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BEVEZETÉS

Raffael1 festményein – akárcsak más festők is – egy titkos, úgynevezett aszrálmitoszi nyelvet használ, de 
ennek felismeréséhez csak most jutottunk el, részint törvényszerű, részint véletlen folyamatok és események 
folytán. Ha nagyon le akarnám egyszerűsíteni a felfedezés történetét, úgy mondhatnám, hogy a kódfejtés so-
rán a Csontváry Kosztka Tivadar – Philipp Otto Runge – Raffaello Sanzio utat jártam be. Először a Csontváry 
kódot sikerült tisztázni.  A XIX-XX. század fordulóján élt magyar festő munkáiban az asztrálmitoszi kódolás 
idáig talán legösszetettebb, legszofisztikusabb nyelvét hozta létre. Ezt a kódrendszert a Csontváry-centenári-
um  évében tartott konferencián 2019-ben Budapesten nyolc pontban foglaltam össze. Csontváry festészeti 
gyökereit keresve, a szálak a Müncheni Akadémián 1882-ben végzett Hollósy Simonon keresztül Philipp Otto 
Rungéhoz, a német romantikus festészet alapító teoretikusához vezettek. Ő száz évvel korábban élt, és festői 
nyelvezete nagyjából a Csontváry-kódba íródik, annak egyezményesen megfogalmazott nyolc pontjából 5-6 
pontot használ intenzíven, ugyanakkor találtam nála egy érdekes megoldást, az úgynevezett exil-domicil rend-
szert, amit igen következetesen használ. Később derült ki, hogy ezt a szimbolikai megoldást az úgynevezett 
körbefutó zodiákussal együtt Runge végső soron az itáliai reneszánszból vehette át, a rejtett történet elvét pe-
dig valószínűleg Raffaeltől. Tudjuk, hogy Runge 1801 nyarán érkezik Drezdába, ahol találkozik Raffaell Six-
tusi Madonnájával, és az nagy hatást gyakorol rá, de a kódrendszer átvétele nem ekkora tehető, ugyanis azt 
már az 1800-as munkáin (Triumph des Amor, Die Heimkehr der Söhne) is használja. Raffaelhez engem a 
Runge tíz művéről szóló könyv megírása vezetett. A vége felé jártam, amikor a Quelle und Dichter című kép 
elemzésénél elakadtam. Ez egy szimbolikus mű, amiben a „költő” maga Runge, és bizonyos alkotásainak a 
leginkább irodalmi forrásait rejti el a képben. Ezek közül egy forrást nem találtam, pontosabban látszott, hogy 
valamilyen „anya gyermekével” témáról van szó, ami az 1804-es Mutter und Kind an der Quelle kiinduló-
pontja lehetett, de az itt szóbajöhető irodalmi forrásokat (Jacob Boehme, Novalis) nem láttam elég meggyő-
zőnek, és olyan egyértelműen meghatározhatónak, mint a többi kép esetében. Ekkor merült fel bennem, hogy 
az „anya gyermekével” tulajdonképpen a Madonna képek témája is, és hogy itt nem csak irodalmi, de festé-
szeti forrás is lehetséges. Szemügyre vettem a nevezetes drezdai Sixtusi Madonnát, és azonnal láttam, hogy az 
is csillagmitoszi kódolású, és abban is úgynevezett körbefutó zodiákus és exil-domicil rendszer van, vagyis 
ugyanaz, amit Runge is használ. Mindez egy éjszaka történt, de reggelre már az Esterházy Madonna felfejté-
sével is elkészültem. Mindkét kép rejtett Jézus monogramot és Mária iniciálét tartalmazott, amivel már több 
Csontváry képen találkoztam, emellett az  Esterházy Madonna egy további titkos tartalmat is rejtett, amit a 
Csontváry-kód Tejút-szimbolikai pontjával sikerült felfedni. A Jézus monogramot és Mária iniciálét  egyéb-
ként Raffael valamennyi Madonna képén megtaláltam. A „Raffael-kód” tisztázása  elképzelhetetlen lett volna 
egy több évtizedes háttérmunka, az úgynevezett asztrálmitikus kódolás elméletének kifejlesztése nélkül. En-
nek rövid történetét és lényegét a következő fejezetben fejteném ki, majd példákat hoznék az asztrálmitikus 
kódolásra különböző művészettörténeti korszakokból  Ezeket a fejezeteket leginkább a Runge-könyvből vet-
tem át, ugyanis hozzák azt a minimális elméletet, ami a Raffel-kód megértéséhez is szükséges. Ezután térnék 
át Raffael Madonna sorozatának képeire, és a Raffael-kód elő- és utóéletére.

AZ ASZTRÁLMITOSZI ÁBRÁZOLÁSMÓD LÉNYEGE

1. Csontváry iránti tiszteletből a festő nevének sokszor én is ezt a német alakját fogom használni, amit a festő müncheni tanulmányai helyéről  
ismerhetett így. Hasonló az angol és latin Raphael névváltozat is. 
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A XX. század nyolcvanas éveinek közepén hozta az első gyümölcseit Magyarországon egy olyan művé-
szettörténeti  kutatómunka,  aminek  a  középpontjában  a  népmesék  rejtett  szerkezetének  tisztázása  állt. 
Jankovics  Marcell  zodiákus  meseelméletét  követően  egy  magyar  művészettörténeti,  pontosabban 
„asztrálmitoszi  iskola”  (Pap  Gábor  és  társai)  összeállított  egy magyar  népi-szakrális  szimbolikai  ABC-t. 
Ehhez népmesékből, népi fafaragásokból, református templomok kazettáiból indultak ki, egyes ismereteket 
Rudolf Drössler AUS DIE STERNE GÖTTER WAREN című művéből vehettek. Az ezredfordulóra kiderült, 
hogy ezzel a szimbolikai ABC-vel sok más műalkotás (népdalok, népballadák, néptánc, bizonyos nagy epikai 
alkotások, népi és szakrális képi ábrázolások) is értelmezhető. Érdekességként említem meg, hogy ezt Kustár 
Zsuzsa keramikus egy művelődési ház padlómozaikjaként és kerámiamunkaként örökítette meg, és talán ezért 
van, hogy ezt a rendszert „Pap-Kustár” körként is szokták említeni (1. sz. ábra bal fele, az ábra jobb oldalán 
egy  szabványos  nyugati  zodiákus  kört  tüntettem  fel).  Ennek  legfontosabb  része,  melynek  Pap  Gábor 
művészettörténész a „csillagmitoszi keretrendszer”  nevet adta, egy merev megfeleltetési diagram, amiben a 
12 mediterrán (nyugati), a 12 keleti zodiákus jegy és a 28 úgynevezett kínai holdház úgy van összerendelve, 
hogy az egyes  zodiákus jegyekhez hol  két,  hol  három kínai  holdház tartozik.  Erről  az  „ABC”-ről  azóta 
kiderült, hogy az a teljes sztyeppén létezik dialektusaiban, tehát kisebb kódolási-szerkezeti eltérésekkel. A 
rendszer  sztyeppi  változatairól  és  az  azzal  felfejthető  szkíta,  ótürk  és  hun  műtárgyak  illetve  mondák 
témájában Sztyeppi szimbolika elméletben és gyakorlatban címmel írtam egy megjelenés előtt álló könyvet. 
Ebben  az  összetettebb  műalkotások  szimbolikájának  felfejtéséhez  a  Pap-Kustár  kört  továbbgondolva 
hozzávettem ehhez a földi értelmű, a természet éves ciklusához igazodó „naptári körhöz” egy második kört, 
ami a földi élet és a túlvilág közötti közlekedést írja le (inkább tudósoknak jelzem, hogy ez egy reverzív 
totemsor formájában leírható „totemkör”, aminek Eurázsiában lényegében három változata figyelhető meg). 
Ezzel az úgynevezett kétkörös rendszerrel szinte valamennyi sztyeppi alkotás (szkíta aranykincs, szőnyeg, 
faragás, eredet- és teremtésmonda, stb.) értelmezhetővé vált, akár az olyan, a sztyeppéhez képest periferiális 
művek  is,  mint  mondjuk  a  Romulus-Remus  legenda,  vagy  például  a  leginkább  félig  keltának  tartott 
Gundestrup-i üst. 

PÉLDA AZ ASZTRÁLMITOSZI KÓDOLÁSRA AZ IDŐSZÁMÍTÁSUNK ELŐTTI V-IV. SZÁZADBÓL

Tekintsünk egy konkrét, viszonylag korai példát az asztrálmitoszi kódolásra. A 2. számú ábrán az altáji 
Pazirik-ban feltárt 1. számú nagykurgán lótemetőjének két csodálatos „vezérlovát” látjuk. 

Előrebocsátom, hogy ezek a kurgánban eltemetett szkíta előkelőségnek nem csak a halálát, hanem a szü-
letését is megjelenítik, hasonlóan ahhoz, ahogy a síremlékekre dátumként ma is a születés és a halál időpont-
ját írják. A születést a „Kezdet jegyének” tartott zodiákus szimbólum – a Kos –, míg a halált az Altájban a 
Mérleg jegye jeleníti meg. Máshol ez inkább a Halak jegye. Utóbbi hátterében az áll, hogy a természet 
tavasszal, a Kos időszakában „születik”, és a tél végén, a Halakban „hal meg”.  Sok olyan sztyeppi műkincs  
van, amiben az emberi életútnak a kódolása ismerhető fel.  De hogyan van ez elrejtve ebben a két díszes 
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lószerszámban? Kissé titkosítva, ugyanis a baloldali ló fejmaszkja a Kost és az azt közrefogó két zodiákus 
jegyet (Halak és Bika), míg a jobboldali ló fejmaszkja a Mérleget és az előtte, illetve utána álló zodiákus 
jegyet  (Szűz,  Skorpió)  jeleníti  meg.  A Kos  és  a  Mérleg  jegye  egyébként  ugyanennek  a  kurgánnak  a 
szarkofáján  is  megjelenik keleti  kódolásban  (Kutya  és  Sárkány),  és  ott  is  azt  jelenti,  hogy „született  és 
meghalt”. Az, hogy a nyugati (mediterrán) Kosnak keleten a Kutya, és hogy a nyugati Mérlegnek keleten a 
Sárkány felel meg, leolvasható a Pap-Kustár kör kívülről második és harmadik gyűrűjéből, de később egy 
könnyebben kezelhető megfeleltetési táblázatot is közreadok. Nem tudunk itt részletekbe menni, inkább csak 
tudós olvasóinknak jegyezném meg, hogy a Kos-Mérleg „életút kódoláson” kívül a sztyeppén még több is 
van, hogy az itt látott „közrefogott jegyek” logikája más altáji szkíta műkincseken is megjelenik, és hogy a 
nyeregszerszám rendszerében (ahhoz a  faroktokot  is  hozzászámítva)  a  két  ló  mindegyikében a  fejmaszk 
jegyeivel átellenes jegyek jelennek meg, teljes szimmetriával. Emellett a fejmaszkok tartalmazzák a Madár-
Szarvas-Ló totemsort, ami a kétkörös rendszer részeként megadja azoknak a totemisztikus ősöknek a sorát, 
amelyet  a  leszülető  illetve  az  eltávozó lélek  rendre  megjár  Madártól  Madárig,  azaz  az  első  őstől  fogva 
„reinkarnálódva”.  A kurgán két  vezérlovához egyébként  a lótemetőben még nyolc „közló” is tartozik (3. 
ábra). Ezek a kétkörös rendszer naptári körét adják egy más formában (a sztyeppi műtárgyakra, eredet- és 
teremtésmítoszokra jellemző, már említett kétkörös rendszerekben az egyik kör mindig naptári, a másik az a 
„transzcendens”,  „inkarnációs”  vagy  reinkarnációs”,  Madártól  Madárig  tartó  kör,  amiről  épphogy  csak 
beszéltünk). A „közlovak” ugyanis egy nyolcszektoros, a Nap-évet nem zodiákusan 12 részre, hanem csak 8 
részre osztó naptárat jelenítenek meg, ami a sztyeppén igen gyakori. A nyolc közló ráadásul egy úgynevezett 
luniszoláris naptárt is hoz, de ennek részleteibe itt nem mennék bele. A többféle naptár megjelenítésén ne 
csodálkozzunk,  számos olyan  műtárgy van,  ami  mint  valamiféle  naptári  enciklopédia,  felsorolja  korának 
összes  ismert  naptárféleségét.  A praktikus  tudást  valamikor  így  őrizték  a  fejedelmeknek  szánt  „udvari 
kultúra” alkotásain.

PÉLDA AZ ASZTRÁLMITOSZI KÓDOLÁSRA A KRISZTUS SZÜLETÉSE KÖRÜLI IDŐBŐL

A 4. ábrán a Gundestrup-i üst egyik belső díszítő lemezét látjuk. Ez az üst is egy „naptári enciklopédia”, 
míg a  másik  – transzcendens  (a  túlvilág és  az  evilág közötti  közlekedést  leíró)  –  köre  az  északi  népek 
mitológiáját rejti. Így például a külső lemezek egy ugyanolyan nyolcszektoros naptárt képeznek, mint a 3. 
ábra  lórendszere,  de  a  belső  nagyobb  lemezeken  látunk  a  Hold  27,32  napos  égi  keringéséhez  kötött 
úgynevezett sziderikus Holdnaptárt vagy a 29,54 napos Újhold-Újhold ciklusra íródó úgynevezett szinodikus 
naptárt (ez utóbbin alapulnak a luniszoláris naptárak történelmi változatai). De van itt 40-41 napos 
hónapokból felépített kilenchónapos naptár is, amivel találkozunk a Bibliában, az európai civilizáció 
bölcsőjeként  számontartott  Minoszban,  az  ószláv  hagyományban,  de  még  a  távol-keleten  is.  Megjelenik 
emellett az üstön a második, „transzcendens kör” is az északi népekre jellemző jellegzetes formában. Látjuk a 
Niflheim, Midgard és Muspelheim világát, amiben a Midgard, vagyis az emberek lakta hely az evilág, míg 
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túlvilágból kettő is van, a fényes, meleg és tüzes felvilág – a Muspelheim és – alvilágként a hideg és sötét 
jégvilág – a Niflheim. Ez a háromrétegű világ az egyik téglalap alakú belső lemezen és az üst közepén alul 
lévő kerek díszlemezen is megjelenik, és a zodiákus földes és tüzes jegyeinek ismeretében azonosítható (a 
zodiákus  a négy elemi minőség szerint levegős, tüzes, vizes és földies jegyek csoportjára osztható). Ennek 
részleteibe nem mennék bele, hanem áttérnék az üst 4. ábrán látható belső lemezének zodiákus körére, ami a 
Pap-Kustár diagram segítségével minden további nélkül értelmezhető (emellett ez is rejt egy transzcendens 
kört is, azaz a lemez önmagában is egy kétkörös rendszer). 

      A természeti év kezdetéhez (a tavaszi napéjegyenlőséghez) az 1-gyel jelölt Kos tartozik.  A Kos 
elágazó képjele (grafikus szimbóluma) mintegy a gyűrűt tartó férfi felsőtestébe van rajzolva („írva”, mivel 
képírásról van szó). A hasított gyűrű a kezdet- és végponttal rendelkező évkört, vagyis a zodiákust jelenti, és a 
legfőbb helyen, a kezdőpontot jelölő férfinál van. Az évkör következő zodiákus jegye a Bika, ami a 2-es 
stációban látható. A soron következő Ikreket a szarvas és a férfi fején látható két egyforma „ikerszarv” jeleníti 
meg, és ez rögtön hozza a zodiákus „Nyilas-Ikrek” tengelyét is, ugyanis a körként ábrázolt zodiákusban az 
Ikrekkel szemben lévő Nyilast a nyugati mitikus ábrázolásokon a Nyilashoz tartozó Dámszarvas holdház is 
megjelenítheti (lásd a 6. ábrát). A Rák (4) képjele egy jobbra és egy balra néző stilizált „rákollóból” áll, ezt itt 
egyrészt a jobbra néző oroszlán adja (ez megjeleníti a Rák után álló Oroszlán jegyet /5/ is), míg a balra néző 
ollót  egy  kutyából  (=Kos),  disznóból  (=Bika)  és  halból  (=Halak)  összeírt,  Kos-középpontú  „közrefogó 
hármas” jeleníti  meg (ilyen hármasokat láttunk a paziriki lómaszkokon is),  és ez szellemesen a Kosra is 
mutat. A halon lovagoló meztelen nőalak egyrészt a soron következő Szűz jegyét hozza, de a hal utal a vele 
szemben lévő Halakra is (a szabványos zodiákus körben a Szűz a Halakkal szemben van, a zodiákusban hat 
ilyen átellenes pár létezik, amit tengelynek is szokás nevezni, – például „Szűz-Halak tengely”). Következő 
jegyünk a Mérleg (7), ami a mérlegnyelvként szemben álló két oroszlánalakkal van megidézve. A férfi által 
tartott kígyó igen szellemesen rögtön három jegyet is kódol. Maga a Kígyó a Pap-Kustár diagram szerint a 
Skorpió (8) keleti megfelelője, utána jön a Nyilas (9), amit az íj alakban, ívesen hajló kígyó jelenít meg, de a 
kígyón  egy hurok  is  van,  ami  úgynevezett  Bak-hurokként  a  Bakot  (10)  is  idézi  (ezt  a  Bak  kézzel  írt 
képjelében is látjuk). A férfi szembenézeti jobboldala és a kígyó közötti „negatív” térbe egy stilizált holló 
íródik. Ezt a megoldást gyakran látni mitikus ábrázolásokon. A Holló a Vízöntő (11) egyik holdháza. Végül a 
Halakra (12), aminek X-hez hasonló képjelét sok úgynevezett kőbaba keresztbe tett lába hozza, itt is egy 
félig-meddig keresztbe tett láb utal. A keresztezés azért nem tökéletes, mert így a lábak negatív terében egy 
kakas sejthető (taréját a nadrág ráncai adják), márpedig a Kakas megint csak a Halak keleti változata. Van egy 
13-mal jelölt többlet-stációnk is, valahol a Szűz és a Mérleg között, ami egy madárcsőrös, felemás szarvú ló. 
Ebben  a  2-essel  jelölt  Bika-stációra  nagyon  hasonlító  állatban  a  Madár-Szarvas-Ló  szkíta  főtotemsor 
(„reinkarnációs félkör”) ismerhető fel. Fontos észrevennünk, hogy a Bika stációjának a bikája is madárcsőrös, 
és a „13-ik” stációra szimmetrikusan helyezkedik el.  Nem érdemes túlzottan részletekbe menni,  csak azt 
jegyezném meg,  hogy a  növényi  motívumok  és  más  meggondolások  nyomán  a  képben  értelmezhető  a 
Madártól Madárig tartó totemkör és a zodiákus összeíródásának egy olyan formája, amikor a túlvilágról a 
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lélek a Tejúton születik le (a Tejút „teteje” az égbolton a Bikánál vagy az Ikreknél látszik, tulajdonképpen a 
kettő között), így a csőrős bika a Bikánál, vagyis a Tejút tetejénél induló Madárból való leszületést hozza. A 
Tejút alja vagy a Nyilashoz érkezik, vagy a Tejút alsó elágazását is figyelembe véve egyrészt a Nyilasra, 
másrészt a Skorpióra fut ki, és ez a két hely a földi világba való leszületés helyeként értelmezhető. A sztyeppi 
műalkotásokban ez egy tipikus séma első harmada, amit általában a szűkös téli időszak (Bak, Vízöntő, Halak) 
sikeres vagy sikertelen leküzdése követ. Ez a szakasz kétesélyes, ott bennragadni, elpusztulni is lehet, és az 
ezen való túljutást mentési szituációnak szokták tekinteni, magát a Halak-Kos átmenetet, azaz a Vég jegyéből 
az  új  Kezdet  jegyébe  lépést  pedig  mentőszakasznak,  vagy  mentőhuroknak  szoktuk  nevezni.  A 4.  ábra 
lemezén, de más sztyeppi műalkotásokban is kimutatható, hogy a lélek a földi világot vagy a Szűznél, vagy 
az utána álló Mérlegnél,  a kettő között vagy mindkettőnél  hagyja el,  visszatérve a legfelső őshöz,  ami a 
zodiákusba  íródó  totemkör  harmadik,  befejező  szakasza.  Ez  a  séma  a  legtöbb  sztyeppi  műalkotáson 
kimutatható, bár fontos megjegyezni, hogy létezik egy egyszerűbb képzet is, amikor a lélek leszületésének és 
eltávozásának útja egyaránt a Tejútra, vagy az azzal azonos szimbolikai jelentésű „Lelkek útjára”, „Madarak 
útjára”,  „Nagy  folyóra”  vagy  „Nagy  Fára”  íródik.  Ezt  a  „Tejútszimbolikát”  Raffaello  is  használja.  Az 
Esterházy Madonná-n például bizonyos értelemben reinkarnációsan, egymás szerepébe születve helyezkedik 
el a Tejút (a leszületés és eltávozás színtere) mentén a kereszténység történetének három meghatározó alakja, 
Keresztelő Szent János mint Jézus elődje, maga Jézus, és Péter apostol, akire meg Jézus hagyja az egyházat. 
Gyönyörű  allegória!  Az  imént  tárgyalt  kétkörös  rendszerek  még  sok  érdekességet  és  szabályszerűséget 
rejtenek, de az elmondottak elégnek bizonyulnak majd a Raffael-képek elemzéséhez.

