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Végh Tibor 
 

A Szent Koronán lévõ képek szentjei 
és azok ünnepei számának szabályszerûségei a csillagászati évkörben 

 
A Szent Koronán 19 zománckép van. Fent, a 

kereszt alatt (az u.n. zárólemezen) a Teremtő ké-
pe, elől középen az abroncs fölé magasodóan a 
pánt előtt Krisztus képe, azzal átellenben hátul 
(hasonlóan elhelyezve), Dukász Mihály (görög 
császár) képe. Ez utóbbinak a helyén valaha Szűz 
Mária képe volt, ezt a kutatók már bebizonyí-
tották. Marad tehát még 16 kép: 8 a 2 keresztpánt 
4 ágán (2-2) és 8 az abroncson. De az abroncson 
hátul középen a Dukász-kép alatt kétoldalt ma 
olyan 2 kép van, amiről a szakemberek (arany-
művesek, mérnökök) szintén bebizonyították, 
hogy nem eredeti elhelyezésűek (és egyébként 
nem is szentek). 

 

Ha a 16 képet, azok jelentőségét, szerepét, 
érdemben és együttesen kívánjuk vizsgálni, akkor 
ehelyett a kicserélt két kép helyett odaillő szen-
teket kell feltételeznünk. Szerintem Szent József 
és Keresztelő Szent János illik oda. (1. sz. ábra) 

 

A szentekhez névünnepek tartoznak, s ha eze-
ket, mint időadatokat a csillagászati évkörbe ará-
nyosan és a tavaszi Napéjegyenlőségtől kezdve 
bejelöljük, olyan ábrát kapunk, amelyben a szen-
tek és ünnepek csoportosulásával félreérthetetlen 
szimmetriatengely jelenik meg, és így feltárul a 
Szent Korona eszmei, eddig láthatatlan szerke-
zete. (2. sz. ábra) Ez a tengely egyébként csil-
lagászati tájolás szerint megfelel az Oroszlán-
Vízöntő tengelynek. Ebben a szerkezetben egy-
szerre van jelen 

 

− az egyensúly és a „súlytöbblet” (ez utóbbira 
nézve lásd az „Ősi Gyökér 2013/1-es szá-
mában az „Önmozgóról” írt cikkemet), 

− és a szimmetria meg a „felpörgés”. (A Szent 
Korona ugyanis világmodell, ezzel kapcso-
latos a mozgás kifejezésének szükségessége.) 
 
 
 
 

Az említett és bizonyítottan meglévő szabály-
szerűségek és jellegzetességek a következők: 

 

1) A téli Napfordulótól (XII. 22.) kiindulva csil-
lagászati negyedévenként egyre több ünnepet 
találunk: 2, 3, 4, 5 (=14). Ez „felpörgésre” 
utal. (3. sz. ábra) 

2) Az évkört a Napéjegyenlőségek (III. 21. és 
IX. 23.) között megfelezve egyensúlyt talá-
lunk: 3+4 = 2+5. (4. sz. ábra) 

3) Az évkört a Napfordulók (VI. 21. és XII. 22.) 
között megfelezve „súlytöbbletre” utaló ada-
tokat kapunk: 5 ünnep 5 szenttel és 9 ünnep 
11 szenttel. (Összesen 14 ünnep 16 szent-
tel.) Érdekes, hogy a jobb oldal (9+11 = 20) 
a kétszerese a baloldalnak (5+5 = 10). (5. 
sz. ábra) 

4) Az ünnepeket és a szenteket az említett ten-
gely 2 oldalán számbavéve pedig egyensúlyt 
találunk: 7-7 ünnep és 8-8 szent. Érdekes az 
is, hogy ha azoknak a dátumoknak a számje-
gyeit összeadjuk, ahol a tengely metszi az év-
kört (: II. 14. és VIII. 15.), szintén 2x-ességet 
találunk: 2+1+4 = 7 és 8+1+5 = 14. (6. 
sz. ábra). Ennek a két dátumnak a pontos 
meghatározása (kiszámítása) természetesen 
magyarázatot igényel, de – terjedelme miatt − 
külön leírást képez. 

 

A 3. – 6. sz. ábra adatai ellenőrizhetők a 2. sz. 
ábra alapján. 

 

Hát nem megdöbbentő, hogy ilyen ellenté-
tesnek látszó szabályszerűségek ilyen harmoni-
kusan férnek meg a Szent Koronában? Ezek a 
szabályszerűségek a Szent Korona emberfeletti tu-
datosságú megtervezettségére utalnak. De vajon 
megmutatkoznának-e mindezek számunkra, ha 
nem éppen Szent Józsefet és Keresztelő Szent 
Jánost tételeznék fel az abroncson kicserélt képek 
helyén eredetiként? 
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A szentek neve és névünnepe valamint képük helye a Szent Korona síkban kiterített felületén 
 

 
 

1. sz. ábra 
 
 

A Szent Korona szentjeinek névünnepe az évkörben 
 

 
 

2. sz. ábra 
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A szentek számának csillagászati 

negyedévenkénti növekedése a Téli Napfordulótól 
kiindulva 

 

 
 

3. sz. ábra 
 
 
 

Az ünnepek és szentek száma az évkört 
a Napfordulók szerint megfelezve 
(: „súlytöbblet” a jobb oldalon) 

 

 

 
5. sz. ábra 

A szentek számának egyensúlya az évkört a 
Napéjegyenlőségek szerint megfelezve 

 
 

          
 

4. sz. ábra 
 
 

 
Az ünnepek és szentek számának szimmetriája 

a tengely 2 oldalán 
 
 

 

 
6. sz. ábra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


