I. Bevezetés

A

kutatás, és a felismerés útján nincs megállás, hiszen bármely kérdésre adott válasz menet közben
újabb kérdések özönét szüli. Ezzel a jelenséggel kell most is megküzdenünk.
Kezdetben minden a szokásos mederben folyt, a szakirodalom által mindmáig díszítésnek tartott egyik
ısi hieroglifa útját követtük az írás kezdetétıl a Ptolemaioszok koráig, ill. a Nílus Deltától Abu
Szimbel-ig. A nem várt méretekre duzzadt ismeretanyag viszont messze túllépte a jelzett hieroglifa
értelmi és hangtani megfejtésére irányuló terveinket.
Kiderült, hogy az alapkérdésre adható egyetlen lehetséges válasz csak az ıs-magyar nyelven
hangzósítva állítja helyre a kép látványa és hangértéke közötti eredendı egységet.1 Meglepı jelentése
további kutatások sorát vonta magával, melynek eredményeként megállapíthattuk, hogy ez a jel a
Nílus-parti hitvilág alapelemeit örökíti át a kereszténység tantételeibe. S bár ez az állítás már
önmagában is elgondolkodtató, eddig csak az egyiptológia közismert útján haladtunk.
A nem várt fordulatot a Szent Korona aprólékos vizsgálata okozta, nevezetesen ez az ısi hieroglifa –
további társai kíséretében – négyezer éves történetének folytatásaként a Szent Korona kupoláján is
tömegesen szerepel!
Kutatóutunk innentıl kezdve másik síkon folytatódott. Gerincét továbbra is a feltámadás Nílus-parti
ısi jelei képezték, másrészt a keresztpántok ún. díszítéseinek tüzetesebb vizsgálata, illetve az
apostolképek és oldaldíszeik, valamint a Pantokrátor képek alkotóelemeinek részletekbe menı
elemzése további hieroglifák azonosítását eredményezte.
Következésképpen a Szent Korona kupolájának eddig vélt mondanivalója újabb megvilágításba került,
s vele számos, mindmáig általánosan elfogadott feltevés dılt meg.
Gondolataink bemutatását rendre a felismerés kézzel fogható, tehát tárgyi jeleivel, közöttük a több
ezer éves hieroglifákkal kísérjük, melyek a feltevések birodalmából visszavezetnek a valóság –
gyakran nehezen elfogadható – talajára.
Így nemcsak a feltámadás egyiptomi koronáival ismerkedhetnek meg, hanem folytatásaként
bemutatjuk a Szent Korona keresztpántjainak eredeti képrendszerét, az apostolok kezében tartott
tárgyak valódi értelmét, a Pantokrátor képeken látható több ezer éves uralkodói jelvényeket, és nem
utolsó sorban a Szent Korona népeit! A jelzett népek jelképei a Kárpát medence archeológiai leletei
között mindmáig megtalálhatók.
Ezek a tények! Innen nincs visszaút, még akkor sem, ha számos kérdésre ma még nem ismerjük a
pontos választ.
Viszont… a már eddig szerzett ismereteink birtokában elmondhatjuk, hogy a Szent Korona a
legmagyarabb, legszentebb ereklyénk, mely magyarságát nem a kétes eredető Geobitz-as
zománcképnek köszönheti. Korábbi munkáink folytatásaként megállapíthatjuk, hogy nemcsak a Szent
Korona abüdoszi szent (alap)mérete, egyiptomi számrendszere, és az ısi mértékegységeket
hieroglifákkal a pártára írt zománcképei, hanem a bemutatásra kerülı ısi és új-keresztény hit jelképei
hordozzák a joggal hozzá főzött magyar, és egyúttal sacra ismertetıjegyeket.2
*

*

*

Nem ígérünk könnyő sikert, olvasmányos ismeretterjesztést. Viszonzásul gondolataink könnyebb
követéséhez könyvünket színes képek és ábrák „beszélı” sokaságával egészítettük ki.3
Hivatkozásainkat a gyakran száraznak nevezhetı – viszont sokak számára nehezen elérhetı –
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Ez a hieroglifás írás alapja. Bemutatásával Botos László, Magyarságtudományi tanulmányok (HUN-idea, 2008), 93121.oldalain bıvebben foglalkoztunk.
2
A Szent Korona vázrendszerérıl kialakult gondolatainkat korábbi munkáinkban részletesebben is kifejtettük: Borbola,
Királykörök (Budapest, 2001), 213-237, és Borbola, Magyarok Isten (Budapest, 2005), 44-83. oldalain.
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idézetekkel, és természetesen a hieroglifák ısi jeleivel igazoljuk. Következésképpen Gardiner és
követıi győjtésének megismerése, majd elemzése nélkül lehetetlen a Nílus-parti ısi hitvilágot, és az
abból kifejlıdött új-kereszténység párhuzamait feltárni.4 Mi több, a Szent Korona kupoláján látható
apostolképek, valamint a két Pantokrátor kép nagyított felvételeinek tárgyilagos, módszeres vizsgálata,
mondanivalójuk felismeréséhez, valamint megdöbbentı azonosításukhoz vezet.5 A tények önmagukért
beszélnek.
Könyvünkkel elsı sorban a feltámadás ısi emberi vágyának alaposabb megismeréséhez igyekeztünk
hozzájárulni, melynek egyiptomi hieroglifás jelei a bemutatásra kerülı kutatóutunk, azaz
mondanivalónk teljes egészének vezérfonalát képezik.