PÉLDA A KÉTKÖRÖS RENDSZERRE EGY XII. SZÁZADI ILLUSZTRÁCIÓN

Az  5.  ábrán  Éva  te-
remtésének   egy   XII. 
századi,  regensburgi  áb-
rázolását látjuk (Ambro-
se-i  hexaemeron),  amin 
csak a kétkörös rendszer 
által érintett zodiákus je-
gyek  jelennek  meg.  Az 
ábrázolás  jobboldalán 
futó  függőleges  piros 
csík az evilágot és a túl-
világot választja el. Azon 
túl csak a Tejút befutási 
pontja  van  jelezve  az 
Ikreknél  és a  „transz-
cendens  kör”  kifutása  a 
Szűznél illetve a Mérleg-
nél. Ehhez tudnunk kell, 
hogy a jobb felső sarok-
ban  látható  medve  a 
Szűz  Medve  Hold-házát 
hozza, míg a Teve a Kö-
zép-Ázsiában  és  a  Kau-
kázusban is ismert Mér-
leg-kód. Az Ikreket az  
Ikrek  képjelére  utaló 

gyanúsan párhuzamos lábfejtartás adja, és a – leggyakrabban az Ikrek-Nyilas tengelyre kódolt – Tejút „földi” 
végét is a piros csíknál látjuk, de már a földi világba eső belső oldalon. A leérkezés helyét, a Nyilast ugyanis 
annak egyik holdháza, a (Dám)szarvas adja. Tudjuk már, hogy a Tejút a kétkörös rendszerekben egyfajta 
leszületést jelenít meg, és itt láthatóan Éva leszületéséről van szó. A „totemsori” történet második szakasza a 
téli jegyek megjárása és a Kosra való mentőlépés. A Kost annak keleti megfelelője, a Kutya hozza, ennek 
ábrázolása Ádám könyöke alatt látható, előtte visszafelé haladva a Halakat a majom (=Vízöntő) nyakára írt  
kékes  halsziluett  adja  (a  Majom a  Vízöntő  keleti  megfelelője).  A télindító  Bak is  meg  van  jelenítve,  a 
kézírásos Bak-jel  zászlóját  Ádám térdére helyezett  karja,  zászlószárát  Évának az Ádám térdére helyezett 
karja, az úgynevezett Bak-hast Ádám gyanúsan kerek hasa adja. A túlvilági kapcsolatot („totemsori kifutást”, 
a transzcendens kör kilépését) egy újabb Mérleg-megjelenítőként Évának és az Atyának a Mérleg-jel ívébe 
íródó kéztartása is jelzi.

PÉLDÁK AZ ASZTRÁLMITOSZI KÓDOLÁSRA A QUATTROCENTO ÉS A CINQUECENTO 
IDEJÉBŐL
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Mivel itt gyors egymásutánban több képet is elemzünk, itt, a közelükben adnék egy megfeleltetési  
táblázatot  azoknak,  akik  szeretnének  alapfokú  jártasságot  szerezni  a  háromkörös  szimbolikai  ABC 
alkalmazásában. Ez a Pap-Kustár diagram metastrukturálisan módosított,  de  a  gyakorlatban  azzal 
egyenértékű és könnyen használható változata (6. ábra). Megjegyezném, hogy az eredeti kínai rendszerben a 
28 holdházállat nem így, hanem egy logikusabb változatban van a keleti zodiákus 12 jegyéhez rendelve. Így 
például ott a Kakashoz három madár (Holló, Kakas, Páva) van rendelve, velük szemben három kisemlős 
található, stb. A sztyeppe nyugati fele bizonyos módosulásokkal vette át a kínai rendszert, de a táblázatban 
szereplő magyar változat lényegében a teljes mai Európára jellemző.

A 7. és 8. ábrán szintén Éva teremtését látjuk Jacobus Philippus de Bergamo (1434–1520) két képén.

A 7.  ábra  képén  a  víztől  elkülönült  kerek  szárazföldön látjuk  Éva  teremtését.  A Föld  kerek  határa 
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zodiákus körként is működik, a kör belső peremére hét állat formájában közvetlenül nyolc zodiákus jegy van
írva, ugyanis a Bikát és a Rákot (keleten utóbbi a Tehén) ugyanaz az állat jeleníti meg. A baloldali három állat 
közül a középső ló, ami a Ló (Nyilas) jegyét adja, alatta a kecske a Bakot jelenti, fölötte a szarvas mint a 
Skorpió holdháza a Skorpió jegyét kódolja (lásd a táblázatban). Ez három egymásutáni jegy. A Bak után a 
Vízöntő következik, amit annak a 2×3 hullámból álló grafikus szimbóluma (képjele) jelenít meg. Erre Isten 
köpenyének három nagy fodra és az ábrázolás alján „úszó” hármas hullám utal.  A Halak képjelét Ádám 
lábának  jellegzetes  tartása  adja,  míg  a  soronkövetkező  Kos  közvetlenül  a  kép  alján  lévő  kutyával  van 
kódolva. A következő jegyünk a Bika, amit hagyományosan egy befelé hajló szarvú marha jelenít meg, és 
mint  mondtuk,  ugyanez a  tehén az  Ökröt,  vagyis  a  Rákot  is  képviseli.  Az Ikrek jegye  jön az  összenőtt 
emberpárból is, de azt másodlagosan a nyulak is kódolják, ugyanis a nyúl párosan („ikerként”) van jelen. 
Ugyanakkor a Nyúl a Szűz holdháza is, tehát a Szűz is kódolva van. A Rákot a jegykör mentén az Oroszlán 
követi,  teljesen szabályosan.  Egyetlenegy jegyünk maradt  hátra –  a Mérleg.  Ezt  nem nehéz felismerni  a 
Teremtő és Éva kartartásában, ami a két mérlegkart jeleníti  meg.  A képen vannak bizonyos szimmetriák, 
amire nem térnék ki, csak azt jegyezném még meg, hogy a „totemkör” belépése és kilépése itt is kódolva van. 
A kilépést a Mérleg és egy másodlagos nyúl által kódolt Szűz jelöli, a belépést az alkotó valószínűleg a Tejút 
alsó elágazására tette, ugyanis a Nyilas és a Skorpió közelében van az a „szülő nő”, aki a leszületéssel, azaz a 
totemkör befutó szakaszával hozható kapcsolatba. Megjegyzem, ugyanez az ábrázolás megtalálható magyar 
református  templomok  mennyezetkazettáin  is,  és  ott  a  nő  fordított  Kos-jelet  formázó  lába  halfarokban 
végződik. Több ilyen kazettatípus összevetésével jól látható, hogy itt a Halak-Kos Vég-Kezdet kódolásról, 
egy új ciklusba lépésről van szó, aminek az egyik közismert analógiás jelentése a születés,  tehát valóban 
leszületésről és szülésről van szó. Az alkotó másik képén ugyanez a nőalak az Ikrek, vagyis a Tejút felső 
végének közelében látható, de ennek nincs különösebb jelentősége, sőt, a Tejút két végpontjának kódolása az 
egyik, illetve a másik képen megerősíti, hogy a Tejútról és az azon való leszületésről van szó.

A 8. ábrán a Kutya (Kos), az Ökör, a Kecskebak (Bak), és a Nyúl (Szűz) közvetlenül hoz négy zodiákus 
jegyet. A Halak egy halpárral és egy madárral nyugati és keleti értelemben is megjelenik. Holdházként a 
csontos agancsú Szarvas a Nyilast, a földkorongról kiszorult Róka az Oroszlánt, a kutya melletti Galamb a 
Bikát,  a  Holló  a  Vízöntőt  adja.  Igen  szellemes  kódja  van  a  Skorpiónak,  ez  egy  növényi  motívummal 
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agancsossá tett nyúl, ami a Skorpió Szarvas holdházát jeleníti meg. Megerősíti ezt a jel helyzete, ugyanis 
ezáltal a „Szűz-nyúl” és a „Skorpió-nyúl” a képen éppúgy a Mérleg két oldalára esik, mint ugyanezek a 
jegyek  a  zodiákusban.  A két  nyúl  középpontja  „Szűzként”  jelöli  ki  Évát.  A Mérleg  a  Teremtő  és  Éva 
kézfogásában jelenik meg. Az Ikreket itt maga az elágazó emberpár kódolja. Ádám tompora alatt, így az  
Ikreknél látjuk ugyanazt a Kos-hallábú nőalakot, amely a leszületést most a Tejút felső végéről indítja. Ha a 
nyúlpárral „Szűz”-ességében megerősített Évát egy másodlagos Szűz jeggyel azonosítjuk, itt is előáll a felső 
világba vezető sugarakra írható Szűz-Mérleg kilépési motívum. Úgy a 7. mint a 8. képen is ábrázolva van a 
Nap és a Hold, ami  a Csontváry-kód állandó eleme is. A krónika eredeti lapján egyébként megszámolhatók a 
folyó-övet keretező, a Nappal és a Holddal összeérő fogazott motívumok. 28 ilyen van, ami a holdházak 
száma az alkotó által is használt szimbolikai rendszerben.

A 9.  ábrán  a  quattrocento  jeles  itáliai  képviselőjének  Paolo  Uccellonak  a  Szent-György  legendát 
megörökítő  egyik  képét  látjuk.  Van egy másik  ilyen  témájú  képe is,  de  az  úgynevezett  holdcsomópont-
szimbolikát használ, ezért elemzésre az egyszerűbb művet választottam. A képen meglehetős szabályossággal 
fut körbe a zodiákus. Alul baloldalt egy fordított Kos-jelbe íródóan látjuk a királylányt, de a testtől elálló kéz 
miatt alakja a Halak X-szerű képjelét is megjeleníti. Ruhája piros, és ez aligha véletlen. A Kos tüzes jegy (a 
zodiákus jegyek – mint említettük – fel vannak osztva a négy őselemhez tartozásuk szerint), amihez a piros 
szín illik, egyébként is minden jegyhez társítanak egy uralkodó bolygót, és a Koshoz a Vörös bolygó –  a 
Mars – tartozik.  A Bikát egyik holdháza, a Galamb jeleníti  meg,  ami árnyékként látható a kép bal  felső 
részén. Az Ikrek képjelét egy kapu hozza, a Rákra képjelén keresztül egy domború és egy ahhoz csatlakozó 
homorú ív utal. Az Oroszlán a lónak az oroszlán képjeléhez hasonló faroktartásáról ismerhető fel. A Szüzet és 
a  Skorpiót  mitikus  ábrázolásokon gyakran kódolják emberi  vagy állati  lábrendszerre építve,  kihasználva, 
hogy a Szűz, illetve a Skorpió képjelében három függőleges vonal („láb”) és az azok tömbjétől elmutató nyíl 
(Skorpió), vagy a tömbre visszamutató hurok (Szűz) látható. A nyíl és a hurok helyzete általában elég szabad, 
vagyis azok „eltolhatók”, vagy a középső lábra is helyezhetők. Esetünkben a Skorpió nyilát valószínűleg a 
dárda, míg a Szűz hurkát a lovas gyanúsan kitekert, hátulról előrekanyarodó jobb karja hozza. A Skorpiót itt a 
színkódolás is jelzi, a vörös nyereg és a kék ruha. A Skorpió vizes jegy, amit a kék szín jelöl, uralkodója pedig 
a Vörös bolygó, a Mars. A Mérleg alighanem kettős kódolású. Egyrészt a Mérleg íves képjelére utal a barlang 
szája,  másrészt  a  hátsó  lábakon  álló  egymásnak  feszülő  ló,  illetve  sárkány  mintegy  a  levegőben  tart 
egyensúlyt, és az egyensúlyi helyzet megint csak a Mérlegre utal. Az egyensúly a sárkány átszúrt állkapcsa 
miatt láthatóan a fényt képviselő Szent György oldalára billen a hagyományosan a sötét féltekét képviselő 
sárkánnyal szemben, és az sem mellékes, hogy a Mérleg hagyományos kereszténység-kód is. Még a Sixtusi 
kápolna mennyezetének középpontjában is  Mérleg-ív-szerűen hajlik Éva alakja.  A kereszténység Mérleg-
kódja mellett konvenciónak tekinthető még az ateisták Vízöntőre kódolása, de Csontvárynál további három – 
valószínűleg maga által kreált – vallási kódot is látunk.
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 Nem szóltunk még a Nyilas, a Bak és a Vízöntő megjelenítéséről. A Nyilast maga a ló jelenti, ugyanis a 
Nyilas  keleti  párja a Ló.  A Vízöntőt  a sárkány farkának három hurka jelöli,  amibe beleírható a Vízöntő 
képjelében megjelenő három hullám. A Bakot mint a tél kezdő jegyét mitikus festményeken és népdalokban 
is gyakran jeleníti meg kopár, növényzet nélküli hegy, egyébként a tél és a hideg okán minden megfagyott, 
megszilárdult, megcsontosodott anyag, mint a jég, a kő, a csont, a szikla, mesékben jéghegy vagy üveghegy. 
A Bakot  emellett  a  a  törpe (Bész  istenség)  is  megjelenítheti  az  alacsony téli  napjárásra  utalóan  (a  Nap 
magassága a Bak elején a legalacsonyabb).

EGY PÉLDA AZ ASZTRÁLMITOSZI KÓDOLÁSRA A XVIII. SZÁZADBÓL

A 10. ábrán Vahusti grúz (kartli) 
herceg  1735-ős  atlaszán  látjuk  a 
Kaukázus  térképét  16  címerrel, 
amelyeket a herceg egzakt és hí-
res  földrajzi  leírásai  okán sokáig 
próbáltak beazonosítani, de siker-
telenül. Ennek valószínűleg az az 
oka,  hogy ezek nem valós címe-
rek,  hanem  egyfajta  „szakrális 
földrajz” keretében a négy évsza-
kot és a tizenkét zodiákus jegyet 
jelenítik meg. A címerek ilyen ér-
telmű kiosztása a 11. ábrán látha-
tó. Az ábra felső sorában a keresz-
tény tematikájú „címerek” hozzák 
a  négy  évszakot.  A  két  pirosas 
színárnyalat  a  tavaszi  és  az  őszi 
napéjegyenlőséget jeleníti meg, az 
arany hátterű a legmagasabb Nap-
állással,  az  aranyszínű  nap  ural-
mával fémjelezhető nyári napfor-

dulónak, a hideg kék színű és a Holddal, pontosabban a Hold uralmával asszociált ábrázolás a télnek felel 
meg (az uralmat valószínűleg a korona jelzi, ahogy az egy másik címeren is látható).

 A „téli címeren” egy szarvas áll, agancsa kö-
zött  kereszttel.  Ennek  a  „Hubertus”-motívumnak 
ismert  előképe  van  az  agancsok  között  ábrázolt 
Nap formájában, amiről tudott, hogy a Tejútlábban 
felkelő Napot jelenítette meg. Ez a Skorpió-Nyilas 
időszak, ami négyévszakos rendszerben a téli nap-
fordulóhoz áll a legközelebb. Az ábra felső sorá-
ban két szentet is látunk, Szent Györgyöt és Szent 
Mihályt.  Naptári  körök  elemzésénél  (és  itt  erről 
van szó) ilyen esetekben érdemes megvizsgálni a 
szentek kalendárium szerinti  névünnepének dátu-
mát.  Szent  György esetében ez a legtöbb népnél 
április  24,  ehhez  legközelebb  a  tavaszi  napéje-
gyenlőség  van,  Szent  Mihálynál  szeptember  29, 
ami  igen  közel  van  az  őszi  napéjegyenlőséghez. 
Sztyeppi  ábrázolásokon a  fekvő,  ferde vagy álló 
testhelyzetű oroszlán vagy párduc testhelyzetével 
sokszor  kódolja  a  Nap  magasságát  (kelermeszi 
tükör, örmény címer, stb.), a két álló oroszlán ezek 
közül a legnagyobb magasságával a nyári napfor-
dulót szokta jelezni, így a felső sor arany hátterű 
címere a nyárra utal.

Folytassuk az elemzést a maradék 12 címerrel! 
Köztük nem egyben azonnal felismerhető valame-
lyik zodiákus jegy. Ilyen a Bak (szakállas kecske) 
a  középső  oszlopban  legalul,  előtte  balra  a  Ló 
(Nyilas) szárnyas paripa formájában, a Disznó (Bi-
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ka) amely zászlaján a saját holdházállatát (a Galambot) lengeti. Ez utóbbi már kettős kódolás. De közvetlenül, 
sőt duplán kódolt a Kutya (Kos) is, a felső sor közepén egy hegyek közül kitörő farkas formájában (a Farkas a 
Kutya holdháza). A másodkódolást itt a hegyek adják, amik a Kos képjelének logikáját követik: kétoldalt a 
hegyek szinte „kitörnek”, de középen hiányoznak. A Halakat négyzetes „bezáró” keret és háló („őrzött rács”) 
jeleníti meg. Ez a vizes jegyet idéző négyzetes keretű, bezáró motívum népdalokban vízen úszó négyzetes  
tárgyként, vízen úszó koporsóként, zsebkendőként, négysarkú hajóként (!), ha csak a bezáró négyzetességet 
hangsúlyozzák, a főhőst bezáró (magától értetődően négyzetes) börtön-, kórház-, vagy kaszárnyatömbként  
jelenik meg.  Érdekes párt alkot  a kaukázusi párduc és a medve,  melyek igen hasonló hegyrendszer előtt 
jelennek meg.  A párduc  itt  a  zodiákus  Tigris  (Oroszlán)  szerepét  játssza.  A Medve  a  Vízöntő  helyén  a 
nyugatiaknak  kissé  furcsa,  de  a  hideget  jelképező  medve  és  a  meleggel  társított  oroszlán  több  ismert 
kaukázusi műtárgy naptári körében is szemben áll, márpedig a zodiákus körben az Oroszlánnal szemben pont 
a Vízöntő áll,  sőt,  a Medve=Vízöntő kódolás a sztyeppe túlsó végén is több ismert műtárgyon látható. A 
szemben álló jegyek kapcsolatára utal a háttérben látható hegyrendszer feltűnő hasonlósága is. A 11. ábra 
negyedik  sora  meglehetősen  szimmetrikus.  Közepén  két  szimmetrikus  helyzetű  állatot  két  szimmetrikus 
helyzetű kard választ el. Ez a maximális kiegyensúlyozottságot, erőegyensúlyt sugallja, erre utal az állatok 
nyugalmi testtartása is. Mindez a Mérlegnek felel meg. A Mérleg (melynek egyik ismert jelentése a házasság) 
két oldalán a zodiákusban a Szűz és a Skorpió található. A Skorpió ura a legférfiasabb férfi, a Mars, tehát az 
egymást követő három jegyben a Mérleg a tartós kapcsolatot hozza, összekötve a Szüzet mint nőt és a Mars által 
megidézett  férfit.  A konstellációnak  ezt  a  szimmetriáját  a  Szűz  és  a  Skorpió  képjelének  hasonlósága  is 
megerősíti. Ez a szimmetria a negyedik sorban több értelmű és erős. Talán emlékszünk rá, hogy a Szűz és a 
Skorpió képjelében is három függőleges vonás, és/vagy egy önmagára visszamutató „visszacsatoló hurok”  
(Szűz), vagy a külvilágra mutató nyíl (Skorpió) található, amit gyakran a lábak rendszere kódol. A jobboldali 
szarvasnál erre sincs szükség, mert a Skorpiónak Szarvas holdháza is van. A baloldali őzike esetében az egyik 
mellső láb lábfejből hajlik vissza („visszacsatoló köröm”), és külön ráirányítja a lábakra a figyelmet, hogy 
azok a  kép alján mintegy „le  vannak vágva”.  Egy valódi  címeren ilyet  nem lehetne megengedni,  de  itt 
Vahustinak láthatóan a figyelemfelhívás és a Szűz hathatós megjelenítése volt a célja. Egy igen érdekes, az 
Ikreket  kódoló  címer  van  még  hátra,  de  ennek  elemzése  az  úgynevezett  holdcsomópontok  asztrológiai 
méltóságának (rangjának) ismeretét igényli, amire a Raffael-képek elemzésénél amúgy sem lesz szüksé-
günk, ezért erre most nem térnék ki. 

PÉLDA AZ ASZTRÁLMITOSZI KÓDOLÁSRA A XIX-XX. SZÁZAD FORDULÓJÁRÓL
A CSONTVÁRY-KÓD

Az 1852 és 1919 között élt magyar festő az asztrálmitoszi kódolást szinte a költészet szintjére emelte 
műveinek és írásainak szervesen összefüggő rendszerében. A halálának 100-ik évfordulója alkalmából tartott 
konferencián kódolásának rendszerét, a „Csontváry-kódot” nyolc pontban foglaltam össze. Mivel ezekből öt-
hat  Runge-képeken,  három Raffaelnél  közvetlenül  felismerhető,  érdemes  röviden  kitérni  a  festő  alkotói 
módszerére.  Tudjuk,  hogy  a  Csontváry  által  is  használt  szimbolikai  ABC  két  12-es  és  egy  28-as 
szimbólumkörből áll. Ezeket a számokat a művész annyira fontosnak tartotta, hogy azok visszaköszönnek az 
életút-szakaszolásában,  de  festményeinek  területében  és  oldalméreteiben  is.  A  pontosság  kedvéért 
megjegyzem, hogy a 28-as érték a sziderikus Hold-ciklusra (27,32 nap) alapított régi naptár származéka, de 
Indiában a ciklust lefelé kerekítették, és ott ebből a 27 naksatra rendszere keletkezett. Mind a két rendszer 
fenn van a hun koronák Nap-Hold körét ismétlő Magyar Koronán is, és Csontváry is tekintettel van mind a két 
értékre. Az még lehet véletlen, hogy égi elhívásának szavait 28-ik életévében hallja, de az már nem, hogy ezután 
pont 28 évig él a festészetnek, utána leteszi az ecsetet, és csak írásnak él, illetve szénrajzokat készít. A 28 
éves  festői  korszakból  12  év  (egy  zodiákusnyi)  a  felkészülés,  utána  festi  első  képeit,  de  már  teljesen 
felkészülve,  kódrendszerének minden elemét  kezdettől  fogva használva.  A háromkörös  szimbolikai  ABC 
legnagyobb körének (27-)28-as számossága számára egy teljességszám, ami egy teljes körként a teljesség 
szimbóluma.  1907-ben  három  nagy  képet  állít  ki  Párizsban  egy  holisztikus  rendszerben,  a  művészeti 
felaprózódás idején és legjellemzőbb helyén gyakorolva kritikát. A kiállítás 40 műve között három nagy kép 
is van, amit ő első, második és harmadik „nagyarányú” képnek nevez. A legnagyobb mérete 27,5m2 (!), ami 
jól reprezentálja a 27-es, a 28-as és a pontos sziderikus értéket. Ilyen méretű képből csak egy van, mert ennek 
a mérőszáma a teljességszám, és teljességből is csak egy van. A további 5 „nagyarányú” képből 4 db. területe 
18m2, egyé pedig 9m2  közelébe esik, a Párizsban kiállított három nagy kép területe a teljességszámból van 
leosztva 1:2:3 arányban, és azok címe a plakáton is három nagyságú betűmérettel van feltüntetve. A nagy 
képek cm-ben megadott oldalméreteiben a Nap és a Hold járását egyeztető egyik híres naptári ciklus (Metón-
ciklus) jellemző számai vannak elrejtve. 
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A Csontváry-kód felépítése tömören a 12. ábrán látható, és az az ábra jobb felső sarkában 8 pontban van 
ismertetve, amit az alábbiakban részleteznék pontok szerint haladva:

1. A Csontváry kód legfontosabb eleme a három – többnyire állatokból álló és mereven összerendelt – 
szimbolikai kör (lényegében a Pap-Kustár diagram), ami egy szimbolikai ABC-t alkot. Ezt már „gyakorlat-
ból” ismerjük, így erre külön nem térnék ki.

