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Racionális tények, homályba vesző történetek, 
misztikus magyarázatok

Miért fontos a több, mint ezer éves Magyar Szent 
Koronáról írni vagy beszélni? Orbán Viktor a 2001 
évi újévi beszédében, amikor a koronát a Nemzeti 
Múzeumból az Országházba helyezték át, beszélt 
a történelem, a hagyományok ismeretének fontos-
ságáról, hangsúlyozta, hogy a hagyományai nél-
kül nem ember az ember, és nem nemzet a nem-
zet. A közös hagyományok elfogadása és tisztele-
te fontosabb talán, mint a vérbeli kapcsolat a nem-
zet létében.  A jövő mindig fontosabb a múltnál, a 
normális körülmények közt a jövő a múlton épül. 
Így a szebb jövő érdekében meg kell ismernünk, és 
meg ismertetnünk fiataljainkkal nemes múltunkat.   

Csillagok koronája

Papp Gábor művészettörténész munkássága a 
koronakutatásban is rendkívül kiemelkedő. „Az 
angyali Korona nevében” című műveiben fejti ki, 
hogy Koronánknak rendkívül összetett, az ékszer 
teljes egészére kiterjedő képi „programja” van. Ez 
nem a nagyegyházi hanem a manicheista keresz-
ténység eszmerendszerében fogant, amelynek ősfor-
rása a szkíta bölcsesség,  képviselői András és Fülöp. 
Megállapította, hogy a figurális zománckép-páro-
sok egymás tükörképeiként összetartoznak, az aszt-
rológia segítségével feltérképezve a Korona „naptári 
rendjét” a rajta ábrázolt apostolok és szentek név-
ünnepeinek dátuma alapján. Ebből kibontakozott 
egy jellegzetes kettős spirál vonal mentén húzódó 
névünnepek évköri sorba járásának, vagyis a fény 
növekedésének, a fény felszabadításának folyamat-
ábrája. Ez összecseng a magyar ősvallással, a fény 
és napimádattal, ami egyébként a kereszténység 
később feledésbe merült alapja. Egyre többen gon-
dolják úgy, hogy a Szent Korona jelenlegi formá-
jában jóval előbb létezett Szent István királyságá-
nál. Elterjedt az a különös felfogás is, hogy a pápa 
nem, mint főrangú embernek, hanem mint apos-
toli fenségnek küldte az ékszert, amelyet akkori-
ban Rómában egyetlen ötvös mester sem tudott 
készíteni. Megkísérelték ugyan elsajátítani a kele-
ti mesterek technikáját, de már az 1050-es években 
Közép-Ázsiában sem voltak ilyen stílust és szak-
értelmet képviselő műhelyek. Ezért –ha másként 
nem ment- fosztogatással és csellel szerezték meg 
a kincseket avar néptestvéreinktől. Őseink tehát a 
rabolt zsákmány visszaszerzésére szervezték „kalan-
dozó” hadjárataikat a „művelt nyugatra”, saját jogos 
tulajdon visszavételére- egy felfogás szerint.

 Hármas korona

Ugyanakkor létezik egy különös magyarázat is 
szent eredetére vonatkozóan, ami ötvözi a két, egy-
mással szöges ellentétben álló  korona eredet felfo-
gást. Az Arvisurákban, amelyet ősi rovó sámánjaink 
írtak, három különböző korona gondosan megter-
vezett és kivitelezett összedolgozására találunk uta-
lásokat. Az első legrégebbi az uruki sámánkorona. 
Ez az ősmagyar vallást képviseli, és maga Gilga-
mes készítette, majd később ajándékozták Álmos- 
és Lebéd-házi fejedelmeknek. Másik a Dukász 
Mihálytól kapott zománcképes korona, amely a 
bizánci egyházat képviseli. A római egyház képvi-
seletében pedig a pápától kapott liliomos arany-