*

*

*

Nem könnyő szembenézni a valósággal. Különösen akkor, ha megrögzött évszázados tévedések
sorozatát szándékozunk helyesbíteni. Sokaknak bizonyára terhes lesz a Szent Koronáról
körvonalozódó új szemlélet befogadása, hiszen messze vezetnek szálai. Oda, ahol még nincsenek
keresztény tantételek, tehát nincs Szent Háromság, és nincsenek könyvek. Helyette a
papirusztekercsek, a hatalmas kövekbıl épített szentélyek hieroglif feliratai, csodálatos piramisok, a
Kilencek, és az ısi hitvilág két körével összekötött értékrendszer uralkodik. Pedig a kereszt jelét már
ötezer évvel ezelıtt bevésték a falakba, s vele együtt a kikelet, a feltámadás ısi jele mind idıben, mind
térben kitörölhetetlenül követhetı az örök élet, a maradók/madjarok/magyarok útjára indulók
sírboltjaiban.
De nemcsak ott, hanem a Szent Korona kupoláján is!
A következıkben ezzel szembesülünk.
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45. kép. A Szent Korona felülnézete

III. Az apostolképek nyomában

A. Az elızmények

K

orábbi munkáinkban már bemutattuk a Szent Korona egyiptomi méreteit, hieroglifákkal írt
pártázatát, az ısi egyiptomi számrendszer és a kör számolási meneteit. Foglalkoztunk a Szent
Korona vázrendszerének sajátosságaival, készítésének valószínő részleteivel, és az általunk elnevezett
szent abroncs ún. barbár díszeivel.6 Megállapítottuk, hogy a keresztpántok, és természetesen a rajtuk
látható zománckép-rendszer fiatalabb (!) a szent abroncsnál, bemutattuk, hogy a kupola célzatosan a
már meglévı abroncskoronához készült!7 A Szent Korona így harmonikus egységet képez. Külön
foglalkoztunk mindkét Pantokrátor ábrázolásának elemzésével is, erre egyébként a következı
oldalakon további részleteiben még visszatérünk.
Az elızı fejezetben ismertettük a kupolapántok ún. díszítı elemeinek hieroglif származását, s külön
foglalkoztunk a feltámadás ısi egyiptomi hieroglifáit közvetlenül szemléltetı Nap-korong
elemzésével. Ismét tapasztalhattuk, hogy a Szent Koronán nincsenek öncélú díszek, minden tudatosan
készített részletnek jelentése van.
Következésképpen…
1) ha, azt állítjuk és bizonyítjuk, hogy a keresztpántok és a fedılemez teles-tele van a százakat
jelképezı filigránokkal, 8
2) ha bemutatjuk, hogy a csepp-alakú kı, és a kör-alakú gyöngyök páronként a feltámadás többezeréves jelei,
3) és, ha tárgyi bizonyítékokat sorakoztatunk fel az eddig kulcslyuknak tartott, az apostolokat
körülvevı keretek = antropomorf koporsók valódi származásáról,
…akkor jogosan feltételezhetjük, hogy a rekeszzománc képek eddig ismeretlen ún. „díszítıelemei”
szintén hieroglifákkal írt mondanivalót hordoznak.
Természetesen az apostolképek vizsgálatához részletes leírásuk mellett – mely ebben a munkánkban
nem tér ki a nevük, hajuk színe, ill. szemük állásának meghatározására – az ún. „oldaldíszeik”,
valamint a kupolán elfoglalt helyzetük is szervesen hozzátartozik.
Sıt! Mint látni fogjuk, ez utóbbi két vizsgálati irány döntıen befolyásolja az ısi tanokról alkotott
általánosan elfogadott elképzeléseket, nevezetesen a Szent Korona készítésének idején élı keresztény
népekrıl, és hitvilágukról nyújt újabb ismereteket.
A következıkben – letérve a koronakutatók kitaposott útjáról – csak megfigyeléseinket,
gondolatainkat rögzítjük! Nem célunk a napjainkra szinte áttekinthetetlen méretőre duzzadt
szakirodalom ide vágó feltételezéseit, szerzıinek megállapítását értékelni, az eddigi kutatás történeti
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áttekintését felsorakoztatni.9 Ismereteink szerint az általunk választott irányban rajtunk kívül még
senki sem kutatott, így nem okoz meglepetést, ha a vizsgálatunk során feltárt tények az eddigi
eredményekkel rendre ellentmondásba kerülnek. Másrészt… újabb, perdöntı adatok megjelenéséig
tiszteletben tartjuk elıdeink véleményét, így a következı oldalakon még szöges eltérések esetén sem
kívánunk tételesen vitába szállni velük.10

B. A tények
A Szent Korona kupolapántjain teljes pompájában, ill. részeiben hét apostol süllyesztett
rekeszzománc képét látjuk. A képek nagyjából azonos méretőek, nagyságuk keret nélkül 47 × 32 mm.
Pántonként egymás fölött két-két apostol foglal helyet. Arany lemezbıl készült kereteik széleit a
befoglalásukkor a képekre ráhajlították.

