunk, addigra már elkéstünk, és csak voltunk. Fennmaradásunk valódi rejtélye 

mégis a jövő. Csodálatos nyelvünk igéinket csak jelen és múlt időben ragozza, következésképpen 
őseink más jövőben reménykedtek. 
   Unas fáraó szakkarai piramisfeliratai is erről tanúskodnak. Könyvünkben az óbirodalmi uralkodó 
Teremtőjéhez vezető túlvilági útját követjük. A Fohászok magyar nyelvű olvasata során kísérőivel, 
hányattatásával, a keresztúttal, a két-kör tanával, egyszóval az őskeresztény hittételekkel ismerkedünk 
meg.  
   A fizikai elmúlás számára nem volt azonos a megsemmisüléssel. A földi élet folytatásaként az arra 
érdemeseket a Nílus-partiak igazmondóvá, azaz magyarrá avatták. A „csillagszoba lakó” Hunn Íjász 
már magyarként léphetett be az Élők birodalmába. 
   A legelső piramisfeliratok tanúsága szerint nyelvünk ősén megszólaló király üzenete így hangzik: 
magyarnak nem születni – magyarnak lenni kell… 

 
 
 

Tutanhamon a számadó 
 

utanhamon – a hármas antropomorf koporsóban túlvilági útjára küldött Nílus-parti király – öt 
neve közül a címlapon az ún. trónnevével találkozunk. Közvetlen magyar olvasata: az Úr népének 

képeire születetett. Földi kartusát az égi körrel egészítettük ki, hiszen melldíszének tanulsága szerint ő 
már a két körön, az angyaloknál van. Túlvilági útjáról, az ősi hitvilágról, valódi nevéről és 
küldetéséről lebbenti fel a fátylat az egyik pectoraljára írt, eddig tévesen olvasott hieroglif szöveg. 
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