korona, lett a harmadik. Gilgames-koronát min-
dig is a „szarvas népek” leszármazottai, Nimród-
Gilgames-Árpád vérvonalbeli fejedelmek koro-
názására használták. Ősi feljegyzésekből meg-
tudhatjuk, hogy a pártus származású Jézust 
beavatott fejedelemként Nippurban Krisztus-
sá, Urukban pedig királlyá koronázták az uruki 
zikuratban őrzött Gilgames koronával. Romu-
lust ugyancsak ezzel a koronával avatták királlyá 
az uruki hagyományok szerint, mivel az etruszk 
Romulus és Rémusz Nimród családjának Gilga-
mes ágából származtak. A hun Attila is e koro-
na által lett az eljövendő „ Világ Ura”.  István 
király a Gilgames-korona mellé a pápától meg-
kapta a liliomos aranykoronát, amely valójában 
a rokon Rasna Szövetség tulajdona volt. A szö-
vetség Rasna avar király által vezetett 12 törzs-
ből, majd Arnó avar vezér által vezetett 12 csa-
ládból jött létre, és Kr.e. 1145 után élte fényko-
rát. Az avar lugal-koronát az etruszkok a Jász-
síkság eljövendő királyának őrizték, majd Feke-
te-Arnó családja a papságnak adományozta. Ist-
vánt 1000. augusztus 20-án az Uruki koronával 
királlyá koronázták. Másnap Domonkos érsek a 
Gilgames-koronával visszaindult Rómába, ahol 
azt a pápa megáldotta. Azonban II. Szilvesztert 
megbabonázta, rabul ejtette a korona kisugárzá-
sa. Talán ennek hatására másította meg eredeti 
tervét és küldte a liliomos koronát Lengyelor-
szág helyett Magyarországra, ahol 1001. augusz-
tus 20-án Istvánt ismét megkoronázták, immár 
mindkét királyi jelvénnyel. Az Arvisura ekképp 
tárja elénk a beavatást: „ Ekkor ráadták István-
ra az apostoli pántokkal ellátott palástot… Utá-
na István beült az Ordoszból hozott aranyozott 
királyi székbe és Domonkos fejére tette az Úr 
városbéli, majd föléje a liliomos királyi koronát”. 
A hármas királyi korona elkészítésével egy beava-
tott aranyművest, a Kaukázus vidékén élő Daj-
ka sámánt bízták meg, aki precízen megtervezte, 
és kiválóan kivitelezte művét, ellenben a Gilga-

mes-koronából csak a „beszélő” köveket és cse-
kély aranyrészt használt fel. A megmaradt „darab” 
korona kisfejedelmek koronázására tett szolgá-
latot, majd eltűnt.. Elsőként 1087-ben, László 
királyunk koronázása alkalmával iktattuk be új, 
hármas koronát használatát. 

Beszélő korona

A gondolatrezgésre hajlamos, úgynevezett 
beszélő köveknek is külön történetük van. Az 
Arvisura szerint a Szíriusz-rendszerből származ-
tak a korona ékkövei, amelyekből a koronába tör-
tént befoglalásuk előtt hat darab 24 hun törzs-
szövetségi, hat darab pedig magyar törzsszövet-
ségi tulajdonban volt. Általuk került telepatikus 
kapcsolatba a Korona viselője a magasabb dimen-
ziók szellemeivel. Mivel ezek a drágakövek más 
bolygó-rendszerekből származnak, egyfajta idő-
vagy fluidszálas összeköttetésben állnak származá-
si helyeik magas szintű szellemi lényeivel. Ezek a 
fluidszálak behálózzák az Univerzumot és a földi 
lényeket összekötik a Teremtővel. A látók ezt egy 
ezüstszínű vékony szálként írják le, amely testen 
kívüli vagy halál  közeli élmények során is érzé-
kelhető. Sokak szerint alkalmas a kommunikáci-
óra is, időkésedelem nélkül, távolságtól függet-
lenül információkat közvetíthetnek. Így nyílhat 
meg egyfajta kommunikációs csatorna a Koronát 
viselő személy számára, amelynek során bizonyos 
beavatásban részesül és rendkívül nagy horderejű 
információhoz jut. A páratlanul magas rezgésszint 
és a mentális igénybevétel azonban megköveteli, 
hogy az adott személy alkalmas legyen a beavatás-
ra, rendelkezzen egyfajta kozmikus tudással, illet-
ve nagyfokú szellemi-lelki terhelhetőséggel. Ha a 
beavatásra méltatlan személyt illetek a Koroná-
val, az súlyos következményeket vont maga után, 
amelyet történelmünk is igazol, például II. Rudolf 
és V. Ferdinánd a szertartást követően elveszí-
tették józan eszüket. A koronázás elengedhetet-
len kellékei ennélfogva a „beszélő kövek”, ezért 
volt szükség mindenképpen a Gilgames-koroná-
ra is a ceremónián, amíg a drágakövek ebbe vol-
tak beépítve. A jelenlegi tudományos fejlettség 
fényében kimondhatjuk, hogy a kristályok prog-
ramozhatóak, a kommunikáció minden formájá-
ban jelentős szerepet töltenek be, elektromágneses 
hullámokat, információt, gondolatot, sőt érzelme-
ket képesek tárolni, továbbítani, amit a modern 
számítástechnika rohamos fejlődése igazol. Mind-
emellett több kiaknázatlan tulajdonságuk tartogat 
még meglepetéseket a tudat és tudatalatti síkokkal 
összefüggésben. Egyesek szerint párhuzam von-
ható a 12 koronakristály és az amerikai őslako-
sok között terjedő, 12 kristálykoponyáról szóló tit-
kos tanítás között. Eszerint lennie kell egy tizen-
harmadik kristálynak, ami feltehetően a kereszt 
helyén foglalt helyet, de később eltávolították, és 
talán vissza juttatták a Szíriusz-rendszerbe. Izgal-
mas rejtély, hogy mi lenne a 13 koronakristály….