1./ Az apostolképek mai helyzete a kupolán
Az oromzati Pantokrátor mögött feltételezett, ún. Artholo/Bertalan apostol képét ma már sajnos nem
látjuk Szelényi Károly fényképezıgépe 1983-ban az oromzati Pantokrátor íve mellett csak a befoglaló
tok üres sarkait örökítette meg (116. kép).11 Felette János apostol foglal helyet a fedılemez
Pantokrátorának (az Atyának) lábánál. Az Atya jobbján Péter apostol, jobbra alatta András apostol
látható. Az Atya balján Pál apostol, balra alatta Fülöp apostol helyezkedik el. Az Atya mögött Jakab
apostol, majd alatta Tamás apostol zárja a sort (Képtár I. képe).
Egyébként csak négy apostolt látunk teljes alakjában, ezek a ’felsı körben’ foglalnak helyet: Péter,
Pál, János és Jakab. András és Fülöp apostolokat részben a pártázat utolsó elemei, részben az abroncs
széle takarja, de nevük, alakjuk, díszítésük jól kivehetı. Mindezt nem mondhatjuk el Tamás
apostolról. Képének csak a felsı harmadát látjuk, így is felismerhetı neve mellett indás díszítése.
Viszont ezt a képet az ún. Dukász Mihály képének rögzítésekor sajnos két helyen is átfúrták (Képtár
XI. képe).
Mai állapotában mind a nyolc apostolkép, sıt a fedılemez Pantokrátor képének foglalata is a
nyilvánvaló kifoglalás és a hevenyészett újrafoglalás durva nyomait viseli. Következésképpen a mai
sorrend megbízhatatlan.

2./ Kérdések és összefüggések
Van-e, és ha van, akkor vajon milyen összefüggés lehet az apostolok, a kezükben tartott tárgyak és a
hozzájuk tartozó oldaldíszek között?
Az elsı látásra nyilvánvaló, hogy az apostolokat a kulcsos Pétertıl eltekintve nem a középkor
szokásos jegyeivel díszítették.12 Jakab mellıl hiányzik a kagylós bot, de érdekes módon két oldalról
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Ipolyi Arnold 1886-ban kiadott könyvében (A Magyar Szent Korona és koronázási jelvények története és mőleírása, kiadja
a MTA, Budapest, 1886) Révay Péter koronaır 1613-ban kiadott munkájától számítva a kutatók/leírók névsoraként maga
elıtt 52 szerzıt sorol fel (VI-X oldalakon). A szerzık száma az óta a többszörösére duzzadt.
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felirat volt olvasható. Ludvig Rezsı.
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A kulcsok kérdése érdekes gondolatokat vetett fel. Mióta léteznek az ábrázolthoz hasonló kulcsok, és természetesen az
ehhez illeszkedı zárak? Eddigi vizsgálataink szerint történetük visszanyúlik a római birodalom elıtti korokba, így a

oroszlánok övezik a fejét. Viszont az oroszlán közismerten Szent Márk jelképe, s akkor miért díszíti ez
a ragadozó Jakab mellett Péter apostol rekeszzománc képét is? János evangélista madara a sas. A
hasonnevő apostolt (többek szerint azonos az evangélistával) kehellyel és kígyóval ábrázolták. Lám,
feje mindkét oldalán egy-egy madár látható. Pál apostolt a középkori képeken általában pallóssal
állítják elénk, míg Andrást a róla elnevezett kereszttel jelölik. Úgy érezzük, jogosan kételkedünk: mit
keresnek János evangélista sas madarai Pál és András apostol díszei között? Fülöp apostol és Tamás
apostol indái sem közvetlenül az apostolok egyedi tulajdonságaira utalnak.13 Fülöp képérıl hiányzik az
ıt jellemzı ún. keresztes bot,14 s bár Tamás apostol képét nem láthatjuk teljes alakjában, az ıt jelzı
szokásos lándzsának sehol sem találjuk nyomát.
Fogalmazzunk egyszerőbben! Megítélésünk szerint ugyanaz a madár nem lehet három apostol
(esetleg négy, hiszen Bertalan képét nem ismerjük) személyes, ikonográfiai jelölése. Ugyanígy az
oroszlánok sem jellemezhetnek további két apostolt, különösen akkor, ha tudjuk, hogy ez jelkép
egyikükhöz sem tartozik.

