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meg,hogybiztosanÁrpád-házi:azegyik
III.Béláé,amásikegyolyanférfié,akiaz
eredetitemetkezésihelyenIII.Bélaköze-
lébenfeküdt.
A DNS-vizsgálatok alapján bizonyos,

hogyazilletőnemleszármazottja,hanem
felmenőjevoltIII.Bélának,nagyvalószí-
nűséggelazapja,II. Géza vagy a nagyap-
ja, Vak Béla.Azutóbbiazonosításátmeg-
könnyítette volna, ha megvan a koponya 
is,ennekazonbannyomaveszett.
Káslerprofesszorelmondtaaztis:vizs-

gálataik alapján a két királyimaradvány
az R1a haplocsoportba tartozik, ami azt
jelenti, hogy az Árpád-ház tagjai egé-
szen biztosan eurázsiai, nem pedig finn-
ugor eredetűek (a haploid az a génsza-
kasz, amelyik egy családon belül a fér-
fiakágánváltozásnélkülminden időben
ugyanaz,egyadotthaplocsoporttagjaite-
hát vissza tudják vezetni DNS-üket egy
közösőshöz).
Ezt az eredetet erősítik meg III. Béla

testijegyeiis.Amorfológiaimegfelelések

ismegerősítettékugyanis,hogyIII.Béla
190centiméternélismagasabb,erőstest-
alkatúférfivolt,csontjaiisrobusztusak.A
leírásokalapjánacsaládtöbbférfitagjais
hasonlóalkatúvolt,amiszinténmegerősí-
tiaTurul-dinasztiaeurázsiaieredetét.
– Ha lesz rá forrás, és részletesebben

meg tudjukvizsgálni aDNS-eket, akkor
apaiágonvissza tudunkmenniazÁrpá-
dok eredetéhez, megtudhatjuk, pontosan
milyen népcsoportokból tevődtek ösz-
szeazÁrpád-ház tagjai, ésakkorarra is
választ kaphatunk, hol játszottak esetleg 
mégszerepetatörténelemsorán–mond-
ta a professzor.
Hozzátette:azértékeléstermészetesena

történészekésarégészekfeladata,dene-
kikkötelességükezekkelazadatokkal is
foglalkozni.
–Haagenetikaiprofilnapjainkbanal-

kalmas az apaság megállapítására, akkor a 
módszerprecizitásátebbenavonatkozás-
ban sem érdemesmegkérdőjelezni – fo-
galmazott.

Csomor LajosszerintaKaukázusban,hu-
nok és magyarok között, az örmény egyház 
fennhatóságaalattkészültaSzentKorona.
Az1978-banAmerikábólhazatértSzent

Koronát 1983-ban vizsgálhattameg elő-
szörfüggetlenkutatócsoport.CsomorLa-
josaranyművesvezetteacsapatot.Kétés
félévesfelkészülésutánjelentkeztekbea
vizsgálatra.
– Hetente, kéthetente összegyűltünk,

1982nyaráigcsináltukezta felkészülést

Majer Tamás 
A Szent Korona egyik története: 
örmények és hunok készítették?

–nyilatkoztalapunknak.
Mindentszámbavéveésmegvizsgálva

maradt67kérdésük,amelyekre,úgygon-
dolták,választcsakakkorkaphatnak,haa
kezükbeadjákakoronát.
–Megtudtam, hogy a korona átadásá-

nakegyikfeltételéülaztszabtákazameri-
kaiak,hogyamagyarvezetésnekengedé-
lyezniekellakoronatudományosvizsgá-
latait–idéztefölazaranyműves.
CsomorLajos1982-benkérvényeztea

  



Erdélyi Örmény Gyökerek 2018. március-április

9

vizsgálatlehetőségét,amelyrevégül1983
márciusábankerülhetettsor.Megjegyzen-
dő, olyan feltételt szabtak a kutatóknak,
hogy ők semmiképpen sem cáfolhatják
megaz addigi tudományosálláspontot–
akármitistalálnak.
–Azaranyművesvizsgálatkiértékelés-

nekazlettazeredménye,hogyakorona
szerkezetileg egységes – tette meg első
megállapításátCsomor.