2. Történelmi témájú képein a festő a győztest az Oroszlán jegyével, a vesztest a szemben lévő Vízöntő 
jegyével jelöli meg. Ez valószínűleg a festő saját „találmánya”.

3. Tejút-szimbolika. A festő széleskörűen alkalmazza a Tejút olyan hagyományos jelentéseit,  mint az 
égből a földre való leszületés útja, esetleg a lélek égbe való visszatérésének helye, emellett annak tápláló-
gondviselő, a Gondviselésig elmenő minősége (a tápláló jelleget fogalmazza meg a hagyomány például a 
Tejút európai eredetű nevében, a név ugyanis Héra kifröccsenő tejéből származik). Emellett a festő alkalmilag 
más kreatív értelmezéseket is használ. Felhasználva például, hogy a Tejút alsó elágazása egyrészt a Nyilasra, 
másrészt a Skorpióra fut ki és azt a körülményt, hogy a Nyilas magyar etnikai kód, a Skorpió pedig nála török 
vallási kód, egy fekvő titkos Tejúttal választja szét a magyar és a török térfelet legnagyobb festményén, ami a 
magyar  Eger  várának  a  török  általi  sikertelen  ostromáról,  a  későbbi  török  uralomról  és  a  vár  végleges 
visszafoglalásáról szól.

4. A festő használja az úgynevezett mundán-asztrológiában a népekhez és nemzetekhez rendelt állatövi 
jegyeket. Átveszi a hagyományosnak tekinthető magyar (Nyilas) és a szovjet-orosz etnikai kódot (Vízöntő), 
de  igen logikusan használja  a  Kost  a  türk népek kódolására  (az  ótürk eredetmondák kezdőalakja  a  Kos 
holdházát adó mitikus Farkas, ami a keleti zodiákus kezdőjegyét jeleníti meg, az ótürk duális szakrális uralom 
szimbolikájában pedig a második félév kezdőjegyével  a Sárkánnyal  /=Mérleg/  íródik össze egy bizonyos 
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Sárkányfarkas formájában). Osztrák–német etnikai kódként nem az igen új keletű és sokak által használt 
kétfejű madarat (sast) idéző Kost, hanem a jóval régebbi Berlini Medve képzete okán a Medve holdháznak 
megfelelő Szűz jegyet használja.

5. A hagyományosnak tekinthető vallási kódok közül a Mérleget ő is a kereszténység, a Vízöntőt az 
ateisták kódolására használja, emellett a Fohászkodó üdvözítő című képéről leolvasható, hogy az Ószövetsé-
get a Bikára, a harcosabb karakterű iszlámot és judaizmust a Mars uralta Skorpióra kódolja. A Bika-Mérleg 
viszony mögött az állhat, hogy a Bika mint önző jegy a régi népek individuális autoreflexióját testesíti meg, 
míg a kereszténységre való áttéréssel eljött a népek kiegyenlített, harmonikus – a szeretet elvével határolt 
– érdekérvényesítésének ideje, amit joggal jelöl a Mérleg a kereszténység szimbólumaként.

6.  Vég-kezdet  szimbolika.  A festő  gyakran  él  a  Halakból  a  Kosba  mint  új  ciklusba  lépés  olyan 
hagyományos jelentéseivel, mint a születés, újjászületés, megmenekülés, túlélés, üdvözülés, feltámadás. Több 
képén ennek közvetlen folytatásaként  a  következő jegybe,  a Bikába való érkezés jelenti  a Paradicsomba 
jutást. Ez logikus, ugyanis a Bikához szokták kötni a (felhőtlen, gondtalan) evés-ivást, földi és magasabb 
rendű élvezeteket.

7. Fő jegy. A Csontváry képek jellegzetessége az egész képet befutó rejtett „fő jegy vagy jel”, ami szoros
összefüggésben van a mű alapjelentésével. A fő jegy vagy jel sokszor a mű jellegzetes kontúrvonalaira íródik, 
de adódhat a zodiákus jegyek vagy a bolygók megjelenítőinek sorrendben való összekötéséből is. Tragikus, 
pesszimista  témáknál  tipikus  az  egész  képet  rejtve  befutó  nagy  Bak-jel,  a  Bak  ugyanis  a  szűkösség, 
problematikusság, az élet megakadásának tipikus jelzője, a tél kezdőjegye, ami a természetben is a túlélés 
vagy pusztulás  dilemmáját  veti  fel.  Optimista  témákat,  győzelmet  a  festő  sokszor  a  győzelmi  jelként  is 
felfogható Kos-jellel kódol.  Több képen használja a festő a Jézus-monogram „X”-ből és „P”-ből összeírt 
alakját,  általában  Mária-iniciáléval  kiegészítve,  amit  Raffael  minden  Madonna-képén  elrejt.  Csontváry 
bizonyos  képeken látványosan  eltávolítja  egymástól  a  monogram „X” és  „P”  összetevőjét.  Ekkor  a  „P” 
(Pantokrátor) megtartja az Úrmonogram jelentést, de a Vég (pusztulás) értelmű Halak képjele – az „X” – az 
úrral szembeszegülő ördögöt,  ördögi tulajdonságot jelenít  meg.  Egyes képeken speciális jelentésű egyedi, 
feltűnően „alakos” fő jelek is előfordulnak (ló, madár).

8. Tipikus eleme a Csontváry képeknek a Nap-Hold páros látható vagy rejtett  szerepeltetése, amihez 
majdnem mindig a kép kontextusába íródó jelentés társul.

Runge, Csontváry és Raffael alakját összeköti a mitikus tájfestészet iránti elkötelezettségük. Runge úgy 
ír a tájról mint nagy hieroglifáról, allegóriáról vagy szimbólumról, ezzel utal az elmesélési technikájára, arra, 
hogy a tájban gondolatot vagy történetet rejt el, és ez Raffael egyes Madonna-képeire is igaz. Csontváryt az 
1880-ban hallott égi szózat indítja útjára tájfestőként:
„Te leszel a világ legnagyobb plein air festője, nagyobb Raffaelnél”. Önéletrajza szerint a plein air kifejezést 
nem értette tisztán, máshol ehelyett a napút kifejezést használja. A plein air természetes gyökere a tájkép-
festészet, a napút kifejezés a XIX. századi magyar nyelvben a zodiákust jelentette, tehát Csontváry zodiákus 
szimbolikán  alapuló  tájképfestésről  beszél,  ami  elvileg  is  igen  közel  áll  Runge  elméletéhez  és  Raffael 
Madonna-háttereinek  gyakorlatához,  egyébként  meg  egy  és  ugyanazon  szimbolikai  ABC-re  építenek. 
Érdemes még egy-két szót szólni Csontváry Raffaelhez való viszonyáról. 1881-es római útjáról Csontváry 
úgy számol be, hogy nem látja a vatikániak munkáiban az „isteni természetet”, de kivételként említi Raffaelt. 
Az itáliai reneszánsznak a fényképszerűség irányába mutató újításait, mindenekelőtt a perspektívát erősen 
kritizálja,  azt  leginkább  Leonardo  vonatkozásában  emlegetve,  és  saját  festészetére  tüntetőleg  a  „napút 
perspektíva” kifejezést használja. Talán olyan értelemben lehetett igaza, hogy a fizikai perspektíva csak a 
térben  való  orientáció  pontosítására  ad  lehetőséget,  míg  az  általa  napút  perspektívának  nevezett, 
továbbfejlesztett  asztrálmitoszi elmesélési technika nem csak a térben, hanem a téridőben való mozgásra, 
akár többsíkú történetmesélésre is módot ad. Példaként említeném a festő Selmecbánya látképe című 152×91 
cm-es tájképét, amin a XV. századtól Csontváry koráig van kódolva a magyar történelem. El van rejtve benne  
a Hunyadi fiúk (László és Mátyás) élete, Mátyás kiházasítása, feleségei, Buda Mátyás-kori, török, német és 
magyar  története,  a Mohácsi  vész,  Szigetvár  ostroma,  a  Rákóczi  és  a  Bocskai  szabadságharc,  megbúvik 
benne egy ironikus Monarchia-tabló, egy fiktív Mátyás király – Ferenc József konfliktus, amivel a festő a 48'-
as eseményekre reagál, Ferenc Józsefet dehonesztálóan, feleségét Sissit pozitívan mutatva be, és még egy 1,5 
cm-es önarcképet is elrejt benne, ahol magát „művészettábornokként” ábrázolja, tiszti egyenruhában, fején 
festőpalettával, amin mesefigurák ülnek. 

A 13. ábrán látható Csontváry legnagyobb, kb. 7,2×3,8 m-es képe, amin a Csontváry-kód mind a nyolc 
pontját használja. Középen fenn sárga keretben az eredeti képet is mutatom, a preparált mű tetején. A kép az 
egri vár három történelmi korszakát jelzi. Jellegzetes körvonal-elemek és figurák összekötésével rajzolódik ki 
a mű fő jegye, a Kos, amit egy lefelé fordított Kos-jel jelenít meg (pirossal jelölve). Ez a győzelmet kódolja, 
mert a harc a vár birtoklásáért változó sikerrel folyik, de annak szaldója a magyarokra nézve pozitív, 1552-
ben a korabeli krónikás szerint mintegy 2000 magyar védi meg a várat 150 000 törökkel szemben. Oroszlán-
Vízöntő győztes-vesztes kódból több is van. Jellegzetes építményvonalak és segédkódok jelzik a Tejutat.
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 A Tejút elágazásának felső szára Attila és a magyarok baalbeki áldozókövére fut ki, ez megfelel az 
elágazás Nyilas-szárának, mert a Nyilas magyar etnikai kód. A Skorpióra kifutó alsó szár a török térfelet 
szimbolizálja,  mert  a  Skorpió  iszlám vallási  kód.  Igen  szellemes  a  Nap-Hold  alrendszer  (lásd  a  kód  8. 
pontját). A 12 zodiákus jegyet sorrendben összekötve egy fekvő török félholdat kapunk, efölé kerekedik az 
egyértelműen bekódolt 1552-es magyar győzelmet jelölő, az égre festett magyar trikolórt elérő Nap-templom 
(Baalbek  Helios-temploma).  Az  első  épületszakaszban  Gárdonyi  Géza  történelmi  regényének  epizódjai 
vannak elrejtve (Cecei Éváék konstantinápolyi útja, a lány bejutása a várba egy titkos alagúton, stb.), jelölve 
van  a  kihívás,  a  mentés,  az  árulás,  az  önfeláldozás,  a  török  és  a  magyar  etnikai  és  vallási  kód 
„összeütközése”. A következő történelmi korszak a vár törökök általi megszállása 1596-tól. Itt egy minaretet 
is  látunk,  de  a  legfőbb szimbolikus  kód,  hogy egy –  a  Skorpió  képjelét  hozó  –  hármasoszlop  a  hozzá 
„elmutató nyílként” csatlakozó telivörös házzal, illetve a környezetből kiolvasható kék-vörös színkóddal (a 
Skorpió már említett színkódja) a Tejút felett jelenik meg. A Skorpió török vallási kód, mivel ez a magyar 
térfélen (a Tejút felett) tűnik fel,  azt jelenti,  hogy ott  a törökök vették át az uralmat.  Mikrorajzként itt a 
várátadás is látható. 1687-ben az egyesített magyar–osztrák–német csapatok veszik vissza a várat, amit a 
festő etnikai kódokkal, a kereszténység és az iszlám vallási kódjával és az Oroszlán-Vízöntő győztes-vesztes 
kóddal fogalmaz meg, tisztán szimbolikusan, fizikailag szinte semmit sem láttatva a történtekből.

A  14.  ábrán  Csontváry  Zarándoklás  a  cédrusoknál  Libanonban  című  képe  látható,  mely  egyes 
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vonatkozásaiban Rungéhoz és  Raffaelhez is  köthető.  Mitikus festőknél  sokszor  látjuk a zodiákus játékos 
felosztását a 12-es szám osztói szerint. Ez lehet a két félévre, négy évszakra való osztás, vagy a jegyek 4 
elemi  minőség  szerinti  felosztása,  de  három  részre  is  osztható  a  zodiákus,  az  úgynevezett  kardinális 
(évszakindító),  fix  és  változó  jegyek  csoportjára.  Runge  utolsó  nagy  festménye,  az  Arion's  Meerfahrt 
feltűnően  az  utóbbi,  hármas  felosztásra  épül,  de  megjelenik  ez  a  felosztás  a  14.  ábra  szerinti  kép  két 
alrendszerében is. A kép – más szimbolikai rendszerek mellett – négy teljes zodiákust tartalmaz. Az első a 
cédrus lombjában fut körbe (ezen belül a négy évszak átlós helyzetű), és érdekessége, hogy ez egy életút 
kódolás is, mert a Pap-Kustár diagrammal azonosítható stációk mindegyike mellett látunk egy arcábrázolást 
is,  amiből  többnél  felismerhető  a  festő  arca,  például  „totyogó-kori”,  kamaszkori  ábrázolásban  vagy 
aggastyánként.  Csontváry itt  a  Kostól  a  Halakig  terjedő  életút-kódolást  használja,  ami  szintén  ismert  a 
sztyeppén. A második zodiákus a fa két oldalán, a hegyekben van elrejtve. Az első hat jegy a baloldalon, a 
második hat jegy a jobboldalon található, és ha sorszám szerint összekötjük őket, egy balra, illetve egy jobbra 
forgó  spirált  kapunk.  Ez  alighanem  a  Bak  havától  kezdve  egyre  magasabban,  majd  a  Ráktól  egyre 
alacsonyabban kőröző Nap Asszíriában, Babilonban, Krétán (Knosszoszban) ismert jellegzetes motívuma. A 
hegyzodiákus alatt a fa tövénél 18 szűz lejt táncot, de a legutolsó számunkra jobb karja hosszabb, és derékban 
előrehajolva  tovább  mutat.  Ebből  és  a  szüzek  karának  hullám-mozgásából  a  18,6  éves  úgynevezett 
holdcsomópont-ciklusra lehet következtetni. A szüzek fehér sávjáról ugyanakkor baloldalon visszakanyarodik

egy elágazás a kép belseje felé,  és az így előálló Y-alak helyi 
zodiákus  jegyekkel  az  Ikrek-Nyilas-Skorpió  hármasra  van 
kódolva,  ami  a  Tejút  szokásos  hárompontos  megjelenítése.  Itt, 
mint Csontvárynál olykor máshol is ez életútként értelmezhető, 
ugyanis a Tejút itt  együtt fut egy egyszerű háromstációs életút 
megjelenítéssel,  ami  közvetlenül  a  talajszint  környezetében 
jelenik meg. Az első szakasza felfutó, itt a talaj kissé emelkedik 
is a fáig tartó szakasz első harmadában, alatta pedig egy mag-
sapkás csecsemő és egy gyerekarc vehető ki a „földbe süllyeszt-
ve”. Ezt követi egy megállapodott szakasz egy magányos, majd a 
családja  (két  gyerek)  felé  haladó  emberrel,  végül  a  hanyatló 
szakasz  jön  félig  a  talajba  süllyedő  lóként  és  egy  egészen  a 
földbe  íródó  legörbült  szájú  alakkal,  aki  már  a  szembejövő 
„fickós”  generációval  találkozik.  A  három  életszakasz  alatt 
lovasokkal  megjelenített  12 zodiákus stáció ismerhető fel,  ami 
már egy harmadik zodiákus. A felfutó életszakasz alatt pont az 
indító,  kezdeményező  értelmű  úgynevezett  kardinális  jegyek 
(adgj, , , ), a megállapodott életszakasz alatt az ugyanilyen 
értelmű fix jegyek (behk, , , ), a hanyatló életszakasz alatt 

az életet már elengedő, megtartására képtelen változó jegyek (cfil, , , ) találhatók. Az Oroszlán stáció 
azonban  „kakukktojás”,  azaz  nem illik  a  rendszerbe  (15.  ábra).  Ennek  Nap  uralta  férfias  pozíciójában 
szamáron ülő kékruhás nőt látunk, ami ott igen furcsa. Ez nyilvánvaló figyelemfelhívás, és ha kinagyítjuk a 
szamaras nőt, kiderül hogy abba újabb 12 zodiákus stáció van írva, ami „zodiákus a zodiákusban”. Ennek a 
rendszernek a jelentését nem volt könnyű felfejteni, de végül is pont a kardinális-fix-változó felosztás adta a 
kulcsot. A szamaras nőbe íródó zodiákuson belül függőleges helyzetű a „kardinális tengely”, a fix és a változó 
tengely a kardinálishoz csatlakozó fél oválissal együtt egy meglehetősen szabályos Jézus-monogramot ad ki, 
egy Mária-iniciáléval összeírva (utóbbi a szoknya aljába íródik). Mindez a fa töve alatt található, amiből már 
látszik  a  kép  értelme:  Jézus  és  Mária  szellemiségéből  mint  magból  nő  ki  az  a  fa,  melynek  lombjába 
Csontváry élete van írva. De ha figyelembe vesszük, hogy a Jézus monogram illetve Mária iniciálé Raffael 
Madonna-sorozatának állandó motívuma is, érthetjük ezt úgy is, hogy a Csontváry életmű a Raffael hagyaték 
egyfajta folytatása.  Csontváry egyébként  számos képén rejti  el  a „titkos” Raffael  motívumokat,  vagyis  a 
Jézus monogramot és a Mária iniciálét,  többek között  a sarló-kalapács ábrázolás ellenpontjaként,  vagy a 
magyar vallástörténet keresztény stációjának megjelenítőjeként két nagy 18 négyzetméteres életvégi képén, 
de mutatnék egy olyan festményt is,  amiben úgy szerepelteti  a két motívumot, hogy hozzányúl az általa 
vitatott  kifejezőerejű  perspektívához,  de  mintegy szakrális  szintre  emelve  azt.  Ezzel  valahol  Raffaelhez 
csatlakozik,  Leonardóval  szemben,  mert  a  perspektíva  profán  célokra  való  használatát  nem  értékeli, 
perspektívát soha nem is használ (emiatt 100 évig naiv vagy őrült festőnek gondolták), ugyanakkor ebben a 
perspektíváról  szóló  és  kivételesen  perspektívát  is  alkalmazó  képében  a  Raffael  Madonna  sorozatában 
kötelezően megjelenő Jézus monogramnak és Mária iniciálénak jut a fő szerep.

Az Öreg halász című kép eredetiben és preparálva a 16. ábrán látható. A művet sokáig úgy próbálták 
értelmezni, hogy csak a bal vagy csak a jobb oldalát vágták össze a megfelelő félkép tükörképével, amiből 
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vagy egy istenien jóságos, vagy – ellenkezőleg – egy ördögi arc adódott. A behatóbb csillagmitoszi elemzés 
azonban más eredményt hozott. A képben van egy körbefutó zodiákus, de ez a nagyjából vízszintes hegyláb 
alatti  részbe  van  beszorítva.  A hegy lába  feletti  térben  egy  „M”  alakzat  ismerhető  fel,  ami  egy  hajas 
asszonyfejnek is nézhető, és ez egy „Mária-terület”. Ez abból gyanítható, hogy az alsó, „zodiákus területen” a 
jellemző vonalakra meg egy Jézus monogram írható (a két alkar egy „X” alsó fele, a számunkra jobb alkar 
vonala folytatható felfelé is, a számunkra bal alkar meghosszabbítása meg egy titkos pontra fut ki, a botra 
esik a „P” szára, a „P” feje az arc jobb felére íródik, vonala a sapkán is kivehető). A szakrális tartalmat jelzi, 
hogy az arc tele van keresztény motívumokkal (a számunkra bal szem körül a Jézusra utaló „J” látható, felette 
egy harmadik szem vehető ki, ami a Szentlélek jele, a szakáll és a bajusz mentén egy Máriát idéző, szürkével 
erősített, fordított „M” látható, egy szívmotívum a festő más festményeiről ítélve  többek között Jézus szívére 
utalhat), tehát ez a halász „emberhalász”. Az egész kép egy igen erős kétpontos fiktív perspektívába van 
helyezve, és könnyen megtalálhatók a „perspektíva” iránypontjai, ugyanis a kép jellemző egyeneseinek egy 
része a C1, egy más része a C2 pontban fut össze. A C1 pont a szabálytalan helyre áthelyezett Szűz jegyét adó 
(figyelemfelhívás!), a baloldali tengerrészből adódó fiatal lányprofil füle (ez egy kis szigetnek látszik), a C2 
pont meg a felső „Mária területen” szintén a szűz (Szűz Mária) fülénél van. Hogy miért éppen a fülénél, abba 
nem mennék bele, mert az egy szójáték okán csak magyarul és Csontváry írásainak az ismeretében érthető. A 
lényeg az, hogy ebben a fiktív és szakrális perspektívában az emberhalász alakjának vonalai-vonásai Jézus és 
Mária alakjára futnak ki, vagy – ha fordítva nézzük – abban gyökereznek. A perspektívához és általában a 
festőnek  a  művészet  profanizálódáshoz való  viszonya  első ránézésre  talán furcsa,  de  ezzel  kapcsolatban 
érdemes  megjegyezni,  hogy  Csontváry  a  festészetet  tisztán  szakrális  tevékenységnek  tekintette,  ennek 
érdekében  képet  soha  nem  adott  el,  nem  támaszkodott  mecénásra,  így  irányukban  nem  kellett  világi 
kompromisszumokat kötnie, egzisztenciáját más tevékenységből (gyógyszerészként élve) biztosította.