3./ Értékelés
Az alábbiak megértéséhez elıször vizsgáljuk meg az apostolképek díszeinek a mai helyzetükbıl adódó
„összefüggéseit”:
a.) Péter apostol fogazott rombuszai alatt ugyanazon a pánton András apostol körei láthatók, ill.
Péter apostol oroszlánjaival ellentétben András apostol fejét madarak fogják közre. Egymásnak
ellentmondó jelképrendszer, számunkra értelmetlen párosítás!
b.) A felsı sorban látható Pál apostol alatt Fülöp apostol indái igyekeznének felfelé, de nincs
további folytatásuk, mert Pál apostol oldalkörei mindkét oldalon lezárják az Atyához vezetı
utat. Csak feljebb, a válaszvonal felett, valamint Pál apostol feje mellett, látható néhány inda,
ám közöttük is a madarak uralják a teret. Mindez nem mondható el Fülöp apostol ún.
fejdíszeirıl, ahol két fogazott (fél) rombuszból induló inda kanyarog oldal irányban. Fülöp
apostol fejét tehát nem díszíti semmilyen állat képe. Gondoljuk meg, ez a két apostol ma
ugyanazon a pánton foglal helyet!
c.) Sajnos nem jobb a helyzet Jakab apostol fogazott rombuszai és oroszlánjai, valamint Tamás
apostol feje mellett látható állat nélküli indák esetében sem. Jakab leveles keresztjeibıl Tamás
apostol feje mellé egy sem jutott! Ugyanakkor Tamás apostol indás felsı díszei, ill. feltehetıen
indás oldaldíszei (sajnos a takarás miatt nem lehet látni) Jakab apostolhoz már nem érnek fel.
Ezen a pánton sem lehet az Atyához eljutni…
d.) János apostol képén szinte minden jel szerepel. Az alatta feltételezett, de napjainkban már nem
érzékelhetı képpel nem lehet összehasonlítani.
A fentiek alapján megállapítjuk, hogy az apostolok mai helyzete nem követi az oldaldíszek feltételezett
ısi harmóniáját!
Sıt! Azt is megállapíthatjuk, hogy az apostolképek oldaldíszei nincsenek közvetlen összefüggésben a
közöttük ábrázolt apostolokkal! Következésképpen… az apostolképek oldaldíszei elsıdlegesen az
apostoloktól független mondanivalót hordoznak. Itt tehát nem az Evangéliumok tana, hanem
feltehetıen sokkal ısibb, lényegében valami egészen más rend uralkodik!

zománcképek keletkezésének idejét nem lehet a kulcsok idıbeni megjelenése alapján meghatározni. Történetük feltárása
további vizsgálatot igényel.
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4./ Magyarázatok
A napjainkig érvényben lévı magyarázatok az ún. elhívások sorrendjét, illetve Jézus kedvelt
tanítványainak csoportját helyezte a „fıhelyekre”. Ezért került János, Pál, Péter, és Jakab apostol
közvetlenül az Atya köré.
Ezzel kapcsolatban több kérdés is felmerül:
 Az apostolok nem a „Mester”, Jézus közelében vannak, hanem az Atyát veszik körül. Mi erre
a magyarázat?
 Pál apostol nem volt Jézus tanítványa, rá tehát nem lehet érvényes az elhívások sorrendje,
mégis az Atya balján, Péterrel átellenben foglal helyet.
 A koronakutatás napjainkig az apostolok fent említett sorában Zebedeus és Salome fiait, a
„mennydörgés fiai”-nak tartott id. Jakabot, és öccsét, Jánost véli felismerni. Viszont a tizenkét
apostol között szerepelı ún. fiatalabb Jakab, sıt Jézus féltestvéreként ismert „kicsi” Jakab is
szent volt. A vallástörténet szerint ez utóbbi levelei, és ısevangéliuma az apokrif listára
kerültek. A valóságban ugyanakkor a zománcképen látható Jakab sötétbarna haja a fiatalabb
apostolra utal. Ezzel szemben a kezében látható tekercs a mórok elleni harc spanyol/portugál
védıszentjeként tisztelt idısebb Jakab ábrázolásának része. Végül is melyik Jakabot állít elénk
ez a zománckép?15 Hasonló kételyek merülnek fel a többi apostol esetében is.
A kérdéseket még hosszan lehetne folytatni, hiszen megnyugtató választ – kizárólagosan az
Evangéliumok ismeretanyagát követve – mindezidáig nem kaptunk.
A bemutatott összevisszaság ismeretében nem csoda, ha az ún. „oldaldíszekrıl” és a kilenc kupolakép
üzenetérıl nem alakulhatott ki egységes, megnyugtató szemlélet.