 
Hamis korona

Történelmi ereklyénk sorsát ugyan jelenleg 
nincs mód végig kísérni, hiszen egész regény-
re elegendő izgalmas kalandok sorát mesélhet-
nénk el, de egy elgondolkodtató részletre még-
is ki kell térni. Ha számításba vesszük az imént 
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tárgyalt koronakristályok jelentőségét, és mérle-
geljük, hogy temérdek információ és határtalan 
tudás birtokosa lehet az a kiváltságos, aki kap-
csolatba kerül a „beszélő kövekkel”, beláthatjuk, 
hogy Koronánk legyőzhetetlen fegyverré válhat. 
Azonban hiába őriztük, rejtegettük féltő gond-
dal, nemzeti kincsünket mégis megkaparintot-
ták, és idegen földre hurcolták, 1945 májusának 
végén koronázási jelvényeink az amerikai hadse-
reg karmai között a tengeren túlra vették útju-
kat, és több mint három évtizedre eltűnt a sze-
münk elől. Az Egyesült Államok nem kapkodta 
el, inkább halogatta az általuk „letétként” kezelt” a 
magyarság különleges helyzetben lévő tulajdoná-
nak” nyilvánított ékszer visszaszolgáltatását. Nem 
tudhatjuk, mi minden történt idegenben harminc 
év alatt a nemzet féltett kincsével, de abban biz-
tosak lehetünk, hogy alapos és mindenre kiterje-
dő vizsgálatsorozatnak vették alá Őfelségét. Ennyi 
idő bőven elég egy ilyen bonyolult ereklye gondos 
tanulmányozására, akár modern technikai eszkö-
zökkel is. Így nem zárhatjuk ki a lehetőséget, hogy 
arra illetéktelenek is tudomást szereztek a kristá-
lyok jelentőségéről, amiket akár könnyű szerrel ki 
is cserélhettek, hamisítványokat befoglalva az ere-
deti kövek helyére. Egyesek szerint az sem elkép-
zelhetetlen, hogy nem az eredeti Koronát kaptuk 
vissza 1978. január 6-án, hiszen ki is venné ész-
re a cserét, főként, ha beható, ugyanakkor ártal-
matlan műszeres vizsgálatoknak sem vethetjük alá. 
Ez a feltevés éppen annyira elképesztő és vérlá-
zító, mint amennyire elképzelhető és logikus is. 
Reméljük azonban, hogy nem sok valóságalapja 
van, hiszen elkeserítő lenne ismét szembesülnünk 
egy nemzetünk ellen elkövetett becstelen merény-
let, ekkora megszégyenítő csalással.