PHILIPP OTTO RUNGE KÓDOLÁSI TECHNIKÁJA A XVIII. ÉS A XIX. SZÁZAD FORDULÓJÁRÓL
AZ EXIL-DOMICIL RENSZER

Időrendileg  Rungéra  és  még  néhány  festőre  Csontváry  előtt  kellett  volna  kitérnem.  Hogy  Rungét 
közvetlenül a Raffael művek elemzése előtt tárgyalom, annak az az oka, hogy az általam ismert festők közül 
egészében az ő kódolása  kötődik Raffaeléhoz a legszorosabban – azt lényegében egy az egybe vette át  a 
festménybe  rejtett  titkos  történet  módszerével  együtt  –,  tehát  szimbolikai  értelemben  talán  ő  a  legjobb 
felvezető.   Ettől  függetlenül  később  más  festőket  is  érinteni  fogok  a  Raffael-kód  elő-  és  utóéletéhez 
szorosabban  kapcsolódók  közül.  Runge  –  akárcsak  Raffael  –  igen  rövid  életet  élt.  A német  romantikus 
festészet  alapító teoretikusa, bizonyos értelemben Goethe munkatársa (színelméletében) de ellenlábasa is, 
mert  annak  klasszicizmusával  szemben  valósítja  meg  művészeti  reformjait.  Elméleti  igényű,  sokoldalú 
alkotó,  költő,  meséket  is  ír.  Erős  kapcsolata  van  korának  természetfilozófiájával  és  létrehozza  a 
„Landschaftmalerei”-t, ami valójában a tájba rejtett csillagmitoszi kódolás. Ezt – akárcsak Csontváry a napút 
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festészet  vagy  a  minőségi  (zodiákus)  plein  air  proklamálásával  –  új  festészeti  nyelvként  a  saját 
találmányaként hozza, de tartozunk azzal az igazságnak, hogy mindkettőjük szimbolikája a több ezer éves 
csillagmitoszi iskolán, és nem kis részt a Raffaelnél látott rendszeren és módszereken alapult, bár azt – mint 
későbbi  idők  szülöttei  –  sok  mindennel  egészítették  ki  és  adoptálták  a  saját  földrajzi-vallási-történeti 
meghatározottságuk szerint. Rungétól két munkát érintenék röviden, ezek: az Arion's Meerfahrt, ami élete 
utolsó nagy allegorikus műve és a Mutter und Kind an der Quelle, ami egy Raffaelnek szánt hódolatnak is 
tekinthető. Az Arion's Meerfahrt eredetije és az értelmezéshez szükséges két preparált változata a 17. ábrán 
látható.
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Az Arionról szóló görög legenda Wackenroder Phantasien über die Kunst, für Freunde der Kunst című 
kötetében 1799-ben jelent meg, melyet Ludwig Tieck író, Runge mestere és munkatársa adott ki. Ebben az 
Arion balladát is Tieck írta, akkor még mesterének Wackenrodernek a neve alatt. Runge láthatóan innen vette 
az ötletet 1809-es akvarell-tollrajzához, amit a Hamburgi Operaháznak szánt. A Runge mű igazi érdekessége 
az, hogy az Arion-legenda csak annak a „felszínén” jelenik meg, valójában és titokban Tieck Franz Sternbalds 
Wanderungen című, szintén 1799-es regényének egyik kulcsjelenetét rejti, „kép a képeben” technikával. A  
Franz Sternbalds Wanderungen egy híres kultuszregény, és a német művészettörténészek már kikutatták, hogy 
Runge többek között onnan merítette festészeti elméletének az alapjait. Az persze, hogy a festményben egy 
rejtett történet is van, ezidáig nem került napvilágra, hisz ahhoz ismerni kellett volna a csillagmitoszi kódolás 
rejtelmeit, és nem is akármilyen fokon.

Maga  az  Arion  legenda  egy  költő-dalnokról  szól,  aki  megnyer  egy  dalnokversenyt,  kincsekkel 
halmozzák el, hajóra száll, de a kapzsi tengerészek vízbe dobják. Utolsó kívánságaként még egy dalt ad elő, 
amire  köré  sereglenek  a  delfinek,  és  az  egyik  a  hátán  viszi  ki  a  partra.  Korábban  már  beszéltünk  az 
úgynevezett mentési sémáról, amikor egy történet a Vég jegyéből (Halak) a Kezdet jegyébe (Kos) mint egy új 
ciklusba lép át, és a főhős szerencsés esetben ezzel megmenekül (innen a mentés kifejezés), mintegy új életet  
nyer. Az Arion legenda is egy ilyen „sikeres” mentési történet a Halak jegyében, ami igen hasonlít Jónás  
próféta történetére, akit a cet menekít meg. Runge képén a delfines mentési jelenet a kép közepén látható 
kissé „elrajzolva”,  ugyanis ez a motívum  a kép zodiákus rendszerében az úgynevezett  változó keresztet 
jeleníti meg. Talán emlékszünk rá, hogyan rejtette el Csontváry a zodiákus három keresztjét, a kardinális, a 
fix és a változó keresztet a Zarándoklás a cédrusoknál Libanonban című képén. Itt Runge is ezt a rendszert 
használja. A delfin  a képen egyfajta szigetként jelenik meg – ez tartalmazza a változó keresztet –, és  a  
másik két szigetben van elrejtve a fix és a kardinális kereszt. A 17. ábrán a középső panelen látjuk a három 
szigetet. A baloldali szigeten nőtt bokorban egy oroszlánfej, egy majomfej és egy kisebb bikafej van elrejtve, 
a szigetbe pedig egy kígyó íródik.  Már biztos van annyi  jártasságunk a csillagmitoszi  elemzésben,  hogy 
ezekben azonosítsuk az Oroszlán, a Vízöntő, a Bika és a Skorpió jegyét, ha nincs, nézzük meg a Pap-Kustár 
diagramot. Ez a négy jegy pontosan a zodiákus fix keresztjét adja, a zodiákus kör alakú ábrázolásán ezek egy 
derékszögű kereszt tengelyeire esnek. A jobboldali szigeten nőtt bokorban és környezetében egy cikcakkos 
hátú  sárkány,  egy  rák,  és  a  Kos  képjele  ismerhető  fel,  maga  a  sziget  meg  egy kecskefejet  rejt.  Ebből 
azonosítható a Mérleg, a Rák, a Kos és a Bak jegye, ami a négy kardinális jegyként a kardinális keresztet 
adja. A középső, távolabbi „szigetet” a delfin adja a rajta ülő dalnokkal. A hal alakú delfin a Halak jegyét 
hozza. Íves háta Arion lábával egy íjra és egy nyílvesszőre emlékeztet, ami a Nyilasra utal. Kinagyítottam a 
delfin fejét, és abba egy nyúlfej van rajzolva, ami a Szüzet hozza (Nyúl=Szűz). A delfin árnyékában egy 
háromszögszerű denevérfej azonosítható, de a denevér testét is megtaláljuk a tenger árnyékosabb foltjaként. 
Mivel a Denevér az Ikrek holdháza, összességében a Halak-Nyilas-Szűz-Ikrek jegysort kapjuk, ami a változó 
kereszt. A három kereszt persze csak egy a kép csillagmitoszi „alrendszerei” közül. A Hold alatti felhőben 
például  a  két  természeti  félévet  indító  jegyet  kódoló  állatok  vannak  elrejtve,  de  tartalmaz  a  kép  egy 
hétbolygó-rendszert és egy holdfázis alrendszert is. A hétbolygó-rendszert a két szélső szigeten ülő három-
három puttó és maga Arion jeleníti meg. A bolygók képjeléről azonosítható a Szaturnusz, a Vénusz és a Mars 
a baloldali  szigeten, itt a gitáros puttónál a gitár is megerősíti  a Vénusz-jelentést,  ugyanis a zene a Bika 
jegyéhez tartozik, aminek az uralkodó bolygója a Vénusz. A jobboldali puttóhármasban a Hold, a Nap és a 
Jupiter ismerhető fel,  a „Hold” mint feleség a „Nap” mint férj  vállára teszi a kezét,  és ők természetesen 
egymás mellett vannak. A lantos Arionnak a Merkúr szerepe jut, ugyanis a Mekúr (a görög műveltségben 
Hermész) attribútumai között szerepel a lant. 

A kép  értelmezéséhez  igen  fontos  az  úgynevezett  Hold-fázis  alrendszer  ismerete  és  kimutatása.  A 
hagyományban ismert a három vagy a négy holdfázis rendszere. Runge a négy Hold-fázist használja. Ezek: 
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az Újhold, a növő Hold, a Telihold és a fogyó Hold. A 18. ábrán látjuk, hogyan jeleníti meg Ruge ezt a négy 
fázist, a kép alsó sávjában látható négy hattyú formájában. Az a hattyú, amelyiknek a nyaka visszafelé hajlik 
a test irányában a fogyó Holdat jelenti. A következő hattyú Rungénál a Teliholdat hozza, ez viszonylag telt, és 
benne  egy  asszonyarc  ismerhető  fel,  ugyanis  a  háromfázisos  holdfázis-kódolásnál  a  növekvő  Hold 
hagyományosan a szűzlányt, a Telihold az asszonyt, a fogyó Hold a vénasszonyt jeleníti meg. Rungénál a 
harmadik nagy hattyú igen sovány, ez hozza az Újholdat. Végül, a testből kihajló nyakú hattyú a növekvő 
Holdat  jeleníti  meg.  A képen összesen kilenc hattyúábrázolást  látunk (egyet  fejjel  lefelé),  amiket  Runge 
láthatóan kétféle mértani transzformációval állított elő. A denevér orrára centrálszimmetrikusan tükrözte az 
alsó négy hattyút, és az így kapott újabb négy hattyút perspektívába helyezte (nocsak, nem csak Csontvárynál 
kerül elő a perspektíva-probléma). A perspektíva miatt a tükrözött hattyúk kisebbek. Egynek a kisebb 
hattyúk közül a vízben való tükröződését is látjuk, tehát Runge itt egy tengelyes tükrözést is használ. Ez azért 
lényeges, mert a tükrözési tengely a kép egyik rejtett vonala. Érdemes megnézni, hogy mit ad ki a kilenc 
hattyú. Látható, hogy egy háromszögbe íródnak, aminek a felső részében még egy vízszintes vonal is átfut (ez 
a kilencedik hattyú tengelyes  tükrözési  vonala,  amiről  az imént szóltunk).  A vízszintes vonal  a központi 
függőleges holdsugárral keresztet alkot. Ez a két alakzat, a háromszög és a kereszt az, ami gyanússá vált 
számomra. Olvastam ugyanis a Runge által nagy becsben tartott „Franz Sternbalds Wanderungen”-t, és 
számomra annak a legérdekesebb jelenete az volt, amikor egy festő-remete megmutatja Dürer tanítványának 
a legbecsesebb képét, amin egy vándorszerzetes az éjszakai holdfényben egy völgyben haladva feltekint a 
hegyre, és meglátja ott a korpuszon megcsillanó holdfényt. Ez a regény egyik kulcsjelenete, ahol a remete 
festő el is mondja, hogy az élet értelméről van szó, hogy a fény mentén a völgyből a hegyre, a feszület felé 
kell tartanunk. Láttam, hogy a háromszög a hegyet, a rejtett kereszt a korpuszt jeleníti meg, és nem volt nehéz 
a vándorszerzetes arcának felismerése sem, mert arról Tieck leírja, hogy kagylókkal díszített kalapot visel (a 
kagyló a zarándokok védőszentjének, Szent Jakabnak az attribútuma, egyébként az El Camino szimbóluma is, 
amit  a  zarándokok az  övükön vagy a  kalapjukon viseltek).  A 17.  ábrán  látható,  hogy a  kép  jellegzetes 
kontúrvonalai  és a rejtett  vonalak mentén hogyan rajzolódik ki  a hegy és a kereszt,  illetve a kalapos fej 
motívuma. A kagylókat pipacsok jelenítik meg, amikre Runge egy írásában fel is hívja a figyelmet. 

Összefoglalóan  megállapíthatjuk,  hogy  ezzel  a  művel  Runge  egy  „kép  a  képben”  technikával 
mesterének,  Ludwig Tiecknek állít  emléket,  fő  műve   egyik  kulcsjelenetének képi  megidézésével.  Látni 
fogjuk, hogy ez a komolyabb, allegorikusabb történetmesélés – amit  Csontvárynál is láttunk – igen jellemző 
Raffaelre, ugyanis a Madonna sorozat képeinek egy részén legendák vagy vallási gondolatfűzés van elrejtve, 
olyan formában, amit mai szóhasználattal „rejtvényképnek” lehetne nevezni.

A  másik  Runge-
kép,  a  Mutter  und 

Kind  an  der  Quelle 

azért  érdekes  szá-
munkra,  mert  az  lé-
nyegében  egy  olyan 
Madonna  kép,  ami 
pontosan hozza a Raf-
fael  által  használt 
„exil-domicil”  kódo-
lást (a körbefutó zo-
diákussal  együtt),  és 
éppúgy  el  van  benne 
rejtve     egy      Jézus -
monogram és egy Má-
ria-iniciálé,  mint  Raf-
fael  valamennyi  Ma-
donna-képén.  Egyéb-
ként Runge az általam 
elemzett 12 kép közül 
11-en  következetesen 
az  exil-domicil  rend-
szert használja. Egyet-
len kivétel  az  Arion's 
Meerfahrt,  ahol  Run-
ge  egy  későbbi  kor 

szülötteként  Csontváryhoz hasonlóan talán kötelességének érezte, hogy hozzátegyen  valamit a Raffaelnél is 
látható csillagmitoszi kódoláshoz. A kép eredetiben a 19. ábrán látható, a preparált változat a 20. ábrán.
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A 20. ábrán kétféle csillagmitoszi „váz” ismerhető fel. Az egyik a körbefutó zodiákus. Ez azt jelenti, 
hogy nagyjából a kép kerülete mentén az óramutató járásával egyező vagy a fordított irányban sorrendben fel 
vannak rakva a zodiákus jegyek. Ilyen megoldást láttunk például Paolo Uccellonál (8. ábra). A másik egy 
olyan rejtett struktúra, amikor a képen a hét asztrológiai bolygó is el van rejtve, és minden egyes bolygó 
szigorúan egy egyenesre esik az uralmi (domicil) és az alávetettségi (exil) jegyével. A bolygók domicil és exil 
helyzete (rangja, méltósága) egy asztrológiai fogalomként alakul ki, az exil és a domicil méltóságon kívül 
több is megjelenik, de számunkra csak ez a két helyzet érdekes, mert azt a festészetben már Raffael előtt is 
alkalmazták, és utána is sokan tartják ezt a rendszert. Az exil-domicil rendszer történetéhez könyvünk egy 
későbbi  részén térnék vissza,  itt  mindenekelőtt  gyakorlatban mutatnám be azt  a  20.  ábra  szerinti  Runge 
képen, de rögtön adnék is egy táblázatot, ahol a klasszikus asztrológiai bolygók (hétbolygó-rendszer) exil és  
domicil helyzete látható (21. ábra).

A táblázatból  látható,  hogy a  Nap és  a  Hold  csak egy-egy zodiákus  jegyben uralkodik,  illetve van 
alávetett helyzetben, míg a további klasszikus bolygók mindegyike két jegyben uralkodik és két jegyben van 
alávetett  helyzetben.  Érdemes  azt  is  megjegyezni,  hogy  ahol  a  Mars  uralkodik,  ott  a  Vénusz  alávetett 
helyzetben  van,  és  viszont.  Ugyanez  áll  a  Jupiter-Merkúr  párra  is.  Ez  azért  fontos,  mert  azoknál  a 
csillagmitoszi  festőknél,  akik egy vonalra illesztik a bolygókat  és azok exil,  illetve domicil  jegyeit,  ez a 
sajátosság egyszerűsítésre ad alkalmat, nevezetesen egy közös vonalon helyezhetik el a Marsot és a Vénuszt 
és azok alávetettségi és uralmi jegyeit (összesen négyet, ezek: a Bika, a Mérleg, a Kos és a Skorpió), és 

22

20. ábra

 21. ábra



ugyanígy járhatnak  el  a  Jupiter-Merkúr  páros  esetében  is  (itt  a  az  Ikrekről,  a  Szűzről,  a  Nyilasról  és  a 
Halakról van szó). Ez a megoldás nem kötelező, de sokszor élnek vele.

Lássuk tehát a körbefutó zodiákust és ezt az exil-domicil rendszert gyakorlatban is!

A 22. ábra szerinti részlet alsó harmadában balról egy villás faág nyúlik be, ezen könyököl az anya, és a 
Kos képjelének elágazó alakja miatt ez hozza a Kos jegyét egy kicsivel a Kos „szabványos” helye alatt (ami az 
óra számlapjának „9-ese”). Az anya nyakában egy kör alakú nyakék lóg, ennek köre és a bikaszarv-alakú 
szalagok utalnak a Bika képjelére, amivel a Kos felett, ha kissé beljebb is, de megtaláltuk a második tavaszi 
jegyet  (a tavasz jegyei:  a Kos,  a Bika és az Ikrek).  Következő zodiákus jegyünk az Ikrek, amit az anya 
számunkra bal hajpászmájában elrejtett egérábrázolás hoz (Egér=Ikrek, lásd a 6. ábrát). Ezt kinagyítva az 
ábra jobb oldalán egy sárga téglalapban mutatom. A Rák ettől kissé jobbra ismerhető fel, a Rák képjelének 
kettős ívei a nő szemöldökeiből és szemaljának vonalából gazdálkodhatók ki. Runge egyébként egy fiatal 
vagy középkorú párt is elrejtett a nő hajának két oldalán. A Rák hagyományosan jelképezi a családot és a 
szülők generációját is, és a fejen lévő ábrázolás a hagyományos ábrázolásokon a fejben ébredő gondolatot is 
jelenetheti, így lehetséges, hogy a nő gondolatai épp a család körül járnak. A férfi és a nő fejábrázolását az 
ábra jobb oldalán egymás alatt hozom kinagyítva, néhány jellegzetes kontúrvonal behúzásával. Az ábra első 
paneljének jobb felső sarkában a következő jegyünket megtestesítő oroszlánábrázolás is kiugrasztható. Az 
oroszlánt  a  jobb  kivehetőség  érdekében digitálisan  kontrasztosítottam és körvonalaztam, de akinek jó a 
szeme, a jobboldali panelen is megkeresheti, az oroszlán két szeme és „babapiskóta” orra alapján.
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Soron következő jegyünk a Szűz, amit az oroszlántól jobbra egy rejtett lányarc hoz. Ezt a 24. ábrán látjuk 
pirossal körvonalazva. A Mérlegtől a Halakig terjedő jegyeket a 23. ábra szemlélteti.  A Mérleget (lásd az 
ábra  bal  paneljén)  egy  ötszögű  sárkányfej  jelzi,  ami  a  Sárkány  jegyének  gyakori  megjelenítése  a 
csillagmitikus festőknél. Az ötszögűség oka talán az lehet, hogy a Mérleg uralkodó bolygója a Vénusz, amit 
ötágú  csillaggal,  vagy  ötszöggel  is  meg  szoktak  jeleníteni.  Alatta  egy  szarvasfej  hozza  a  Skorpiót 
(Skorpió=Gímszarvas). A Nyilast a szarvasfej alatti íjszerű motívum, és a nyílvessző szerepét játszó ferde 
sáslevél  hozza.  Ez  a  sáslevél  a  2.  ábrán  is   jól  látható.  A 23. ábra középső paneljén Bak és Vízöntő 
megjelenítést  látunk.  A panel  jobb alsó sarkába egy bárányfej  néz be,  ami  a  Bakot  hozza.  Mellette  egy 
majomfej látszik, ami a Vízöntőnek felel meg (lásd a Pap-Kustár kört, vagy a 6. ábrát). Vízöntő megjelenítő a 
jobb szélső panelen is van, de a majomfej tekinthető a körbefutó zodiákus Vízöntő stációjának, mivel az van 
„szemben” a körbefutó zodiákus Oroszlánjával (a kettő egy tengelyre esik). A jobb szélső panelen egy fiatal 
pár szintén Vízöntő kódot ad (Ifjú=Vízöntő), a lány hajában (kendőjében) pedig egy szembenézetű, kissé 
balra csapott farkú hal ismerhető fel, ami az utolsó jegyünket, a Halakat hozza. A kettős Vízöntő kódolással 
kapcsolatban azt jegyezném meg, hogy a csillagmitikus festők képein ugyanaz a zodiákus jegy többször is 
előfordulhat.  Ennek  az  exil-domicil  rendszert  is  használó  ábrázolásokon  rendszerint  az  az  oka,  hogy a 
bolygókhoz tartozó exil és domicil jegyek pusztán a körbefutó zodiákusból nem gazdálkodhatók ki. A festők 
az  exil-domicil  rendszer  megjelenítéséhez,  amiben maximálisan  24 jegyábrázolás  lehet  (  a  Holdnál  és  a 
Napnál  2-2,  azaz négy,  a maradék öt  bolygónál  bolygónként  négy)  általában igénybe veszik a körbefutó 
zodiákus jegyeit, és élnek bizonyos bolygópároknál a már korábban tárgyalt egyszerűsítési lehetőségekkel, 
sőt,  a  Nap  és  a  Hold  exil-domicil  kapcsolatait  (Orszlán-Vízöntő,  illetve  Bak-Rák)  is  belefoglalhatják  a 
Szaturnusz exil-domicil rendszerébe. Az már a kép kompozícióján és a festő ügyességén múlik, hogy adott 
esetben  hány,  a  körbefutó  zodiákuson  felüli   „pótjegyet”  kell  bevezetnie  az  exil-domicil  rendszer 
megjelenítéséhez,  mennél  kevesebbet,  a  megoldás  annál  elegánsabbnak tekinthető.  A gyakorlatban szinte 
minden eset más és más, rengeteg variáció létezik. A körbefutó zodiákust a Halak jegyével, a „Vég jegyével”, 
azaz a tél utolsó jegyével (a téli jegyek: a Bak, a Vízöntő és a Halak) be is fejeztük, és áttérhetünk a  kép exil-
domicil rendszerére. A Nap és a Hold exil-domicil kapcsolatait a 24. ábrán látjuk.