5./ Összefoglalás
Összegezve a fentieket nyilvánvalóvá vált, hogy a kupolaképek mondanivalójának pontosabb
megismeréséhez (kezdetben) az apostoloktól teljesen független, másik vizsgálati irányt kell
követnünk. Utunkat a következıképen csoportosítjuk:
 Legelıszır az ún. oldaldíszek rendszerezése alapján határozzuk meg az apostolképek eredeti
helyzetét.
 Részleteiben is meg kell ismerkednünk az apostolok ún. oldaldíszeinek mondanivalójával.
 Csakis ezek ismeretében helyezhetjük vissza az apostolokat környezetükbe, s juthatunk közelebb a
Szent Korona építésekor uralkodó keresztény nézetek megítéléséhez, valamint ennek részeként
a szokatlan apostolábrázolások megértéséhez.
 A kilencedik kupolakép, a fedılemez Pantokrátor képe sem maradhat ki elemzésünkbıl. Mint látni
fogjuk, alaposabb vizsgálata megdöbbentı felismeréshez vezet.

15

Az id., ill. ifj. megjelölést nem az életkor szabta meg, hanem a tanítvánnyá válás sorrendje. Ez a belépési sorrend, besorolás
érvényes mindmáig a rendekben is.

C. A Szent Korona apostolképeinek eredeti helyzete
A fentiek alapján joggal gondolhatjuk, hogy a keresztpántok eredeti díszítése másképpen nézett ki,
az apostolok mai helyzete utólagos átrendezés eredménye. Valószínőleg egyetlen kép sincs eredeti
helyén!
Elıre bocsátjuk, hogy kutatásuk során sajátos módszereket alkalmazva az eddig elfogadott
segédtudományok követelményeit rendre mellızük. Megítélésünk szerint a Szent Korona „a priori” az
„etalon”, melynek vizsgálata éppen ezért csak az önmaga szabta különleges értékrendszer szerint
történhet. Így el kell fogadnunk azt a látszólagos ellentmondást, melynek értelmében mind egészének,
mind részeinek megítélésekor csakis önmagához lehet hasonlítani.
A következıkben „csak és kizárólag” a logikus gondolatfőzés tényekre alapozott eredményét tekintjük
elfogadhatónak.
*

*

*

A fentiekben megállapítottuk, hogy az apostolképek díszei az apostoloktól független gondolatokat
hordanak. Alakjuk és nevük jelenléte az alábbi vizsgálatunkban felesleges, s mint látni fogjuk
másodlagos is. Vegyünk tehát mély levegıt… takarjuk le az apostolok alakjait, és neveit, úgy, hogy
csak az oldaldíszeik maradjanak láthatók.
Meglepı élményben lesz részünk.
A leírás pontosítása érdekében az apostolképek ún. oldaldíszeit két csoportra osztottuk:
 Az apostolok mellett látható függıleges rendezéső hattagú jelekre: ezentúl „oldaldíszeknek”
nevezzük, valamint…
 Az apostolok feje mellett látható díszítésekre: ezentúl „felsı-díszként” jelezzük.
Kiindulásként tételezzük fe, hogy a hajdan volt ötvösmester páronként csoportosította, és páronként
azonos elemekkel díszítette az apostolképeket.

1./ A párosítás
A mondat elsı fele látszólag felesleges, hiszen a mai állás szerint is 4 pár, azaz mindegyik
keresztpánton 2-2 apostol foglal helyet. Másrészt kérdés, hogy ezek eredetileg is összetartozó párok
voltak-e, ill. mindig 8 apostolkép alkotta-e a keresztpántok teljes képsorát? A bemutatott bizonyítékok
ellenére többen még ma is felvetik a 12 apostol, azaz 4×3 elosztás lehetıségét.
Természetesen a 4×2 elosztás sem kötelez a párok azonos díszítésére.

Induljunk ki a tényekbıl:
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Ha az apostollemezeket kizárólag az oldaldíszeik szerint leltározzuk, akkor két fogazott
rombuszos, két teljesen indás (ez utóbbi részben feltevés, hiszen Tamás apostol oldaldíszeit
nem látjuk), két mindkét oldalon körökkel díszített, valamint egy vegyes díszítéső, azaz indás
és körös lemezt számlálhatunk meg. A nyolcadik apostol jelrendszerét nem látta senki, így a
továbbiakban kihagyjuk vizsgálatunkból.16
De kiindulhatunk a felsı-díszek leltározása alapján is, és ekkor két oroszlános lemezt, két
indás lemezt, valamint három madaras lemezt találunk.

Szent Bertalan kérdését itt nem kívánjuk részleteiben is elemezni. Megjegyezzük, hogy Decsy Sámuel Szent Bertalan
nevének feliratát 1790-ben még látta. Másrészt nevének az SCS → Szent jelzı nélküli csonka változatát az ún. aranymőves
csoport ARTHOLO (?) alakban 1983-ban írta le. Elképzelhetı, hogy ez a „dummy” nem is az eredeti kép része, így
Bertalantól akár Júdás Tádé apostolig bárki lehetett a hiányzó nyolcadik apostol.