Akoronánakháromfőrészevan:ake-
resztpánt, a párta és az abroncs. Csomor
Lajoscsapatánakvizsgálataszerintakoro-
nahátsófelénlévőháromföldiuralkodót
ábrázoló kép nemvolt rajta eredetileg.A
koronatetejénlévőkeresztpedignemfer-
de,hanem–természetesen–egyenesvolt.
–Az is kiderült, hogy nem tizenkettő

apostolkép volt a keresztpánton, hanem 
nyolc.Világossávált,hogyapártaésaz
abroncs egy anyagból készült. Ez azért

fontos,mertapártaazabroncshozképest
aszimmetrikusanvanfelszerelve–állítja
Csomor.
Az aszimmetria miatt érvel amellett

a szakember, hogy egy időben készült a
pártaésazabroncs.Másokszerintapárta
azabronccsalegyönálló,nőikoronavolt.
Ennek mond ellent ez az aránytalanság.
Hétmilliméteradifferencia.CsomorLa-
josvéleményeszerintakeresztpántnélkül
sosemhordákamagyarkoronát.
–Akoronatartalmazzaazokataműsza-

ki,szakmaijeleket,miszerintegyidőben
ésegyhelyenkészítettékarészeit–emel-
tekiismételten.
Amásodik,nyárivizsgálatraorvosimű-

szereket – szemfenékvizsgálót, gégetük-
röt–isvittekmagukkal.
CsomorLajos ekkor vette észre, hogy

az egyik belső zománckép egy része hi-
ányzik.
–Eképhez tartozó feliratmaradványa

nemolyan,mintamásikhétapostolnálol-
vashatóírás,amelyekasanctus(szent)rö-
vidítésévelkezdődtek,hanemez:Artholo
–mondta.
Hol ésmikorkészült aSzentKorona?

A vizsgálatok után ezt kezdte el kutatni

A negyven éve hazatért Szent Koronát első-
ként vizsgálhatta meg 1983-ban Csomor La-
jos aranyműves és kutató csapata (Fotó: Pes-
ti Tamás)

Az 1945-ben az Egyesült Államokba került ko-
ronázási jelvényeket Cyrus Vance külügymi-
niszter adta vissza a magyar népnek.
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CsomorLajos.Legelőbb azonos techno-
lógiávalkészülttárgyak,régészetileletek
keresésébefogott.Illetveolyanhelyetés
időtkeresett,aholegyidőbenvolthaszná-
latbanalatinésgörögnyelv.Hiszenako-
ronán e két írás egyaránt olvasható.
–Akétkoronaelmélete1790-benéppen

abbólindult,hogykétféleírásvanakoro-
nán–mutatottráennekjelentőségére.
–Olyanhelyetkellettkeresni,aholaké-

szítés időpontjábanegyszerre írtakgörö-
güléslatinul–magyarázta.
ASzentKoronánlévőzománcképekhez

hasonlókegykor–Csomorkutatásasze-
rint–aKaukázusban,amaiGrúziaterüle-
ténkészültek.Őmaga1993-banjártTbili-
szibenakutatásamiatt.
AszakembervéleményeszerintKárpát-

medenceiésdél-ukrajnaileletekalapjána
Szent Korona aranyépítményén alkalma-
zott technológia hun kori, legfeljebb ötö-
dikszázadvégi.Csomornemmelleslega
SzentKoronánlévőkétkatonaszentruhá-
zatánolyanmotívumokatfedezettfel,ame-
lyeket4-5.századihunkatonákviseltek!
Nos,hollétezetta4.században,aKa-

ukázus környékén olyan kereszténység, 
ahollatinulésgörögülegyarántírtak?Hí-
vottelőújabb,pontosítottkérdéstakuta-
tás állapota ezután.
Térjünkittvisszaarra,hogykittakara

koronárólhiányzóképnélolvashatónév:
Artholo!

Csomor Lajos tavaly nyári kutatá-
si eredménye szerint Artholo valójában
Szent Bertalan, aki az örmények legna-
gyobbszentje.
Csomor szerint az örmény egyház térí-

tetteakaukázusihunokatésmagyarokat–
máraKr.u.1.századtólkezdve–,sArtholo
neveelsőtérítőkéntisértelmezhető.
–ASzentKoronakészítők az örmény

egyházhoz tartoztak, a keresztpántos ko-
ronaforma pedig egyértelműen hun: a
Szent Koronát a Kaukázusban, az otta-
ni hun–magyarnépekközött, az örmény
egyház fennhatósága alatt tervezték meg 
–összegzettCsomor.
Azidőbeliségétaharmadikszázadleg-

végeésanegyedikszázadközétesziaku-
tató, amikor e terület római fennhatóság
alatt állt.A római kereszténység hivata-
losírásmódjaekkoribanagörögésalatin
volt.406-ignemvoltsajátírásbeliségeaz
örményeknek.
– A Szent Korona művészettörténe-

tiszempontbólavilágegylegértékesebb
műtárgya,régészetiszempontbólazegyik
legkülönlegesebb.Nemcsakajelképe,ha-
nematulajdonosaisamagyarállamnak,
rendelkezikaMagyarország feletti főha-
talommal. Szakrális tárgy is, mert a ha-
talom, amit hordoz, Jézustól származik
–méltattaaSzentKoronátCsomorLajos.

Megjelent: FEOL, a Fejér megyei hír-
portál 2018. 01. 14.

A koronázási palást