A Nap az anya szemefényében, 
a  gyermekben,  annak  is  a  fejében 
ismerhető  fel.  Uralmi  jegye  az 
Oroszlán, alávetettségi jegye a Víz-
öntő.  Látszik,  hogy a Nap és ez a 
két jegy (a jegyeket Runge itt a kör-
befutó  zodiákusból  vette)  egy  vo-
nalra, a sárga egyenesre esik. A je-
gyeket persze, főleg, ha azok nagy 
kiterjedésű megjelenítőkkel vannak 
ábrázolva, össze kell vonnunk vala-
milyen  jellegzetes  pontba.  A  leg-
több csillagmitikus festő erre a cél-
ra  a  megjelenítéshez használt  álla-
tok  vagy emberi  arcok  orrát  vagy 
egyik  szemét  szokta  használni. 
Ugyanígy, a bolygóknál is felismer-
hető  valamilyen  „összevonási” 
pont. A bolygókat általában az aszt-
rológiai képjelük szokta megjelení-
teni,  de néha más szimbólum, pél-
dául a Vénuszt jelölheti egy ötszög, 
ötszirmú  virág,  vagy  mondjuk  a 
Merkúrt  egy  „M”  monogram.  A 
Hold vagy az anya arcának alsó fe-
lében, vagy az álla alatt,  a nyakék 
szalagjával  határolt  területen 

rajzolható meg (az utóbbit  jelöltem be).  A Hold uralmi  jegye a Rák,  amit  az anya szeme tájéka adott  a 
körbefutó zodiákus rendszerében. Az alávetettségi jegye a Bak, amit a türkisz vonal másik végén látható 
bárányfej  jelenít  meg.  Az olyan  fejlett  szimbolikájú  festőknél,  mint  Runge  vagy Csontváry,  a  körbefutó 
zodiákuson és az exil-domicil rendszeren kívül sok más alrendszer (Tejút-szimbolika, Kezdet-Vég kódolás, 
életút kódolás) is előfordul, ezekre itt nem térnék ki, de ezen a részleten például bekereteztem kékkel egy 
Krisztusra emlékeztető fejábrázolást, emellett  az ábra tartalmaz rejtett  életút stációkat is – ezekre itt nem 
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térnék ki. Folytatnám az exil-domicil rendszer bemutatását a Merkúr kapcsolataival (25. ábra).

 Következő bolygónk, a Merkúr megjelenítőjét nem könnyű megtalálni. A Nyakék szalagjai és az anya 
hónalja,  illetve  csuklója  olyan  egymáshoz  csatlakozó  vonalakat  adnak,  amik  egy cizellált  „M” betűként 
utalnak a Merkúrra. A Merkúr exil-domicil  kapcsolatait  Runge itt kétszeresen is megjelenítette.  Az egyik 
rendszer a körbefutó zodiákus Ikrek-Nyilas tengelyén helyezkedik el (sárga szaggatott vonal). Ennek bal felső 
végén látható a Merkúr egyik uralmi jegyét adó Ikrek megjelenítője az anya hajába rajzolt egér formájában 
(Egér=Ikrek), amiről már beszéltünk a körbefutó zodiákus tárgyalásakor. Ezt alulról érinti egy hal az anya 
csuklóján kívül, ami a Merkúr bolygó egyik alávetettségi jegyét hozza (Halak). A sárga tengelyen tovább 
haladva látjuk magának a Merkúrnak a jelét, az „M”-et, amiről már szóltunk, majd a csecsemő íves háta és 
jobb karja a Nyilas képjelét írja le, és azzal a Nyilast hozza, ami a bolygó egyik alávetettségi jegye. Ez a  
„Nyilas” inkább a rózsaszínű exil-domicil tengelyhez szükséges, ugyanis a szaggatott sárga tengely jobb, alsó 
végén van a körbefutó zodiákus Nyilasa, ami szintén a jegy nyílszerű képjelével van megjelenítve. Abban az 
ívet adhatja egy ott felismerhető, a Szűz jegyét kódoló fiatal lány hátvonala vagy két, a szaggatott sárga  
vonalra tükörszimmetrikus sáslevél is, a nyílvessző szerepét pedig a vonalra eső sáslevél játssza. A Merkúr 
másik uralmi jegyét  ezen a tengelyen az a „szűzlány” hozza (itt  1-es indexszel  jelöltem),  aminek a feje 
egyébként  a körbefutó zodiákus Skorpió-szarvasának a fejével azonos.  Az áttetsző rózsaszín tengelyen is 
értelmezhető egy teljes exil-domicil  rendszer.  Runge az anya csuklójánál  lévő halat  pont  olyan méretűre 
rajzolta, hogy annak a farka érintse ezt a másik lehetséges tengelyt. Innen, mint a Merkúr egyik alávetettségi 
helyétől (Halak) indulva a vonal átmegy az „M”-ben részt vevő nyakék medalionján, azaz „érinti a bolygót”, 
majd a csecsemőbe írt Nyilas képjelen, ami a bolygó másik alávetettségi jegyét hozza. A medalion egy jobbra 
néző árnyékegér orra, és az egér a Merkúr egyik uralmi jegyének, az Ikreknek felel meg. A másik uralmi jegy 
a rózsaszínű vonal jobb végén, egy apró, apácafőkötős szűzként van megjelenítve, amit a 25. ábra bal alsó 
sarkában, kék mezőben nagyítottam ki. Ez a megjelenítő vélhetően azért ilyen kicsi, mert Runge alighanem 
jelezni akarta, hogy az nem a körbefutó zodiákus „Szüze” (helyzete szerint se nagyon lehetne az), és testét 
egyébként  is  a  cizellált  „M” és  a  Szűz képjelének áthatásaként  rajzolta  meg,  szinte  jelezve,  hogy ez az 
ábrázolás a hasonlóan jelzett Merkúr exil-domicil rendszerébe tartozik. Folytassuk a tárgyalást a Vénusszal 
(26. ábra)!
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A Vénusz exil-domicil kap-
csolatainak  megjelenítéséhez 
Runge helyi kódokat használ, azt 
valószínűleg nem tudta optimáli-
san  bekötni  a  körbefutó  zodiá-
kusba. A 9. ábrán alul egy ötszir-
mú virág hozza magát a bolygót. 
Ez a Vénusz hagyományos ábrá-
zolása. Körülötte egy kutya kör-
vonalazható, ami a Vénusz egyik 
alávetettségi jegyét, a Kost idézi. 
Ennek orrától  indítható  az  exil-
domicil  tengely  (áttetsző  hal-
ványlila vonal), és ellenőrizhető, 
hogy ha azt összekötjük a legfe-
lül látható kígyó szemével, pon-
tosan  az  így  kapott  egyenesre 
esik  egy  feljebb  kiugrasztható 
sárkány  orra,  és  egy  bika  szá-
munkra  jobb  szeme  is.  Ezek  a 
pontok  nem  félreérthetők,  mert 

azokat Runge be is jelölte egy levélcsomóval, illetve egy kis fehér ponttal. A Vénuszt hozó virág köré írt 
kutya arcának alsó része jól kivehető, két szeme és az orra sötét. Felette az ötszögű sárkányfej a Vénusz egyik 
uralmi jegyét, a Mérleget hozza. Itt is jól azonosítható a sárkány orra, és a számunkra jobb szeme is jól 
megrajzolt. A lila vonalon felfelé haladva egy bikafej ugrasztható ki. Ennek jól látszanak a szarvai, és a fejen 
egy galamb ül, ami a Bika Hold-házaként megint csak a Bikát, a Vénusz másik uralmi jegyét kódolja. A 
galamb hátához ér egy felülről belógó kígyó, ami a bolygó másik alávetettségi jegyét, a Skorpiót kódolja 
(Kígyó=Skorpió).

A Mars és annak exil-domicil jegyei a 27. ábrán látható áttetsző fehér egyenesre esnek. Ez a vonal az 
ábra bal alsó felén látható, és a Kost annak képjele révén megtestesítő villásfa fészkéből a jobb felső sarokban 
megfigyelhető sárkány orráig vezet. Magának a Marsnak a képjele a csecsemő fején értelmezhető körből és  
az asszony alkarjából rakható össze, de a képjel nyilának akár a csecsemő bal karja is tekinthető. A lényeg az, 
hogy a Marsot koncentráltan, a csecsemőfej középpontjában vegyük figyelembe. A bolygó egyik uralkodási  
jegyét – a Kost – a villásfa hozza annak elágazó képjele révén. A másik uralmi jegy a Skorpió. Képjelének 
három lába a csecsemő párhuzamos karjaiból és lábszárából adódik, az elmutató nyilat alighanem az anya 
mutatóujja hozza. A világoslilával körvonalazott – nemrég vizsgált – bikafej hozza a Mars egyik alávetettségi 
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jegyét jelentő Bikát. A fehér áttetsző vonal végén a másik alávetettségi jegyet adja a Mérleg jelentésű sárkány.

A Jupiter megjelenítését és exil-domicil kapcsolatait a 28. ábra szemlélteti. A Jupiter és a Szaturnusz 
felismerését az könnyíti meg, hogy mindkettő képjelében van egy kereszt, és ez a csecsemő térdeinél egy 
árnyékkeresztként ismerhető fel. Erre a közös keresztre építette fel Runge a két bolygó képjelét. A Jupiter 
esetében ehhez a csecsemő vállának köréből indította a képjel felső „2”-esét. A részletes elemzés kimutatja, 
hogy  a  Jupitert  koncentrált  formában  pontosan  a  kereszt  és  a  hattyúnyak  csatlakozási  pontjában  kell 
figyelembe venni. A 28. ábra bal alsó sarkában lévő hal hozza a Jupiter egyik uralmi jegyét (Halak). Az exil-
domicil tengelyt ennek az orrától érdemes indítani. Az asszony mutatóujja egy árnyékmacskafejre mutat 
(lilával körvonalazva), ami a bolygó egyik alávetettségi jegyét, a Szüzet hozza. Ugyanez a macskafej egy 
lófej tetejébe is íródik, amit az ábra bal felső részén sárga mezőben külön is kiemeltem. Ez a ló nem könnyen 
ismerhető fel, ezért sárgával kontúroztam a szemalját, a sörényének a talpvonalát és a pofája egyik élvonalát  
egy rövid szakaszon.  A ló  és  a  macska fülei  egybeesnek.  A Ló a  Nyilast  hozza a  Jupiter  másik uralmi 
jegyeként.  A Jupiter  másik alávetettségi  jegye az Ikrek,  amit  Runge igen szellemesen jelenített  meg,  két 
egymás felé forduló férfifej formájában.  Az egyik a csecsemőfejből bontakozik ki,  ennek nagy hullámos 
bajusza és gomborra van. A felé forduló „ikertársa” kalapos, és kalapján egy madár ül. Ez szintén ráutaló, 
ugyanis az Ikrek uralkodó bolygóját adó Merkúrt mint gyorsan mozgó hírvivőt gyakran ábrázolják szárnyas 
kalappal (és csizmával). A két férfit eredetiben, de a jobb felismerhetőség érdekében kontrasztosítva is hozom 
az ábra jobb alsó sarkában, sárga keretben.

Utolsó bolygónk a Szaturnusz. Az exil-domicil kapcsolatok tengelyeként Runge láthatóan a körbefutó 
zodiákus Oroszlán-Vízöntő tengelyét használta fel. Ez az egyenes az oroszlán orrától indítható optimálisan, 
de érzékelhető, hogy „átkívánkozik” azon a négyes központi csomóponton, amin a körbefutó zodiákus Kos-
Mérleg tengelye,  a  Merkúr egyik exil-domicil  tengelye és  a Jupiter  exil-domicil  tengelye is  átmegy.  Így 
behúzva az Oroszlán-Vízöntő tengelyt, az érinti a Szaturnusz képjelének legjobboldalibb pontját, méghozzá 
éppen ott, ahol a Bak-Rák tengely is átmegy, de egy egész kicsivel a Vízöntőt hozó majom orrától balra fut el, 
és a Bakot adó bárány fülének szélső pontját találja el. Ez egy minimális kompromisszum, valószínűleg az 
igen „túlterhelt” Oroszlán-Vízöntő vonalat már nem sikerült  minden esetben orra vagy szemre kifuttatni. 
Mint említettük, a Szaturnusz felső keresztje a csecsemő térdeinél megfigyelhető árnyékkeresztre íródik. A 
képjel vízszintes szakasza a víz határát követi, és egy olyan ívben fut le, ami a vízben tükröződő csecsemő 
vállától  a  fülön  és  a  hajvonalon  keresztül,  illetve  az  ívesen  hajló  kar  középvonalában  húzható  meg.  A 
Szaturnusz láthatóan a képjel vízszintes szakaszának és az alsó ívnek a csatlakozásánál „koncentrálódik”, 
mintegy ott esik az Oroszlán-Vízöntő tengelyre. Az Oroszlán a Szaturnusz egyik alávetettségi jegye, míg a 
Vízöntőben uralkodik. A másik uralmi jegye a Bak, és az exil-domicil tengelyként működő (sárga) tengely 
érinti a Bakot hozó bárány fülét is. Egy jegyet kell  még megtalálnunk, a Rákot,  ami a Szaturnusz másik 
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alávetettségi jegye. 

Ezt  Runge  kétszeresen  is  kódolta,  talán  azért,  mert  egyik  megjelenítés  sem  túl  pregnáns.  A  Rákot  kis 
háromszögletű fejjel és két előre mutató ollóval szokták megjeleníteni. A csecsemő fejébe írt, már korábban 
vizsgált férfiarc – ami ráesik az exil-domicil tengelyre – a rákra jellemző „ízelt” formában van megrajzolva, 
és abban a gomborr és a bajusz pont kirajzolja a kis háromszögletű fejet, amihez kétoldalt csatlakoztatható a 
két karéjos rákolló is. Ezt a 29. ábra jobb felső sarkában, sárga mezőben emeltem ki. Az ábrázolás erősen 
aszimmetrikus, de csak azért, mert az itt szereplő férfifej jobbra fordulva, perspektivikusan az „ikertársára” 
néz. A Rák másik jelzése a csecsemőnek a vonalunkra eső kéztartása. Két ujjával középen a rák fejét jelzi, két 
másikkal pedig a rák két ollóját.

Ezzel  át  is  rágtuk  magunk 
az  első  exil-domicil  rendsze-
ren. Talán nem volt könnyű, de 
enélkül nem elemezhetők Raf-
fael Madonna képei, mert mint 
említettük,  valamennyin  jelen 
van  ez  a  rendszert  –  kivétel 
nélkül. A Runge képen egyéb-
ként a Raffael-sorozat képeihez 
hasonlóan Jézus monogram és 
Mária iniciálé is kimutatható. A 
Mária  iniciálé  alighanem  a 
Merkúrt  megjelenítő  „M”-mel 
azonos (ami a nyakékből adó-
dik),  de  a  Jézus  monogram 
nem olyan nyilvánvaló, mint a 
Raffael képek esetében, és en-
nek felderítése egy kisebb nyo-
mozással  egyenértékű.  Emlé-
kezzünk  rá,  hogy  az  „Arions 
Meerfahrt”-ban  centrális  és 
tengelyes  tükrözés  szolgáltatta 
a  megoldást.  Alighanem itt  is 
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ez a helyzet. Ott a vízfelszín tengelyesen tükrözött egy hattyút, itt a víz a gyerek tükörképét adja. Runge 
megoldásában az az érdekes, hogy a vízfelszín és a kisdednek a körbe íródó (felső, valódi) alakja azonnal 
kiadja a Jézus monogram szárát és a „P” fejét,  de első ránézésre nem látni olyan, a szárra szimmetrikus 
tengelyeket, amik kiadnák az „X” összetevőt. 

Ráadásul van még egy megkötés. Raffaelnél és másoknál  is az „X” szárai  a „P” fejének aljánál szoktak 
átmenni. A 20. számú összesítő ábrán látszik, hogy két ilyen szóbajöhető vonal van. Az egyik a Hold, a másik 
a  Nap  exil-domicil  kapcsolatainak  a  tengelye.  Ha  megcsináljuk  itt  ugyanazt,  amit  Runge  az  „Arions 
Meerfahrt”-ban,  hogy tengelyesen tükrözzük ezt  a két  egyenest  (a  „P” szárára)  a teljes  Jézus-monogram 
előállítása  érdekében,  érdekes visszaigazolást  kapunk.  A Naphoz tartozó tengely (sárga szaggatott  vonal) 
tükörképe a 30. ábrán kékkel jelzett férfifej jobb szélén áthaladva a körbefutó zodiákus „Szűzének” tekintett 
női fej szemének tart. Tekintettel arra, hogy a férfifej erősen Jézus vonásait tükrözi, a „Szüzet” Máriának véve 
itt  gondolhatunk a Jézus-Mária páros megjelenítésére.  De még érdekesebb eredményt  kapunk,  ha a Hold 
kapcsolati  tengelyét  tükrözzük.  Az  így kapott  egyenes  a  körbefutó  zodiákus  Mérleg  jegyét  megjelenítő 
sárkány orrát  találja  el,  ami  egy meghatározó pont  volt  (a  Mars  exil-domicil  tengelyének végpontja),  és 
érdemes megvizsgálni közelebbről is ezt a sárkányfejet (31. ábra). Kinagyítva a részletet, azt látjuk, hogy 
abban a felső és az alsó térfelet egy vékony vízszintes sötét vonal választja el, és a felső térfélbe egy Mária 
iniciálé  van írva,  az alsóban pedig egy olyan ferde J  (=Jézus-)  monogram,  ami  ferdeségével  lényegében 
igazodik az ide futó tükrözött (türkisz) tengely irányához. A felső térfélen nem csak a Mária iniciálé „M”-je, 
de még az ilyen iniciálékba írt kisebb, központi „A” is kimutatható. Mindez rejtett utalásként visszaigazolja, 
hogy a képben pont a két monogramot kell keresnünk. A Mutter und Kind am Quelle részletes vizsgálatával 
szert tettünk arra a tudásra, amivel hozzáláthatunk Raffael Madonna sorozatának elemzéséhez.

31. ábra
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A RAFFAEL-KÓD ELŐZMÉNYEI AZ ITÁLIAI RENESZÁNSZBAN ÉS ELŐTTE
AZ „EDM”-KÓD 

Raffael számos Madonna-képének elemzése után az olvasónak is világos lesz, milyen elemekből rakha-
tó össze a festőre jellemző módszer. Ahogy annak idején a festészet területére tévedve nyolc pontban próbál-
tam megfogalmazni a Csontváry által alkalmazott „titkos” kódrendszert, majd  ugyanazt körvonalazni a né-
met romantikus festészet alapító teoretikusánál – Rungénél –, Raffael esetében is tisztázható a csillagmitoszi 
rejtjelezés pontos felépítése. 