Ha a két vizsgálati eredményt összegezzük, akkor csak egyfajta párosítás állja meg a helyét.
Nevezetesen:
• A két fogazott rombuszos lemez felsı-díszítése egyúttal az oroszlánokból is áll, azaz mindkét
csoportosítási változatban ugyanarra a két zománcképre bukkanunk. Oldal és felsı díszeik
azonosak, következésképpen ez a két kép minden kétséget kizárólag egy párt képez.
• Két (pontosabban másfél) indás lemezt találtunk. Ezek oldaldíszei nem hasonlíthatók, hiszen
Tamás feltételezett indás oldaldíszeit ismételten nem láthatjuk, másrészt azonos felsı
díszekkel pompáznak. Tekintve, hogy hasonló fejdíszekkel egyik további apostolkép sem
dicsekedhet, nagy valószínőséggel ezek is párt alkotnak.
• A két és fél körös, de három madaras hátra lévı lemez párosítása a vártnál egyszerőbb. Ismét
a felsı-díszítés adja a megoldás kulcsát! Nevezetesen a madarak mellett az ıket körülvevı
indák utalnak a párokra. Ilyen lemez csak kettı létezik. A harmadik felsı-díszei között leveles
keresztek övezik a madarakat. Ezek ismeretében ismét két lemezt párosíthatunk: a körös/indás
vegyes oldaldíszítéső, madaras indás felsı-díszítéső lemez párja a mindkét oldalon körös
díszítéső, egyúttal az elızıvel azonos madaras/indás felsı-díszítéső lemez. A felemás
oldaldíszítéső lemez elemzésére az alábbiakban még többször visszatérünk.
• A negyedik párból egy lemez (Bertalan?) hiányzik, így a másik felét az oldaldíszeiben köröket
viselı, felsı-díszeit tekintve madár és leveles kereszt ábrázolású rekeszzománc kép alkotja.

a.) A rombuszos pár

46. kép

47. kép

b.) Az indás pár

48. kép

49. kép

c.) Körös-indás pár

50. kép

51. kép

d.) Körös ? pár

ARTHOLO ?

52. kép

53. ábra

Másfajta értelmes párosítást a fent meghatározott értékrendszeren kívül nehéz elképzelni.

Végül is a Szent Korona kupoláján két körös/madaras pántot, és egy-egy rombuszos/oroszlános és
indás-agancsos/indás pántot találtunk (a hiányzó adatok következtében részben feltételeztünk). A
rajtuk elhelyezett apostolképek „díszeik” alapján történı párosítása csakis ebben a felállásban
ütközésmentes.

A megoldás kulcsa a vegyes díszítéső körös-indás oldaldíszek elemzése!
Ezen az apostolképen a bal oldali indák lépcsıs piramisról indulnak el, illetve a jobboldalon a kettıs
körök hasonló lépcsıs piramisban végzıdnek. A két piramist gondolatban összekötı ferde
választóvonal a képen egyúttal elválasztja a körös és az indás rajzokat (54. kép). Mindez nem lehet a
véletlen szeszélye. Sıt, ez a vonal a Szent Koronán is szétválasztja az indás és a körös pántokat. Tıle
balra az indás oldaldíszek, tıle jobbra a körös oldaldísző lemezek találhatók.

2./ A választóvonal

54. kép. A választóvonal

Ez a felismerés alapvetı fontosságú kutatásaink folytatásához. Nevezetesen, ha a párjának
oldaldíszei csak körökbıl állnak, akkor azok csak alatta, tehát a válaszvonal körös oldalán
helyezkedhetnek el!
Sıt, az alsó képen még egy különleges vonal is látható (kék színnel jelöltük). Korábban már jeleztük,
ez a Szent Korona vázának felezıvonala, a „szintvonal” (55. kép).

választóvonal

szintvonal

55. kép. A szintvonal

Ugyanez a szintvonal az egyik rombusz oldaldíszes lemezen is látható. Jegyezzük meg: a hat látható
kép közül csak ezen a két lemezen szerepel ilyen megkülönböztetés. Következésképpen ezen a pánton

is felállítható a magassági sorrend. Tekintve, hogy a szintvonal alul foglal helyet, a sorrend a
következı (56. kép):

szintvonal

56. kép

Visszatérve a ferde választóvonalhoz! Attól jobbra tehát egy további körös pánt, balra viszont az
indások pántja állhatott. Következésképpen a rombuszos pánt egyik oldalán sem lehetett a
szomszédja, azt csak vele átellenben helyezhették el.

Közöttük a válaszvonal értelmében 90°-kal az óra járásával egy-irányban elfordulva a madaras/körös
pánt – az ismeretlen (Bertalan)képpel – volt az eredeti rend. Vele szemben az indás-agancsos/indás
képek pántja képezi a keresztpántok még hiányzó részét.

3./ A szintvonal
A szintvonal további gondolatokat ébreszt.
A többi látható apostolképrıl hiányoznak ezek a csíkok. Modellkísérleteink, valamint számításaink
szerint ez a vastag (váll)vonal a teljes korona magasságának 1/3-át jelöli (hieroglifás analógja a nfr
→ növel lehet). Mindkét zománclemezt az eredeti képrendszer visszaállításához ezért (is) az alsó sorba
helyeztük.
Két változat lehetséges:

Mind a négy alsó képen ilyen szintvonal volt (esetleg ma is van), ebben az esetben a félig
takart Tamás képen is ilyen vonalat kellene találnunk.