Napkorona

Napvilágot látott egy olyan tézis is, miszerint a 
Szent Korona valójában az ősi magyar Napkoro-
nát fonta körbe, amit eltűnése óta helyettesítenek 
szövetből készült béléssel. Többen azonosítják ezt a 
Csallóköz aranyából készült ősi magyar Napkoro-
nát magával a Szent Grállal. Az Arthur legendakör 
magyar vonatkoztatásait Tomory Zsuzsa „Az Art-
hur legendakör magyar kapcsolatai” című tanulmá-
nyában térképezte fel, és a kelta mitológia között 
fellelhető nyelvészeti, történelmi és hagyománybéli 
rokonságra utal, ugyanakkor olyan párhuzamokat 
elemez, mint például Lancelot rokoni kapcsolata 
Bors vitézzel, Attila kardjának és az Excalburnak 
az összecsengő legendái, vagy a Szent Grál és a 
Szent Korona közös titkai. Az ófrancia graal szó 
jelentése, nagy, mélytálaló edény, valamint számos 
forrás széles szájú, lapos edényként írja le a Szent 
Grált. A magyar kör, kerek, király, karika, koro-
na szavak feltűnő rokonságban állnak a grál szóval, 
így a Szent Grállal. A Koronában egyesül a női és 
a férfi minőség, a korona maga hímségi motívum, 
míg ellentettje a lapos, széles szájú edény, a kupa, 
kehely, kanta a befogadás, tehát a nőiség jelképe.

A Szent Grálról megfoghatatlansága miatt 
számos legenda kering, amely hemzseg a misz-
tikus elemektől. Ezeket most nem áll módunk-
ban minden részletre kiterjedően áttekinteni, de 
valamennyire fel kel eleveníteni az ismereteket. 
Egy mitológiai elbeszélés szerint a Grál egykor 
Lucifer koronáját vagy homlokát ékesítő smaragd 
volt, ami a földre zuhant és azóta a kelyhet mélyíti. 
Egyes apokrif iratok szerint a Grál ebből az ékkő-
ből készült. Sába királynője Salamonnak ajándé-

kozta, majd Arimathiai József lett az őrzője, aki a 
kereszten szenvedő Krisztus vérét fogta fel benne- 
ekkor már színarany kehelyről beszélnek. A feltá-
madást követően a holttest eltulajdonításának vád-
jával bebörtönözték és éheztették, de Arimethiai 
Józsefet a Szent Grál táplálta, így életben maradt. 
Később Angliába vitte, ahol megállapította a Grál-
kereszténységet (Nap-kereszténység), majd Art-
hur őrizte tovább. amely az örök fiatalság és az 
örök élet ígérete, amely vakító fényességet áraszt, 
és mágikus erővel bír. Több forrás említi, hogy 
angyalok hozták a földre, de létezik utalás iste-
ni eredetre is. Azonban sokan elvonatkoztatnak 
a kehely-képzettől, és elvontabb helyeken kutat-
nak a Grál után. Az egyház és a Mária-kultusz 
egyértelműen Máriával azonosítja. Van, aki tovább 
megy és Mária Magdolnát, mi több, egyenesen 
Jézus vérvonalát véli felfedezni benne. Az Art-
hur mondakör alapjait azonban nagy valószínű-
séggel a XII. századi Grál-történetek szolgáltat-
ták, amelyben sokkal töményebb misztikum lengi 
körül ezt a titokzatos tárgyat, ami egyáltalán nem 
hasonlít Arimathiai József kupájához. 

Nos, a végtelenségik sorolhatnánk a temérdek 
verziót, amelynek ennek a rejtélyes tárgynak (ha 
tárgy egyáltalán) a titkát kutatják. Zárjuk a sort 
azzal a legmegdöbbentőbb, de ha belegondo-
lunk, mégis-akár a fentiek alapján is-a legkézen-
fekvőbb feltételezéssel, hogy a Szent Grál nem 
más, mint a magyarok Szent Koronája, vagy akár 
az általa képviselt Kárpát-medence, a gigantikus 
kehely. Ez ugyanis a Föld öle, ahol Isten szeretett 
népe él. Mesterházy Zsolt „A kelta (keleti) szel-
lem” című könyvében így fogalmaz: „..koronánk 
lesz az a kehely, amelyben az isteni Ego újra meg 
tud születni”.   

A Szent Korona
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