A továbbiakból  látni  fogjuk,  hogy  maga  a  csillagmitoszi  váz,  amelyet  a  festő  az  allegorikusabb 
műveiben  komolyabb  történetekkel  öltöztet  fel,  nem Raffael  találmánya.  Azt  már  az  apja  is  ismerte  és 
használta,  sőt  előtte  is  sokan.  A lényeges  különbség Raffael  és  elődei  módszere  között  abban áll,  hogy 
Raffaelnél a művek egy részénél az alkotás a rejtett történetekkel, tézisekkel, disputával egy  új dimenziót 
kapott – hasonlóan Rungéhoz vagy Csontváryhoz –, de ugyanezt eddig nem fedeztem fel sem az elődeinél, 
sem számos követőjénél, pedig nem kevesen voltak, minthogy a rendszer alkalmazói végig követhetők az 
európai művészettörténetben, még Van Dyck vagy Rubens is szinte vakon követte azt. Ezért beszélnék külön 
Raffael-kódról és egy olyan szűkebb kódolási technikáról, amit előtte és utána is sokan használtak és amit 
rövidítésként  én  „EDM”-kódnak  neveznék,  utalva  annak  két  fontosabb  összetevőjére  (az  exil-domicil 
rendszerre  és  a  monogramokra),  bár  abban  több  is  van,  és  amit  egzaktabban  a  következőképp  lehetne 
pontokba szedni:

1.  A  hármas állatövi  ABC (Pap-Kustár  diagram) alkalmazása.  Ez a képek szimbolikai  alapkészlete. 
Felfedezői ugyan magyar szimbolikai ABC-ként írták le, de ma már jól látható, hogy jóval nagyobb körben 
és  szinte  minden  tradicionális  műfajban  érvényes.  Szűkebb  értelemben  52  „betűje”  van,  ezek  a  12 
mediterrán, a 12 keleti állatövi jegy és a 28 kínai holdház megjelenítői.

2. Körbefutó zodiákus – a kép általában a kerülete mentén sorrendben tartalmazza a zodiákus mind a ti-
zenkét jegyének megjelenítőjét. A felrakás iránya lehet az óramutató járása szerinti, ez az ügynevezett kis 
éves rendszer, amit megkülönböztetnek a „nagy éves” rendszertől. Az utóbbi elnevezés a földtengely imboly-
gásából eredő precessziós, kb. 26000 éves „világévből”, „nagy évből” adódik, amit a hagyomány szintén is-
mer, és ott a jegyek bizonyos kozmikus megfontolás eredményeképp szimbolikusan az ellenkező irányban 
haladnak. Raffaelnél a kis éves sorrenddel találkozunk, egy kivétellel (Madonna della Seggiola), de egyes fes -
tőknél és más műfajokban a  precessziós irányra is bőven van példa.

3. Exil-domicil rendszer. A tárgyalt képekben nem csak a zodiákus jelenik meg, hanem a hét asztrológiai 
bolygó is (Nap, Hold, Merkúr, Vénusz, Mars, Jupiter, Szaturnusz), és a bolygók mindig egy egyenesre esnek 
az exil (alávetettségi) és a domicil  (uralmi) jegyükkel. A bolygó-jegy viszony számontartásának – ha nem is 
pont ebben a modern formában – régi története van. A mai elméletek szerint az alexandriai asztrológia az 
időszámításunk előtti századokban lerakja a horoszkopikus asztrológia alapjait, amiben a bolygó-jegy vi-
szony egy lényeges kérdés.  Raffaelék egyik mecénása Agostino Chigi bankár a Villa Farnesina mennyezeté-
re felfesteti születési horoszkópját, melynek értelmezése megköveteli az úgynevezett bolygóméltóság isme-
retét (ilyen a domicil és az exil helyzet), de hamarosan rátérünk a korai festők olyan munkáira is, amik az  
„EDM” rendszer ma ismert első példái. Érdekességképpen említeném meg, hogy talán a Bibliában is megje-
lenik az exil-domicil rendszer. Nem merném ezt száz százalékos biztonsággal állítani. Egy osztrák kutató, aki 
Biblia elemzéssel is foglalkozik, felveti, hogy az öt okos és az öt balga szűz története a hét asztrológiai boly-
góról szól. Szerinte ott a Nap és a Hold „menyegzőjéről” van szó, amin csak az okosak, a lámpással rendel-
kezők vehetnek részt. Ő ott bolygótorlódásra (úgynevezett stelláriumra) gondol a Nap és a Hold körül, de ne-
kem eszembe jutott,  hogy ez a történet az exil-domicil  rendszerről is szólhat.  A magyar népmesekutatás 
szerint  zodiákus  menetet  követő   népmesék  hősei  olyan  „bolygóként”  viselkednek a  történet  stációiban 
(jegyeiben), akik attól függően cselekvőképesek,  vagy nem, hogy az általuk megszemélyesített  bolygó a 
körülményeket leíró jegyben „hogyan érzi magát”. Ha jó helyzetben van (itt most nem mennék bele az ezt 
kifejező „uralkodik”, „erőben van”, „rejtett erőben van” asztrológiai árnyalatokba) azt csinál, amit akar, míg 
ha  a  jegy,  azaz  az  asztrológiai  időszakhoz  köthető  sajátos  körülmények  nem kedveznek  a  bolygónak, 
cselekvőképtelen.  A bibliai  történet   menyegzőjén  mintegy a  kedvező  helyzetben  lévők,  a  világítók,  a 
„fényesek”  (a  „domicilek”)  vehetnek  részt,  ők  a  cselekvőképesek,  akinek  nincsen  lámpaolaja  (az  exil 
helyzetűek), az nem tudja érvényesíteni a szándékát.

4. Jézus-monogram és Mária iniciálé. Az EDM-képek rejtett vonalaira – amik általában a bolygók vagy 
a bolygópárok exil-domicil tengelyei (de hozzájuk a legtöbbször kétpontosan kódolt Tejút is csatlakozhat) – 
íródik az X és P alakzatból  összeírt Jézus-monogram három lába. A „P” motívum feje  a kép egy alkalmas, 
jellegzetes motívumából adódik.  A Mária iniciálé szabadabb keletkeztetésű, de mindenképpen a kép valamely 
jelentős és rendszerint a Madonna-ábrázoláshoz köthető részére íródik. Ha a képben titkos történet van, arra 
utalhatnak az olyan rejtett alakzatok, mint az exil-domicil tengelyek, a Tejút, de akár a Jézus-monogram is.

Az EDM-típusú képek egy reprezentatív „öröklődési fáját” az itáliai festészetben (Raffaelig) vázlatosan 
a 32. ábra szemlélteti, de hozok egy korai ír példát is.
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Az  egyes  festőkhöz  tartozó  kék  téglalapban  kékkel  írtam a  művész  nevét,  és  pirossal  egy  olyan 
munkájának a címét  és festésének idejét,  melyet  elemeznék is.  A festők életét  születésüktől  halálukig a 
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vastag színes sávok jelzik. Az ábrán látható, hogy a rendszer átadása főleg Firenzéhez kötődik, de abban 
jelentős  szerepet  játszik  Padova  is,  egyrészt   a  Padovai  bíróság  termét  díszítő   Giottó-féle  grandiózus 
„zodiákus”  létrehozása  okán,  később  pedig  Squarcione  Padovai  festőiskolája  révén,  ahol  a  mester  és 
leghíresebb tanítványainak egyike – Cosimo Tura – is ebben a rendszerben festett (utóbbitól a „Zodiákus 
Madonná”-t elemzem, aminek már a címe is a rendszerre vall).

A padovai bíróság nagy zodiákusa, ami világi munkaként születik, jelzi, hogy az állatövi jegyek és a 
bolygók világa milyen erővel jelenik meg a korabeli társadalomban. Az alapvetően firenzei kötődésű Giotto 
1301-ben  Firenzében házat  vesz,  de  rá  néhány évre  már  Padovában dolgozik,  ahol  az  Egyetem orvosi 
tanszékét  1306-tól  Pietro  d'Abano  vezeti,  aki  filozófiával  és  asztrológiával  is  foglalkozik.  Az  irodalom 
szerint  ő ihleti  Giottonak azt  a zodiákus sorozatát,  amire a festő a Palazzo della Ragione 1306-1309-es 
átalakítását  követően kap megbízást a palota emeletén. Giottoék 1315-17 között végzik a kivitelezést.  A 
terem sajnos leégett, de ismert az egykori szemtanú leírása:

 

 

A tűzvész és egy későbbi szélvész miatt a sorozatot többször is újrafestették, kiegészítették. Az eredeti 
Giotto-féle rendszer, ami még a mennyezetre is kiterjedt, ma is tudományos viták és kutatások tárgya. Mai  
formájában 319 képet tartalmaz (33. ábra).

Ennek a munkának az alapján azt is gondolhatnánk, hogy az EDM kód története Giottóval indul, hisz az 
első datált Madonna képe  – ami EDM rendszerű  – 1310 körüli, és ráerősít valamelyest erre a lehetőségre 
Cennino Cennininek a Giottoról kialakított képe is.  Cennino maga is festő volt, és az EDM rendszerben 
festett. Híres könyvében, (IL LIBRO DELL'ARTE, O TRATTATO DELLA PITTURA) köszönetet mond 
mestereinek és elődeinek, Agnolo Gaddinak, Taddeo Gaddinak és Giottonak. Giotto a legkorábbi a sorban, 
akit lényegében a festészet megújítójaként említ, vagyis úgy állítja be, hogy vele kezdődött el valami új. 
Valamennyien  az  „EDM”  rendszerben  festettek,  és  feltételezhető,  hogy  Cennini  újdonságként  –  bár 
megnevezni nem akarta – pont erre a módszerre, vagy erre is gondolt.

Az elsőség kérdését ebben a körben sem könnyű megválaszolni. Nem ismert Giotto pontos születési 
dátuma, bizonytalan a művek datálása. Feltűnt egy olyan elmélet,  miszerint Cimabue azelőtt  1280-85-re 
datált Trinita-Madonnája később, akár az 1290-1300-as időszakban született, és azon az akkor már alkotó 
Giotto hatását vélik felfedezni. Nem tűnik valószínűnek viszont, hogy a korábbi, 1280-ra datált és már EDM-
rendszerű Cimabue-féle Madonna kép szimbolikáját Giotto befolyásolhatta volna, hisz a jelenlegi adataink 
szerint akkor még csak 13 éves lehetett. 1285-re datálják Duccio Rucellai Madonnáját, az is EDM-rendszerű,
de látni fogjuk, hogy ez a módszer Itáliában már 1230-ban is jelen volt, sőt, nyugatabbra 800 körül is pont 
ilyen  formában  létezett,  bár  hogy hogyan  jutott  az  írekhez  a  mediterrán  és  a  kínai  rendszert  összeíró 
szimbolika (talán a sztyeppi magisztrál nyugati végéről), azt nehéz lenne megmondani.
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RAFFAEL MŰVEK
SIXTUSI MADONNA

A bevezetésben már említettük, hogy ez az a kép, amit Runge 1801-ben Drezdában látott, bár annak a 
kódolásával ő már akkor tisztában volt. 

Az  elemzést  a  Rungénál  látott  módon kezdeném,  ugyanis  itt  is  „körbefutó  zodiákus”,  exil-domicil 
rendszer, Jézus-monogram és Mária iniciálé képezi a kép asztrálmitoszi vázát. A kép szerencsés módon itt 
nem a tulajdonosról van elnevezve, vagy a titkos rendszer ismeretét nélkülöző felszínesebb benyomások 
alapján, hanem két keresztény mártírnak állít emléket, a megrendelők kérése szerint. A Piacenzai San Sisto 
templomnak szánt festményen Szent Barbarától jobbra magának a templomnak a kupolájából látunk egy 
részletet.  A kép „titkos”,  csillagmitoszi  rendszere  itt  nem rejt  bonyolult  történetet,  a  két  mártír  a Jézus-
monogram keresztjének  („X”-ének)  lábrészére  íródik,  mintha  mártíromságukkal  ők  mennének  tovább  a 
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Jézusi keresztúton, ők örökölnék meg Jézus szenvedését. Az, hogy itt két keresztény mártír is szerepel, a 
Madonna sorozaton belül önmagában is kivételes helyzetet biztosít a képnek, és  emberléptékűsége miatt 
talán még a teljes életművön belül is az egyik legnagyobb hatású műről beszélhetünk.

A kép csillagmitoszi rendszere a 35. ábrán látható.

 A körbefutó zodiákus tárgyalását kezdjük a Baktól, ami a „szabványos” zodiákus körön alul szokott el-
helyezkedni. A kép alján két puttó látható. Ha kinagyítjuk a számunkra bal szárnyukat (36. ábra jobb panel), 
kiderül hogy azokon egyforma ábrázolás van, egy-egy bozontos, háromszögszerű kecskefej, majdnem víz-
szintes szarvakkal, amit persze a festő nem tudott kifuttatni a szárnnyal azonos „fejből”. A fejábrázolás elég-
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gé rejtett, de például a szemek „világítanak”, ami megkönnyíti az azonosítást. A felső szárnyban látszanak az 
arcvonalak, az alsó tetején meg egy csonthatású sáv utal a szarvra is. A kecskék persze a Bakot jelentik, és 
valószínűleg azért van kettő, mert itt „ikerputtóról” van szó, akik mellesleg egy Ikrek jegyet is kódolnak. 
Erre még visszatérünk.

Következő jegyünk a Vízöntő, amit az eredeti kép bal sarkában kiugrasztható fiatal arc kódol (Ifjú=Víz-
öntő, tudjuk, hogy lányként és fiúként is). Ezt a részletet a 36. ábrán középtől jobbra mutatom, eredetiben  és 
körvonalazva. A lány fölött, a kép bal kerete mentén egy függőleges helyzetben látszó, félprofilban, ábrázolt 
kakasfej  látható.  Ezt  a  jobb felismerhetőség végett  elforgatva,  tükrözve és  kiegészítő  körvonalazással  is 
mutatom. A két háromszögszerű folt a kakas szeme. A kakas persze a soronkövetkező jegyünket, a Halakat 
kódolja (lásd a 36. ábra bal oldalán).

A 37. ábra a Kostól az Ikrekig terjedő jegyeket mutatja. Szent Sixtus övrésze felett egy kidülledő rész 
egy kutyafejet mintáz. Többféleképp is megrajzolható, egy balra forgatott változat is értelmezhető. Én egy
hosszúkás arcot mutatok. A szemléletesség kedvéért az ábra jobb alsó sarkában sárga pöttyel jeleztem a szemeket,
de fölötte egy igen erős nagyításban az eredeti képrészlet is látható enyhén kontrasztosítva. Mindkét szemnél 
egy kör van, benne fekete pont jelzi a pupillát. A Kutya természetesen a Kost hozza. Felette a palást mögül 
kibúvó kisebb disznófej kódolja a soronkövetkező jegyet – a Bikát –, de ugyanezt teszi a nyakkivágásban 
sálszerűen elhelyezett galamb is (Galamb=Bika), amit a 37. ábra közepén nagyítottam ki. Az Ikreket egy na-
gyobb, sematikus, jobbra néző egérfej hozza a vállrésznél (Egér=Ikrek). A csillagmitikus festőknél ez egy 
gyakori megoldás, az egérfejet akár három vonallal is megrajzolják – a nagyjából csúcsára állított négyzet te-
tején lévő csúcs az egér hegyes füleit, a jobb szélső csúcs az orrát hozza. Az arcél inkább konkáv szokott len-
ni, de itt a palást szegélyvonala  ezt láthatóan nem engedte.

A 38. ábrán a Ráktól a Mérlegig tartó jegysorozatot szemléltetném. A Rákot Mária két szemöldöke és a 
szemaljának hangsúlyos  sötét  vonalai  kódolják.  Talán emlékezünk rá, hogy Paolo Uccello tárgyalt Szent 
György-képén a jegyet egy „szinuszvonal”, azaz egy egymásután tett konkáv és konvex ív jelenítette meg. A 
csillagmitikus festők viszont gyakran alkalmazzák azt a megoldást, amit itt látunk Raffaelnél, vagyis hogy 
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a Rák képjelére jellemző két szélső kört mintegy a két szem 
vagy környezete adja, az azokhoz csatlakozó „magányos” ívek 
pedig a számunkra jobb szemöldökből, illetve a bal szemaljból 
adódnak. A 38. ábra felső részén látható, hogy a festő szinte 
természetellenesen ki is emelte ezeket a vonalakat, a szemek 
olyanok, mintha kozmetikailag is ki lennének készítve, pedig 
csak a csillagmitoszi kódolás lehetett a szándéka. A soronkö-
vetkező Oroszlán jegyének megjelenítőjét az óramutató járása 
szerint  tovább haladva  Szent  Barbara  hajában  találjuk  meg. 
Bodros haja színével és jellegével is az oroszlán  loncsos fejé-
nek hatását hozza (alsó perspektívából), és a homlok felett fel 
is fedezhető a két rejtett szem. A következő jegyet – a Szüzet - 
a fiatal nő alakja is kódolhatja, de van itt még egy megjelenítő. 
Figyeljük meg, hogy a Mária és Barbara közötti üres tér egy- 
fajta „negatív” képként és kódként – amit a népi-szakrális  
ábrázolások igen kedvelnek – egy jobbra néző medvefej alak-
ját hozza, a medve jellegzetes hosszú orrával. Egészen halvá-
nyan még a szeme is be van rajzolva Barbara oldalsó hajtin-
csénél, amit kontrasztosítva sárga keretben is kinagyítottam. A 
Medve  Szűz-holdház.  Végül,  a  Mérleget  a  Barbara  vállánál 
lévő puffos rész Méleg-íves alakja jeleníti meg, egyébként a 
levegős jegyekhez illő sárga színnel (a jegyeket lehetőség sze-
rint én is így ábrázolom, a tüzes jegyeket általában pirossal, a 
vizeseket kékkel, a földeseket zölddel, a levegősöket sárgával, 
de  fehér  alapon a  sárga   rosszul  látszik,  ezért  ott  barnát  is 

szeretek használni). 
A 39. ábrán látjuk a Skorpió és a Nyilas megjelenítését.

Barbara kezében egy vékonyra összesodort, hosszúnak tűnő tüllkendőt tart, aminek mint Bak-kódnak is 
lesz jelentése, de számunkra most a kezénél levő részlet az érdekes, amit az ábrán középen alul hozok kina-
gyítva. Ez ugyanis egy kígyófej, amin akár több kígyóarc is felismerhető, és ehhez csatlakozik a hosszan 
összesodort kendő, mint a kígyó teste. A Kígyó mint a Skorpió keleti kódja persze a soron következő jegyün-
ket, a Skorpiót hozza. A Nyilast is keleti megfelelője, a Ló jeleníti meg, ami a Barbarától jobbra lévő sötét 
térből ugrasztható ki. Viszonylag jól látszik az orra, aminek a foltja a zöld textilen is folytatódik. 

Ezzel be is fejeztük a körbefutó zodiákus felderítését, és áttérhetünk az exil-domicil rendszerre.
Tudjuk már, hogy ez alatt a rendszer alatt a festészetben az úgynevezett asztrológiai bolygóknak (ez a 

klasszikus, vagy más néven hétbolygó-rendszerben: a Nap, a Hold, a Merkúr, a Vénusz, a Mars, a Jupiter és 
a Szaturnusz) és az uralmi (domicil), illetve alávetettségi (exil) jegyeiknek az egy egyenesre eső megjeleníté-
sét értjük. Korábban a 21. ábrán már közöltem egy táblázatot, ami tartalmazza a bolygók exil és domicil je-
gyeit. Ezeket az összefüggéseket most már folyamatosan fogjuk használni. A Napot, hacsak nem találunk a 
képen egy kimondottan világos és kerek motívumot, érdemes valamelyik szereplő arcaként keresni. Itt a kis-
ded Jézus játssza a Nap szerepét, és a Nap exil-domicil tengelye adja a képbe rejtett Krisztus-monogram „X”-
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ének  egyik  szárát.  A 40.  ábrán  ennek  a  sárga  áttetsző  vonallal  ábrázolt  tengelynek  a  két  végét  látjuk, 
helytakarékosság miatt két részletre bontva.

A kisded válla és fejének, illetve Mária fejének a felső íve egy hármashullámot ír le, ami a Vízöntő 
képjelének az egyik fele. A Vízöntő ilyen kódolására Philipp Otto Rungénál is találunk példát. A Vízöntő a 
Nap alávetettségi jegye. A képjel középső ívébe íródik a kisded arca, ami a Napot jeleníti meg. A vonal másik 
vége Mária köntösének jobbra elhajló aljához vezet, ahol is egy oroszlánfej van elrejtve (orra a Barbara 
kezéről lelógó tüllkendőhöz ér). Ez jeleníti meg a Nap uralmi jegyét, az Oroszlánt. 

A Hold exil-domicil kapcsolatait a 41. ábrán követhetjük.
Ezt  a  tengelyt  nem  könnyű 

megtalálni, de ha meg van, keres-
hetünk  bizonyos  visszaigazoláso-
kat.  Ilyen  lehet,  hogy  festmé-
nyünknek van egy központi hely-
zetű csomópontja, amin több ten-
gely megy át, többek között ez is, 
és ezzel együtt itt négy tengely ke-
reszteződik.  A csillagmitikus  fes-
tők általában törekednek az ilyen 
megoldásokra, de legalábbis igye-
keznek  a  tengelyeket  valamilyen 
nevezetes  pontokon át  meghúzni. 
Esetünkben Mária kendőjének van 
egy része a könyöke alatt, amit az 
árnyalatváltásnál  leválasztva  egy 

holdsarlót kapunk. Ez egy kissé ki is van hegyesítve, és így egy rák két ollójának is nézhető (ugyanezt a sze-
repet Barbara narancs vállrésze is játszhatja). Ezzel megtaláltuk a Holdat és a domicil jegyét, a Rákot. Az 
egyenest innen a Barbara vállán átvetett „kígyó-kendő” által kirajzolt Bak-jel közepén húzhatjuk át (a Bak a 
Hold exil jegye). A teljes kézírásos Bak-jel Barbara nyak- és hátvonalából, a „kígyóból” létrejövő hurokból 
(úgynevezett Bak-hasból) és a kígyófejként előrelógó „Bakfarokból” tevődik össze.