Csak a két oldalsó, tehát a külvilág számára is látható kép készült így. Ez egyúttal azt is
jelenti, hogy a kupola képeinek ötvösmestere már ismerte az abroncson elhelyezkedı két recipiens
(hátlemez) helyzetét! Tekintve, hogy ez a feltevés látszik az egyetlen értelmes felállásnak, a
továbbiakban ezt az utat követjük.
Amennyiben tehát csak a két jelzett apostolképen találhatók a szintvonalak, akkor a pántoknak az
abroncshoz viszonyított helyzete további támpontot kapott. Nevezetesen a koronaépítı ötvös-mester
mindkét képet értelmes, azaz látható helyre tervezte, illetve helyezte is! Ilyen hely a Szent Korona
kupolájának csak az oldalpántjain, ott is csak az alsó sorban van. Megismételjük… ez az állítás azt is
feltételezi, hogy a korona építıje számolt az elsı és hátsó központi oromdísz takarásával.
Feltevésünkben a Szent Korona teljes magasságának 2/3, azaz a kupola vázának magassága, a
második szintvonalat eredményezi. Megítélésünk szerint valószínőleg ezt a földi-égi szintet jelzi az
Anjou-korabeli országalmán is látható kettıs kereszt (57. kép). Tulajdonképpen a kereszt a tau jelen
nyugszik. A kettıs kereszten így szerepel a „csúcsdísz” is.

57. kép. Az országalma a kettıs kereszttel

A nfr
(magyar olvasata NöVeL-NeVeL) jelrıl a szakirodalom megállapította, hogy az
Újbirodalomban ún. alap-magasságot – számukra a föld szintjét – is jelöli. Ha a jel függıleges szárára
egy további vonalat (fokot) húzunk, akkor a következı képet kapjuk:
. Ilyen hieroglifa
ismereteink szerint az Óbirodalomban még nem létezett. A Késıkorban viszont már a szentélyek
falain is megjelenik (58/c ábra). Sorszáma az Extended Library-ban F156, mely az F35-ös
windpipe(?)/szívet és légcsıvet ábrázoló), valamint az N17-es
párosításából származik. 17

(heart and

(land/földet jelzı) hieroglifa

Megítélésünk szerint az országalma és a kettıs hieroglifa között vonható párhuzam legalább is
elgondolkodtató. A Philé-i feliraton nincs csúcsdísz! Vö. az 58/a, 58/b és 58/c képekkel.

58/a kép

58/b kép

58/c. Az F156-os hieroglifa
Részlet az Izisz szentélybıl, Philé.

Ebben a feltevésben a Szent Koronán a felsı Pantokrátor kép már az égi magasságban, a felsı szinten
van.
A kettıs kereszt tehát, akár a címerünkben szereplı hármas halmon is, a földi és az égi szintet jelöli.
Eddig lépésrıl lépésre, a tényekre alapozott rendszerezés útján haladtunk. A másod és harmadlagos
jelek vizsgálatával – lásd késıbb – azt is el lehet dönteni, hogy az indás apostolok közül melyik
lehetett eredetileg fölül, csakúgy a madaras/körös kép felsı vagy alsó helyzete is biztonsággal
tisztázható.
Mindezek után még mindig maradt egy nyitott kérdés. Az apostolképek díszei alapján felállított
egység/összhang még nem jelölte meg egyértelmően a kupola és az abroncs pontos viszonyát.
Nevezetesen az eddigiekbıl nem dönthetı el, hogy pl. a rombuszos képek az oromzati Pantokrátor
jobb vagy bal oldalára esnek. Tekintve, hogy a hajdan volt ötvös-mester pontosan ismerte
mondanivalóját, és nem csak – hozzánk hasonlóan – a letakart képekkel „tapogatódzott”, ennek
eldöntéséhez az apostolképek, és oldaldíszeik mondanivalójának akkori ismerete is rendelkezésére állt.
A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy az egyik esetben az indás pánt futna be az oromzati Pantokrátor
mögé, illetve 180%-kkal elforgatva a madaras/körös/leveles-keresztes pánt alsó apostola kerülne
takarásba. A másik két változat a szintvonal-elmélet szerint kizárható.
Az apostolképek visszahelyezésével a késıbbiekben majd ez a kérdés is megoldódik, addig is
fogadjuk el azt a feltevést, hogy a rombuszos díszek az oromzati Pantokrátor jobb kezére esnek. Ebben
az esetben a képek következı rendjét állíthatjuk össze (59. kép). A képek eredeti arányát és
egymáshoz való távolságát a szemléletesség érdekében megváltoztattuk. Az Atya – a fedılemez
Pantokrátorának – képét hely hiányában csak egy vörös körrel jeleztük:
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Hannig, op. cit., 1141.

?

59. kép Az apostolképek díszeik szerinti rendezése után kialakult képrend

D. A Szent Korona népei
Mindeddig tehát az apostolok kilétének felfedése nélkül alakítottuk ki a lemezek legvalószínőbb,
nevezzük nevén, általunk eredetinek vélt helyét. Ezt, a most már harmonikusan illeszkedı, díszítési
rendszert állította össze mondanivalója „burkolt” megjelenítéséhez a zseniális képességekkel
rendelkezı hajdan volt ötvös-mester.
De mi volt ezzel a célja?
Ha a felsı díszek párosított rendszerét vesszük alapul, ill. kiemeljük azok fı motívumait, akkor a
kupola építıjének napjainkra már elfelejtett üzenete tárul elénk (60. kép):

Oroszlán

Indás-(agancsos)
nép

Turulos
Leveles kereszt és a Két-kör népe
Lépcsıs piramis
Leveles kereszt népe

60. kép

Egyértelmően, és zseniális egyszerőséggel megjelölte a Szent Korona népeit!
1.) Az oroszlán, a fogazott rombusszal, és a leveles kereszttel,
2.) A turulmadár és a kettıs körökkel, benne a leveles kereszttel, valamint
3.) Az indás (agancsos) mintákkal jelzett …………………………………………népeket.
Ez a három nép él és olvadt össze a Szent Korona védelme alatt.

Egységüket a sokat emlegetett ötvösmester a lemezek díszei között is érzékeltette.
 Az oromzati Pantokrátor fölé a két-körös oldalmintákat helyezte. Ugyanitt a felsı-dísz fı motívuma
a népet jelzı turul-madár. Csakhogy a madár körül az oroszlános nép leveles keresztjei láthatók.
Sıt, a belsı körök közepén is a leveles kereszt uralkodik. Tehát a szomszédai jelképeit is magán
viseli. A margóra szántuk: Demeter pajzsát is ilyen motívum díszíti (66. kép).
 Az összekötetés folytatódik a vegyes oldalon is. Mindkét zománckép a turul-madaras népeket jelzi,
de oldalmintájukban a kisebbik kör közepén még ott van az átellenben uralkodó leveles kereszt
is. Viszont fejük mellett, sıt, a vegyes díszítéső kép baloldali oldaldíszében már megjelenik a
baloldali szomszéd nép indás rajzolata. Mi több mint láttuk, az indás oldaldíszek egy piramisról
(fél rombusz) indulnak, a körös másik oszlop pedig ugyan csak egy piramisban (fél rombusz)
végzıdik. Ez a két jel adta a választóvonalat.
 Hasonló fél piramis – esetleg ziggurat – adja az alapot a negyedik, azaz indás pánt felsı-díszeinek
is. A két oldalt agancs-szerően kanyargó indák mindkét apostolképen errıl a piramisról
indulnak ki. Ezt a népet éppen ezek a kis piramisok kötik össze szomszédaikkal, nevezetesen a
kettıs-piramissal és oroszlánokkal jelzett néppel, illetve a másik oldalukon a turulos népekkel.
Griffekkel a Szent Koronán közvetlenül nem találkoztunk.18 Viszont az oroszlántestő-madárfejő
szárnyas mondabeli összetett lény, a hunokat védı szent állat mindkét alakja, azaz az oroszlán
(esetenként párduc), és a ragadozó madár a kupolán is látható.
A Szent Korona népeinek közelebbi megnevezése nem a mi feladatunk! A történelem porondján
követhetı változások, s a rendelkezésünkre álló régebbi és újabb adatok tárgyilagos megítélése
elsısorban a történészek és régészek feladata, de nem a nyelvészek, ill. más segédtudományok
mővelıinek kiváltsága.
Tény, hogy a Szent Koronán jelzett népek jelképei a Kárpát-medence régészeti és írásos leletei között
tömegesen megtalálhatók. Üzenetük hiteles értékelése a jövı feladata.

*

*

*

Összefoglalva vizsgálatunk eddigi eredményeit megállapíthatjuk, hogy a zseniális képességő ötvösmester az apostolképek díszeivel a Szent Korona népeit, illetve azoknak egymáshoz, és (feltehetıen) a
kereszténységhez főzıdı kapcsolatát jelezte. Mindehhez nem volt szüksége az apostolok egyedi
megjelölésére, hiszen azok ikonográfiai jelképei (esetleg Péter kivételével) nem szerepelnek ma sem a
Szent Koronán. A párosítás eredményeként megjelölt népek Atyához vezetı feltámadás-útja annyira
nyilvánvaló, ábrázolásuk a keresztpántokon olyannyira egyértelmő, hogy eredeti feltételezésünkkel
ellentétben itt „burkolt célzásról” szó sem lehet.

Vajon ez volt-e az oka az apostolképek átrendezésének?
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Ez a tény segíthet a kupola építésének idırendi meghatározásánál.