A 42. ábrán a Merkúr és egyben a Jupiter exil-domicil kapcsolatait látjuk. Korábban már említettük, 
hogy a Jupiter és a Merkúr exil és domicil jegyei összességükben azonosak, csak ahol a Merkúr domicil, ott 
a Jupiter exil és viszont. Ugyanez áll a Mars-Vénusz párosra is. A csillagmitikus festők ezért gyakran egy 
tengelyre vonják össze az említett  bolygópárok exil-domicil  kapcsolatainak a megjelenítését,  bár ez nem 
kötelező, ha a kompozíció úgy kívánja, külön is szerepelhetnek. A Merkúrt képünkön mindenekelőtt Szent 
Sixtus kéztartása jeleníti meg. Jobb kezének a  hüvelykujját és a mutatóujját úgy tartja, hogy azok a Merkúr 
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képjelének felső ívét  hozzák. 
A képjel  kör  alakú  teste  az 
ökölbe  szorított  kézfejből 
adódik.  Emellett  kell  keres-
nünk  egy  alsó  keresztet  is, 
aminek a vízszintes szára jól 
látható  Szent  Sixtus  övvona-
lának  formájában.  A kereszt 
függőleges szára talán nem tö- 
kéletes helyzetű, de a csillag- 
mitikus  festők  nem  szoktak 
„szájbarágósak” lenni, nem  
minden részletet rajzolnak meg 
tökéletesen, sokszor például be-
érik egy szem, egy fül megje-
lenítésével,  a  többit  a  szim-
metriára  és  a  fantáziára  bíz-
zák...  A Jupitert  is  a  képjele 
azonosítja.  Annak  felső  íve 
egy jól látható nagy gyűrődés-
ként  van  jelen  Szent  Sixtus 
köpenyén,  a  számunkra  jobb 
karvonalában  és  attól  lefelé. 
Jobboldalt  látni  is  a  képjel 
„hattyúnyakának”  visszaka-

nyarodását, és a talprész is jól kivehető a szín-, forma- és árnyalatváltások alapján. A talp bal alsó végét is 
jelzi  egy  tónusváltás,  az  általunk  már  vizsgált  elforgatott  „kakas”  szeménél.  Az  exil-domicil  tengelyen 
szerepelnie kell egyébként a Halaknak, amit a kakas is kódolhat, de itt egy másik kakas esik a sárga vonallal  
megjelenített tengelyre, a Jupiter-jel talpának jobb végén (ezt Raffael egy kékesszürke áttetsző kakasprofil-
ként festette meg). Ugyanitt a sárga vonal megszakításában fedezhető fel egy macska (az ábra bal oldalán 
kinagyítva is hozom, sárgával bekeretezve) ami  Szűz-holdház. A Halak ugyanis a Jupiter domicil jegye, a 
Szűz az exil jegye, a Merkúrnál fordítva, a Halak a Merkúr exil jegye, a Szűz pedig a domicil. De további két 
jegy is tartozik ehhez a rendszerhez, a Nyilas, ami a Jupiter domicil és a Merkúr exil jegye, és az Ikrek, ami a 
Jupiter  exil  és  a  Merkúr  domicil  jegye.  Az  Ikreket  a  sárga tengely jobb  alsó végénél  látható  két  puttó 
(„ikerputtó”) hozza, a vonal a baloldali puttó kézfeje és könyöke közti rést találja el. Megjegyzem, a macska 
egérfogó mozdulatot tesz, és ha ott feltételezzük az egeret, az is egy Ikrek-kód. Ilyen macska-egér jelenettel 
egyébként több csillagmitikus festményen is találkoztam. A Nyilast a már tárgyalt felső íves köpenyredő 
hozza „íjként”, de a hozzá tartozó „nyílvessző” is meg van a nyakkivágásba íródó galamb lábaként.

A Vénusz és a Mars exil-domicil kapcsolatait a 43. ábrán tekinthetjük meg. Középen, az eredeti részle-
ten látható, hogy Mária számunkra jobb alkarja felett egy bordó ötágú csillag emelkedik ki. Ez a Vénusz ha-
gyományos megjelenítője. Alatta egy olyan köríves ruhagyűrődés látható, amit a kisded lába egészít ki nagy-
jából egy körré. Ebben gyaníthatjuk a Mars képjelének a körét. A nyíl szárát a kisded testén egy világosabb  
sávként találjuk meg, a felkar és a lapocka vonala még a nyílhegyet is kirajzolja. A Vénusz és a Mars exil-
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domicil jegyei: a Kos, a Mérleg, a Bika és a Skorpió. A kép jobb felső részén a függöny egy V alakot ír le, és 
azt benne több redő is megismétli, ez hozza a Kos jelét. A Mérleget jelentheti a függöny tetejébe rajzolt stili-
zált sárkányfej, de Mária kendőjének belső vonalára és a kisded alakjára is jól illeszthető egy „Mérleg-ív” (a 
jobboldali panelen áttetsző sárgával jelölve). Az exil-domicil tengely másik végét a baloldali panelen látjuk. 
Szent Sixtus világosbarna stólája itt egy kígyó formájában tekeredik alá, ami a Skorpiót kódolja. Ennek a kí-
gyónak az alul lévő feje azonos egy feje tetején álló galambnak a fejével, amit úgy kapunk, hogy a stólához 
hozzávesszük a begy alakot öltő reverendarészletet. A galamb a Bikát idézi, amivel előállt az utolsó keresett 
jegy is. Maga az exil domicil tengely a kép jellegzetesebb pontjain át futtatható. A galamb vállától indul, egy 
olyan „fészekből” ami maga is az egyik exil-domicil jegynek, a Kosnak a képjelét hozza. Ezután átmegy a 
Mars képjeléhez tartozó kör közepén, a kisded világosabb színnel kiemelt sarkán, az ötágú csillag felső csú-
csán, és pontosan a „V” alakú függöny szélének tart.

Utolsó bolygónk, a Szaturnusz exil-domicil kapcsolatait a 44. ábra szemlélteti.
Szent  Sixtus  oldalnézeti 

fejábrázolásán az állvonal és a 
fül  mögötti  hajtincs  egy  víz-
szintes vonalra íródik, a hom-
lok  tetejéről  indított  függőle-
ges meg a barkó pontos szim-
metriatengelye, de ugyanerre a 
tengelyre  esik  a  nyakkivágás 
középvonala és az első ujjper-
cek sávja is. Az így adódó ke-
reszt képezi a Szaturnusz kép-
jelének  a  keresztjét.  A képjel 
szoknyája  (hasa) a szent  kéz-
fejére,  és  köpenyének  íves 
külső  vonalára  íródik,  alul 
még a vonal érkezési helyét is 
bejelölte a festő egy kis bordó 
háromszög formájában. A Sza-
turnusz két uralmi jegye a Bak 
és a Vízöntő, két alávetettségi 
jegye a Rák és az  Oroszlán. 
Utóbbit  a szent  fejében elrej-
tett  nem  teljes  oroszlánarc 
hozza.  A  barkó  az  oroszlán 
orra.  Számukra  bal  szeme  a 
szent füle, amin még egy ter-
mészetellenesen  világos  karéj 
is van, ez az oroszlán szeme-
fehérje. A 44. ábra jobb felső 
sarkában egy kinagyított rész-
leten látható, hogy még a jobb 
szemet is bejelölte a festő. Az 

exil-domicil tengely további jegyei Szent Barabara alakjában vannak elrejtve. A Bakot a már korábban tár-
gyalt nagy Bak-jel hozza (áttetsző zölddel jelölve). A Vízöntőt a kék ruhaujjba rejtett majom kódolja, aminek 
látszik a két szeme, az egyik orrlyuka és a nagy szája. Figyeljük meg, hogy van egy olyan vékony kék vonal, 
amit  nehéz  lenne  az  ábrázolás  természetes  részének  tekinteni.  Ez  a  puffos  vállrész  sárgásfehér  és 
narancsszínű karéját övezi, majd baloldalt lefut, és a „majom” arcára kanyarodva írja le a felső redőt. A két 
karéj  egybefoglalva  egy  perspektívába  helyezett  rákformát  ad  ki  ollóstul,  valószínűleg  erre  hívta  fel  a 
figyelmet a festő az említett vonallal. Így előállt a Szaturnusz másik alávetettségi jegye, a Rák. A kék vonal 
ugyanakkor a „majom” arcán is kiugrasztja az orrészt. A majom mint Vízöntő megjelenítő a Bak mellett a 
Szaturnusz  másik  uralmi  jegyére  is  utal.  Maga  az  exil-domicil  tengely  két  jellegzetesebb  helyen  is 
behúzható,  én  egy  lehetséges  esetként  a  kézfejen  futtattam  át  a  majomfej  tetejének  irányában,  de  a 
majomszem alatti redő is lehetséges, ami meg közelebb van a Bak-has középpontjához. 

A körbefutó zodiákus és az exil-domicil rendszer mellett a „Raffael-kód” elengedhetetlen része a képbe 
rejtett  Jézus-monogram és Mária iniciálé.  Ezt a 45. ábra szemlélteti.  A Mária iniciálé egy cizellált  „M”, 
aminek  a  bal  szára  a  Szent  Sixtus  köpenyének  számunkra  bal  oldalán  látható  egy  hosszanti  gyűrődés 
formájában.
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Az „M” tetejének bal szárnya az övvonal sötétebb csíkján fut le, a másik szárny a köpeny számunkra jobb 
oldalának belső árnyéka mentén futtatható. Az „M” jobb szára a köpeny külső ívén indul, majd átugrik Mária 
palástjára, ahol annak a visszahajtott alsó részét követi. A Krisztus-monogram „X”-ének egyik szárát a Mars-
Vénusz exil-domicil tengely, a másik szárát a Nap exil-domicil tengelye adja. A „P” szára a Tejútra íródik, 
amiről  tudjuk,  hogy  leggyakrabban  a  Nyilas-Ikrek  kód  jeleníti  meg.  Itt  Raffael  a  kép  alján  lévő 
„ikerputtókat” használja, az ezek közötti résből indítható egy olyan tengely, ami egyszerre fut át a Mária 
köpenyén megjelenő szarvas orrán (Dámszarvas=Nyilas) és az „X” csomópontján. A „P” feje jól láthatóan 
Mária kendőjéből-fátylából adódik. A Tejút a leszületések és az elszólíttatások tengelye, és a kép lényegében 
erről  is  szól,  a  leszületett  Jézusról  és  arról  a  mennybevételről,  ami  a  kép  minden  szereplője  számára 
nevezetes.  A mártírok szinte  rálépnek a lábukkal  a keresztutat  megjelenítő  „X”-re.  Érdekes,  hogy Szent 
Barbara a Puttókra néz, akik angyalként idézhetik a mennyországot, de érthetjük ezt úgy is, hogy a „P”-t 
mint  Pantokrátort hozó Tejút  lábára, ezzel  a jézusi dicsőségre tekint.  Hasonlóan Szent  Sixtus Jézusra és 
Máriára, de egyben a „P”-be írt Tejút másik végére néz. A kép szimbolikus olvasatában ez többek között azt 
is jelentheti, hogy mindketten meghajolnak a pantokrátori dicsőség előtt.
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ALBA MADONNA

Az 1511 körül festett tondó, vagyis kör alakú kép a mester izgalmasabb művei közé tartozik, de hogy 
miért, arról többet csak a csillagmitoszi elemzést követően, illetve annak menetében mondanék. A festmény a 
46.  ábrán  látható.  Raffael  hátteres  Madonna-festményeiről  és  így  erről  is  el  szokták  mondani,  hogy a 
szereplők mögött tipikus olasz táj látható, de lehet, hogy ez csak félig-meddig igaz. Térjünk vissza erre a 
kérdésre, miután tisztáztuk, hogy mi is ez a helyszín, vagy helyszínek.  Raffaelnek több olyan háromalakos 
Madonna képe van, amin Mária mellett Jézuson kívül kisdedként van ábrázolva Keresztelő Szent János. Ez a 
megközelítés elsőre talán szokatlan, de érthető, és érdekes lesz ilyen szempontból az Esterházy Madonna 
elemzése, ahol ez a gyerekcsoport egy titkos triásszá bővül. Előző elemzésünk alapján már sejthetjük, hogy a 
kép  nem feltétlenül  és  nem  csak  arról  szól,  amit  első  ránézésre  kiolvashatnánk  belőle,  ezért  érdemes 
elvégezni  a  mű  tüzetes  asztrálmitoszi  elemzését.  Raffael  is  hasonlóképp  járt  el,  amikor   a  kép  titkos 
rendszerét megtervezte, és szinte előrejelezhető, hogy azzal összefüggésben rejt el egy mélyebb, vagy 
mindenesetre titkos olvasatot, amennyiben a kép tartalmaz ilyet. Meg kell hogy mondjam, hogy nem minden 
képben találtam ilyet,  valószínűleg  vannak egyszerűbb „stílusgyakorlatok”  is,  ahol  legfeljebb  a  kódolás 
szellemessége hívja fel magára a figyelmet. Látunk majd olyan Madonna képet, ahol a történet nem rejtett, 
de a sorozat egy része az Alba Madonnához hasonló „rejtvénykép” és itt ne bulvártörténetekre gondoljunk, 
hanem a Runge vagy Csontváry szintű rejtjelezésre.  

A  kép csillagmitoszi rendszere a 47. ábrán látható.
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Elemzésünket kezdjük a szokásos módon, a körbefutó zodiákus  feltérképezésével! 
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A Kostól az Ikrekig tartó jegyeket, amik a tavaszt képviselik, a 48. ábrán mutatom. A Kost jelképező kutya 
(Kutya=Kos) a baloldali kisded hajában ismerhető fel (pirossal körvonalazva), akit a művészettörténészek 
Szent Jánossal azonosítanak. Feje felett egy csatornaszerű befolyást látunk, amiről később kiderül, hogy az 
egy a  „tavat”  tápláló  folyó,  de  ne  menjünk  a  dolgok  elébe.  Mögötte  egy dombon,  ami  első  ránézésre 
szigetnek is nézhető, de ha jobban megnézzük, kiderül, hogy nem az, hanem a part része, egy madár alakja  
vehető ki, közvetlenül az épület fölött (zölddel körvonalazva). Ez galambként a második jegyünket, a Bikát  
kódolja. A 48. ábra jobb felső részén bekereteztem egy érdekes felhőrészletet. Két szem látszik, körülötte 
jókora fehér folttal, részint kivehető egy piskótaorr, és erős nagyításnál a feltételezhető fej jobboldalán az 
oroszlán fejszőrzetére jellemző vízszintes szőrpamacsok érzékelhetők, de épp hogy csak. Ez valójában egy 
„többfunkciós” állat,  amiben benne van az oroszlán lehetősége,  de a legerősebben kivehető szem körüli 
foltok éppen a bagolyra vagy a majomra is utalhatnak. Az oroszlánfejet pirossal,  benne a bagoly alakját 
sárgával körvonalaztam. Soron következő jegyünket, az Ikreket alighanem pont ez a bagoly kódolja, de látni 
fogjuk, hogy az oroszlánnak is lesz jelentősége.

A Ráktól a Szűzig terjedő jegyeket a 49. ábrán látjuk.

Figyeljük meg, hogy közvetlenül Mária haja felett egy kis kék rák alakú szalag látható. Ez hozhatja a 
Rákot,  emellett  a turbánnak (!) ezen a részén egy madárfej is  kivehető balra lefelé lógó hosszú csőrrel. 
Tudjuk, hogy a hosszabb csőrű madarak (gólya,  pelikán) szintén a Rákot kódolják. A tondó jobb szélén 
Mária  mögül  egy jobbra  néző,  nekünk  kissé  háttal  álló  oroszlán  néz  ki,  ami  persze  a  soronkövetkező 
jegyünket, az Oroszlánt hozza. A 47. ábrán a lába is látható. Az oroszlán fejétől jobbra, de még részint arra 
írva egy szembenézetű medvearc sejlik fel, ami Szűz kód. Emellett három növényt is látunk oszlopszerű 
formában, ami a Szűz vagy a Skorpió képjelére utal. Közvetlenül a növények alatt lesz kódolva a Mérleg, 
tehát itt az Oroszlán és a Mérleg között csak a Szűz lehet,  vagyis a Szűz a medvearcon kívül egy másik 
formában is jelölve van.

A Mérlegtől a Nyilasig terjedő jegyeket az 50. ábra szemlélteti.

Az imént vizsgált három növény alatt egy apró sárkányfej fedezhető fel, amit az ábra jobb felső részén 
nagyítottam ki. Ez természetesen a következő jegyünket, a Mérleget hozza (Sárkány=Mérleg). Tőle balra a 
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ruharedőkből egy jobbra néző kígyófej bontakozik ki, jelölve van a szeme, és látható a kígyó testének a 
folytatása is. Olyan, mintha egy hasadékból bújna elő. A Nyilast egy dupla íves alakzatként a kék köpeny  
alja jelzi kissé perspektívába helyezve, de látni a hozzá tartozó „nyílvesszőt” is – ruharedőként.

A Baktól a Halakig terjedő téli jegyszakaszt az 51. ábrán látjuk
Mária  ruhája  alól  egy ró-

zsaszínű  háromszög  lóg  ki. 
Mivel  háromszögfejjel  gyak-
ran ábrázolják a  kecskét,  eb-
ben gyaníthatjuk a Bak meg-
jelenítését.  Kissé  jobbra  meg 
is találjuk a szarv ábrázolását 
is  a ruha alján, és a balolda-
lon  is  van  egy  szóbajöhető 
gyűrődés, bár az nem teljesen 
szimmetrikus. Ugyanakkor to-
vábbi kecskefej ábrázolások is 
találhatók. A rózsaszín három-
szögtől kissé lejjebb, balra egy 
olyan  növényt  látunk,  amibe 
beleírhatók  a  szarvak,  míg  a 
kecskearc  a  növény  tövénél 
lévő árnyékból és két levélből 
adódik.  Ennek  a  növénynek 
van két  virága.  Ha azt    egy 
kecske  szemének  tekintjük, 
megtalálhatók a hozzá tartozó 
szarvak  is,  az  egyik  a  kék 
ruha vízszintes vonalán, a sík-
törésénél,  a  másik a sárgával 
körvonalazott  kis  majomfej 
felé  tart  (lilával  körvonalaz-
va).   További Bak-megjelení-
tőként  fogható  fel  a  sarunak 
az  a  dísze,  amit  az  ábra  bal 
alsó  sarkában  nagyítottam ki 
(szürke  háromszög  szarvak-
kal).  A  lilával  körvonalazott 
kecskefej számunkra bal szar-
vánál a levelek és a tónusvál-
tás alapján egy majomfej azo-
nosítható, amit szintén az ábra 
bal alsó sarkában nagyítottam 
ki. Ez a következő jegyünket, 
a Vízöntőt hozza. Végül a Ha-

lak képjelét a bal oldali kisded bundájának széle rajzolja ki, amivel megkaptuk a kép körbefutó zodiákusának 
utolsó jegyét is.

Térjünk át a kép exil-domicil rendszerére!
Említettük  már,  hogy a  Napot  az  effajta  festményeken  mindenekelőtt  valamelyik  szereplő  arcában 

érdemes keresni, és ez sokszor a Holdra is áll. Itt Jézus arca a leginkább világos körhöz hasonló alakzat. 
Feltételezve, hogy a Napot Jézus fejábrázolása hozza, ellenőrizzük le, hogy van-e azzal egy egyenesre eső  
Oroszlán és Vízöntő megjelenítő, ezek ugyanis a Nap uralmi és alávetettségi jegyei. A körbefutó zodiákus 
Ikrek jegyének keresésekor láttuk azt a „kombinált” állatot, amiben a bagoly és az oroszlán is értelmezhető. 
Ha összekötjük az oroszlán orrát a feltételezett Napunk középpontjával, az így kapott egyenes egy kisebb 
majomfejre  fut  ki,  ami  a  rózsaszínű  Bak-megjelenítő  (kecskefej)  fölött  van  a  ruhába  rejtve  (52.  ábra). 
Leginkább  csak  a  két  szem  körüli  nagyobb  folt  látható.  Raffael  megnehezítette  a  dolgunkat,  mert  az 
ábrázolás épp hogy csak kivehető,  de valamelyest  visszaigazolja  a feltételezésünket,  hogy az ide húzott 
egyenes átmegy egy nevezetes ponton, a Jupiter és a Szaturnusz képjelének közös keresztjén, és a majomnál 
is három rejtett vonal keresztezéséhez csatlakozik negyedikként.
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Az ilyen rosszul kivehető részleteknél mindig felmerül bennem, nem restaurálták-e az adott képet. Egy 
Csontváry festménnyel  jártam úgy,  hogy megírtam az  elemzést  egy régebbi  fotó  alapján,  majd  amikor 
személyesen is megnéztem a festményt, pontosabban egy saját felvételt akartam róla készíteni, döbbenettel 
láttam, hogy igen fontos kódokat lefestettek. Büszkén újságolták, hogy nagyobb költséggel épp most sikerült 
restaurálni a képet, ami egyébként gyönyörűen nézett ki, szép élénk színekkel, csak épp a lényeg tünt el 
róla...  Van egyébként még egy Vízöntő megjelenítő itt. Az 50. ábrán látható, hogy a körbefutó zodiákus 
Skorpióját  adó  kígyó  mintha  egy hasadékból  bújna  elő,  és  úgy tekeredik,  hogy rajta  három félhullám 
számolható meg, amivel a Vízöntő képjelére utal. Ugyanakkor a hasadékig ér a legnagyobb Bak-megjelenítő 
szarva is, tehát az a Bak és a Vízöntő határterülete. Ehhez a hasadékhoz ér a majom füle is, és pont ide fut ki 
a Nap exil-domicil tengelye is.

A Hold exil-domicil kapcsolatait az 53. ábrán látjuk.

A Hold  uralmi  jegye  a  Rák,  alávetettségi  helye  a  Bak.  Holdként  mindenekelőtt  Mária  érdekesen 
megrajzolt hajalakjára gondolhatunk, ami érintkezik a körbefutó zodiákus Rákjával. A csillagmitikus festők 
kényelmi vagy más okból, de szeretik a bolygót rögtön összevonni az egyik vagy másik exil-domicil jegyük 
megjelenítőjével. Ha több ilyet is összevonnak, az elegáns megoldásnak tekinthető, ha csak egyet, azt én 
inkább a könnyebb megoldás választásának tekinteném. Mindenesetre itt a turbán díszeként megjelenő kis 
Rák-ábrázolást vizsgáltam, ami rögtön a Mária hajára íródó Hold domicil jegyét adja. Az ilyen megoldás 
egyébként azért „kényelmi”, mert szabad kezet ad a festőnek a többi szükséges jegy elhelyezését illetően – 
azt bárhová teheti, mert ha a bolygó egybeesik az egyik exil-domicil jegyével, akkor lényegében csak egy 
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pontot  alkot,  nem határoz  meg  egyenest,  így  azon  keresztül  végtelen  egyenes  húzható,  és  lényegesen 
egyszerűsödik a komponálási feladat. Runge is sokszor említi írásaiban a kompozíciót, és számunkra most 
már  világos,  hogy ez egy munkaigényes  feladat,  olyan  mintha  egy sokismeretes  egyenletrendszert  kéne 
megoldani, pontosabban úgy megalkotni, hogy annak legyen megoldása, és lehetőleg egy legyen. Visszatérve 
képünk holdkapcsolati tengelyére: mivel a festő a másik szerepeltetendő jegyet, a Bakot már bárhová tehette, 
ezt láthatóan arra használta ki, hogy a kapcsolati tengelyt átvezesse a kép egyik igen fontos csomópontján, 
ahol ezen kívül is már három tengely fut át, kialakítva a Jézus-monogram vonalait. Magát a Bakot amúgy 
nem könnyű azonosítani. Erős nagyítással sokáig néztem azt a helyet, ahol gyanítható, de semmiképp sem 
tudtam szimmetrikus szarvábrázolást kapni, míg végül rájöttem, hogy itt egy igen rafináltan ábrázolt, lefelé 
néző kecskéről van szó. Igazából a szemek felismerése segített. Visszatérve a Holdra, érdemes megjegyezni, 
hogy Mária melle tájékán is látunk egy sarlószerű ábrázolást, ami „Hold-gyanús” és pont a már megtalált 
tengelyre  esik,  de  ennek  a  bele  írt  macskafej  miatt  inkább  máshol  lesz  szerepe,  és  a  Jézus  és  Mária 
fejábrázolása  révén  kódolt  Nap-Hold kapcsolatot,  amiben Jézus  a  Napnak,  Mária  a  Holdnak felel  meg, 
amúgy is elsődlegesebbnek tekinthetjük.

Térjünk át a Merkúr és a Jupiter kapcsolati tengelyeire (54. ábra)!

Ábránk bal oldalán látjuk a János bundájából kibontakozó Halak-képjelet, amivel a körbefutó zodiákus-
ban találkoztunk. A Halak a Jupiter uralmi és a Merkúr alávetettségi jegye. Innen jobbra Jézus feje köré írha-
tó a Jupiter képjelének a felső íve, a hattyúnyak az áll vonalában folytatható. Az ábra bal felső mezőjén ellen-
őrizhetjük, hogy Jézus mellén egy kereszt van kirajzolva két sötétebb csík formájában. A függőleges szár a 
nyak közepétől a köldökig fut, a vízszintes a mellvonalon. Erre írható a Jupiter képjelének a keresztje, amit a 
festő – mint sok más esetben is – a Szaturnusz keresztjeként is használ. Behúztam itt a Szaturnusz szoknyáját 
is, bár azzal később lesz dolgunk. A Jupiter és a Merkúr exil-domicil tengelye a kereszt metszéspontján megy 
át (áttetsző fehér vonal). Innen jobbra Mária rózsaszín ruháján egy macskaarc sejlik fel, ami a Szüzet kódolja 
a Jupiter alávetettségi és a Merkúr uralmi jegyeként. Magát a Merkúrt szintén itt jelzi a gyűrődések által ki-
rajzolt „M” (kinagyítva lásd az ábra jobb alsó mezőjében). A Merkúr másik uralmi és a Jupiter másik aláve-
tettségi jegyét adó Ikreket egy bagoly és egy egér is kódolja, ami az „M” jobb szára illetve Mária felkarja és 
alkarja között ismerhető fel. A bagoly szembenézetű, a hegyesorrú egér jobbra tekint (mindkettő sárgával van 
körvonalazva). Egy jegyünk hiányzik még a rendszerből, a Nyilas. Ezt egy ló kódolja, ami a tájábrázolás 
jobb szélén olvad a hegybe (számunkra bal szeme egy sötétebb ovális egy különleges építménytől balra). 
Tengelyünk ennek a lónak az orráig vezet. Alighanem a ló jelenlétét erősíti meg, hogy attól pár centiméterrel 
balra a mezőben több, kb. 1 centiméteres vagy annál kisebb ló látható (lásd az 58. ábrán).

A Mars és a Vénusz exil-domicil rendszerét az 55. ábrán látjuk. Érdemes az előző képből kiindulva a 
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Vénuszt egy vörös (bordó) ötszög képében keresni. Nem nehéz megtalálni, itt is Mária övrésze körül van 
elrejtve.

A Marsot,  amely  az  exil-domicil  rendszerben  ugyanahhoz  a  négy jegyhez  kapcsolódik,  valahol  a 
közelben a legjobb keresni. A Mars képjelének köre Mária mandzsettarészére írható, ahol elég szabályos 
félköröket látunk, csak ki kell egészíteni, a képjel nyila meg legnyilvánvalóbban a kézfejen vezethető az 
elkülönülten ábrázolt mutatóujj irányában. Közvetlenül a könyv felett két olyan ábrázolás ugrasztható ki, ami 
a Mars egyik alávetettségi, illetve a Vénusz egyik uralmi jegyét adja, nevezetesen a Bikát. 

A  rózsaszínű  mellrész 
alatt  egy disznófej  ve-
hető ki  (Disznó=Bika), 
de  a  tüllkendőnek  a 
könyvön látható vége is 
érdekes, az ugyanis egy 
madárfejet  formáz,  és 
nem nehéz megtalálni a 
hozzá tartozó madártes-
tet sem, a madár hátvo-
nala  a  disznófej  felső 
vonalára íródik. Ez ga-
lambként megint csak a 
Bikát  kódolja.  Az  57. 
ábra  bal  felső  felén 
emeltem ki a sárga vo-
nallal  jelölt  exil-domi-
cil tengely felső végére 
eső  Kos-megjelenítést. 
Ez láthatóan egy kutya 
alakú  felhő  (Kutya= 
Kos).  Az ábra bal  alsó 
részén  a  tengely  alja 
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látható, ami a körbefutó zodiákusnak a Skorpió és Mérleg jegyére fut ki. A tengely két végén lévő jegyek a 
Mars és a Vénusz közelébe eső Bikával pont kiadják a két bolygó exil-domicil rendszerét.

Az 56. ábrán látjuk utolsó bolygónk, a Szaturnusz exil-domicil kapcsolatait. A bolygó megjelenítéséről 
már szóltunk, annak a Jupiterrel közös keresztje van. Egyik uralmi jegyének – a Vízöntőnek – a képjelére már  
János hajalakja is utal, amibe némi kompromisszummal egy három félhullámú cikk-cakk jel írható, de a  
korrekt  megjelenítő az a fiatal  férfi  (Ifjú=Vízöntő),  aki  a fehér kapcsolati  tengelyen a János által  tartott 
kereszt szára mögül néz ki. Arcábrázolását kinagyítva az 56. ábra alsó képsorában középen hozom. A másik 
uralmi jegy a Bak, aminek a megjelenítője azonos a Hold kapcsolati tengelyénél tárgyalttal. Ez a kecskefej 
zölddel körvonalazva az ábra jobb felső paneljén látható. A Szaturnusz egyik exil jegye az Oroszlán, amit 
már a körbefutó zodiákusból ismerünk. A másik exil jegy a Rák, amit nem könnyű azonosítani. Vélhetően 
Mária kézfejének egy részéből adódik. Nézzük meg jobban az ábra jobb alsó sarkában lévő részletet! A rák 
két ollóját a hüvelykujj és a középső ujjal összeszorított gyűrűsujj adja, a Rák feje a mutatóujj. Azért tartom a 
legvalószínűbbnek ezt a lehetőséget, mert a mutatóujj és a középső ujj elválásától egy kicsit hátrébb van egy 
érdekes „lyuk”, aminek egy kézen nem kéne lennie. A festő itt valószínűleg a rák szemét jelölte be (vékony 
kék vonallal bekarikázva).

A festménybe rejtett Jézus monogramot és Mária iniciálét az 57. ábrán látjuk.

Mária ruhájának mellrészén több M-alak is kivehető. Egyet már vizsgáltunk is a Merkúr képjeleként, de 
ez nem elég szép ahhoz, hogy Mária iniciálé legyen. Az ábra jobb felső részén kinagyítottam azt a részletet, 
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ahol keresgélni érdemes. Figyeljük meg, hogy a kisded Jézusnak szinte hiányzik a számunkra jobb válla, és 
ezen az oldalon a kézfejét is szinte derékszögben, természetellenesen tartja, egyébként a karjából csak az lóg 
ki a háta mögül.  Ez nyilván nem véletlen. A válltól a csípőig egy szinte vonalzóval meghúzott egyenest 
látunk, amit jobbról egy sötét sáv kísér. Ide igen szabályos vonal rajzolható az „M” bal lábaként. Az M tetejét 
adó két ív lényegében fenn van Mária ruháján. Az ábrázolás szimmetrikus karakteréhez most a jobb oldalon 
keressünk a jobb lábnak való egyenest. Van egy ilyen redő a kék köpenyen, amire be is húzhatjuk az „M” 
utolsó szakaszát.  A Jézus monogram behúzása ezen a képen kissé komplikáltabb,  mint  lenni  szokott.  A 
csillagmitikus festők általában pontos szögfelezőként húzzák meg a „P” szárát az „X” két szára között, de a 
feltárt  kapcsolati  tengelyek  és  a  Tejút  között,  amit  fel  szoktak használni, nem kínálkozik két teljesen 
egyforma  szög.  Az  ábra  bal  alsó  sarkában mutatom azt  a  részletet,  amiben a  „P”  feje  sejthető  képünk 
központi csomópontja közelében, és ehhez meghúzható egy olyan szár, ami Ikrek-Nyilas kódra, vagyis a 
Tejútra esik. De ennek a szárnak a Szaturnusz kapcsolati tengelyével bezárt szöge valamivel nagyobb, mint 
az első ránézésre megfelelőnek tűnő Vénusz-Mars kapcsolati tengellyel alkotott szöge (75 fok és 60 fok). Van  
viszont egy érdekes vonal a képen, aminek jó szöge van, de az nem exil-domicil tengely. Ez a csomópontból 
Jézus szemén át a két kisded által tartott kereszt tetejére és egyben a vízszintes szárának a végére mutat 
(ezzel 75-75 fok adódik). A keresztnek a képen lényeges mondanivalója van, azt Jézus Keresztelő Szent 
Jánostól  veszi  át,  mintegy  az  ő  örökébe  lép,  de  ennek  a  keresztnek  szimbolikai  szempontból  is  lehet 
jelentése. A kereszt feje ugyanis a körbefutó zodiákus szárnyas állatának, a galambnak a szíve tájékára esik. 
Raffael  talán  erre  akarta  felhívni  a  figyelmet  ezzel  a  rendkívüli  Jézus  monogrammal,  ugyanis  ennek a 
„galambnak”, amiről tudjuk, hogy a szentlélek jelképe is, a festményen fontos szerepe van.

Az 58. ábrán a körbefutó zodiákus galambját látjuk, benne a kereszttel. A galambot én világító zölddel  
körvonalaztam, az épület éleit sötétzölddel (a talajon futó sötétebb vonalak eredetiek). Vegyük észre, hogy a 
sötétzöld vonalak a madár csüdjét és lábát jelenítik meg, és hogy az lényegében össze van nőve az épülettel. 
Ha felrepül, viszi magával a házat is, legalábbis azt ami benne van... Az épület egy „tó” partján áll, láthatóan 
egy patak vagy folyó torkolatánál. Ehhez tegyük hozzá, hogy ugyanennek a „tónak” a másik partján egy 
kisebb hegyre kapaszkodnak fel a házak, a parton a fák babérnak tűnnek, és látunk két fehér táblaszerű falat. 
A nagyobbikon mintha női arc lenne, és a számunkra bal oldalon keze van, amivel átkarolja a kisebbiket. A 
tájban ezek csak házak lehetnek, összerakva: egy anya és egy gyermek házát látjuk a babérligetes helyen 
vagy annak a közelében. Emellett a Madonna az iszlám világból származó fejfedőt, turbánt visel. Ebből már 
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felismerhető a történet. Megjegyzem, amikor ehhez a képhez értem, már túl voltam a „La belle jardiniere” 
elemzésén, amiben Mária-legendát találtam, és Csontváryn és Rungén „nevelkedve” már akkor felébredt 
bennem a gyanú, hogy Raffael is „mesélő képeket” festett. Hozzáláttam az itáliai Mária legendák közötti ku-
takodáshoz, de nem kellett messzire mennem. Az Alba Madonnában a híres itáliai búcsújáróhely, Loreto le-
gendájára ismertem.  A legendát  Raffael  már  Giacomo Ricci  1467/68-as vagy Pietro di  Giorgio Tolomei 
1472-es leírásából ismerhette. Eszerint Mária házát a Szentföld utolsó erődjének muszlim kézre kerülésekor, 
1291-ben  viszik az angyalok – Ricci szerint – Fiume-be, Tolomei szerint a „szlavoniai” Flumenbe (Fiuméba, ké-
sőbb ez Tersattoként pontosodik). A legendák szerint innen a ház 1294-ben az angyalok segítségével az Adria másik 
partjára, többek között egy Recanati melletti babérligetbe, legvégül a jelenlegi Loreto-i helyére kerül. Raffael 
képén a szentlélek szárnyas szimbóluma – a galamb – játszhatja az angyalok szerepét. 

       Figyeljük meg, hogy a madár 
körvonalán belül lévő épületrészlet 
egy külön kis házikónak tekinthető 
(a  Santa  Casa  mai  mérete  kb. 
9x4m). Mária turbánja, mint iszlám 
eredetű fejfedő finom utalás lehet a 
Szentföld  iszlám általi  meghódítá-
sára. A „tó” az Adria, a babérliget 
Recanatinál  van.  Raffael  mintha 
meg is erősítené, hogy a baloldalon 
a galamb körvonalába írt házikó és 
a  jobboldalon  látható  kétpaneles 
ábrázolás  azonos  szerepű  („Santa 
Casa”).  Talpvonaluk  ugyanolyan 
magasságban van (az 58. ábrán kék 
vonal), és a kör alakú kerettől mért 
távolságok (az ábrán pirossal jelölt, 
eredetiben 6 cm-es „a” szakasz) tel-
jesen azonos. Érdemes egyébként a 
baloldali  házikót  jobban  is  szem-
ügyre  venni  (59.  ábra).  Figyeljük 
meg, hogy a teraszos házikó hom-
lokfalának bal élébe valami beleta-
kar. Itt egy macskaarc van elrejtve. 
De magán a homlokfalon is látszik 
két szem és egy orr, és néhány vo-
nal  és  tónusváltás  alapján  ott  egy 
medvearc  körvonalazható.  Mind-
kettő Szűz-megjelenítő. A terasz ol-
dalnézetű ábrázolására – hozzávéve 
a keskeny oldalfalat  is  – egy „m” 
alakzat írható, ami Máriára utalhat. 
Ha  elé  tesszük  a  tőle  balra  álló 
alakzatok  által  hozott  „Szüzet”, 
összeolvasva Szűz Máriát  kapunk, 

vagyis megtudjuk, ki is a házikó lakója. Érdekességképp említem, hogy a további török hódítások megterem-
tik a legenda újjászületésének lehetőségét. Egy hasonló történet Magyarországon is ismert (az átvételt ma-
gyarázhatja, hogy Dalmácia 1291-ben a Magyar Királyság része volt). 1520-ban a törökök elől angyalok me-
nekítik Mária szobrát a szentéllyel együtt Kalocsáról egy Andocs nevű faluba. De Itáliában is „öröklődik” a 
történet, a Santuario della Madonna Corona legendája szerint 1522-ben Rhodosz szigetéről a törökök elől 
szintén angyali közreműködéssel kerül a Mária-szobor a Garda-tó melletti hegyi kolostorba. A Raffael kép 
festésének idején egyébként a Santa Casa a figyelem középpontjába kerül, 1509-ben tervezi meg Donato 
Bramante a ház márványborítását a pápa megbízásából, talán ennek is része lehetett a legenda feldolgozásá-
ban. További érdekesség, hogy egy modern elmélet szerint Mária házát egy bizánci nemesi ház, az Angeli fa-
milia („angyalok”!) tengeren menekítette vagy a Magyar Királyságba III. András uralkodása idején, vagy 
Korfu szigetére, majd 1294-ben nászajándékként vitte V. István magyar király unokája, I. Fülöp tarantói her-
ceg esküvőjére. Eszerint a Casa Santit  a dinasztián belüli  biztonságos helyen, Tersattoban (vagy Korfun) 
őrizték.  III. András, az adományozó Niceforo Angeli, a menyasszony és a vőlegény is az Angeli dinasztia le-
származottja, így minden a dinasztián belül történt.
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MADONNA DI CASA SANTI

A festő szülőházában található mű igen korai, készítésének idejét kb. 1498-ra teszik, a művész 15 éves 

korára.  Az elérhető fotókon a részletek olykor elég homályosak, ami elemzésünket némileg hipotetikussá 

teheti. Mint a Madonna sorozat első művére azért visszavetíthetők a későbbi képek tipikus megoldásai, így 

mégis tehetünk bizonyos megállapításokat, akár a mű jelentésére vonatkozóan is.

A kép eredetiben a 60. ábrán látható, a csillagmitoszi rendszert a 61. ábra szemlélteti.
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A körbefutó zodiákus  Kos jegyét egy olyan kutyafej hozza, ami a fülke bal felső íve és Mária arca közé 

íródik, a Jupiter-Merkúr tengely által leválasztott térben. Ezen felfelé túlnyúlik egy galamb-ábrázolás (Bika), 

ami „faroktollazatként” magába foglalja a könyvtartót is. Az Ikreket egy bagoly kódolja Mária fülétől kissé 

jobbra és lejjebb.  A Rákot sötétebb foltként jeleníti meg egy rák-forma a tüllkendő jobb felső részén. Ettől 

61. ábra
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jobbra  a  tónusváltások  alapján  egy egymásba  csúsztatott  oroszlán-,  illetve  medvefej  gyanítható,  ami  az 

Oroszlánt és a Szüzet hozza. A Mérleget a Mária nyakától megrajzolható hát-ív jelzi. Valószínűleg innen 

indítható az a Skorpiót jelző kígyó, aminek a feje a kép jobb oldali szélén lóg le. Mária vállától lefelé egy 

jókora lófej értelmezhető, melynek orra túlnyúlik a kígyófejen. Ez a Nyilast adja. A szék mint „alátámasztás” 

hozza a  Bakot,  amúgy a  karfa  jobb szélén én egy hosszúkás  kecskefejet  is  látok,  ami  megerősíti  ezt  a 

feltételezést. A kép bal alsó sarkában egy kissé balra döntött majomfej hozza a Vízöntőt. A Halakat több 

olyan motívum adhatja, melyek egyike sem túl pregnáns. A majom felett a kisdedtől balra eső köpenyrész 

nézhető egy szembenézetű kakastaréjnak, a kisded teste a feje alatti részben részint íródik egy hal-formára, 

és a hóna alatt is van egy „tarajos egér” (az egér füle a kakas szemének tekinthető).

Ami az exil-domicil rendszert illeti, hamar felismerhető a kisded kerek hasára mint Bak-hasra épített 

kézírásos Bak-jel, és egy olyan pont Jézus álla alatt, amin a Vénusz és a Mars, illetve a Nap és a Szaturnusz 

egyik lehetséges exil-domicil tengelye fut át. Ezen a ponton vezethető át az a szögfelező, ami egy lehetséges 

„P” szára, de lényegében ide esik a Jupiter megjelenítőjének a keresztközepe is. A Nap megjelenítőjének a 

kisded feje tekinthető, aminek a tetejébe egy lányfej íródik (ez a Merkúr-Jupiter exil-domicil rendszerhez 

szükséges  Szüzet  kódolja),  de  attól  balra  is  van  egy  fiatal  férfifej.  Utóbbi  Vízöntő  kódként  még  egy 

lehetséges Nap-kapcsolati tengelyt jelöl ki, ami a körbefutó zodiákus Oroszlánjától a könyvtartó egyik alsó 

sarkáig vezet. A nagy lófej szemének magasságában, a lófej baloldalán mintha lenne még egy oroszlánfej. 

Ennek  szemétől  a  legutóbbi  Vízöntő-ifjú  állán  keresztül  egy olyan  harmadik  Nap-kapcsolati  tengely is 

értelmezhető, ami  a Vénusz-Mars tengely és a sárga Nap-tengely szögfelezője, és elvben erre is írható egy 

„P”, aminek a szára a könyvtartó felé áll.  Ha elfogadjuk a harmadik Nap-tengelyt,  akkor a könyvtartóra 

három fontos vonal mutat, ha nem, akkor is van kettő, ami annak a sarkaira fut ki. A kétvonalas változatban a 

felső sarokra mutat az „X” egyik szára, a háromvonalas változatban a zölddel jelölt „P” szára is. A könyvtar-

tó egyébként is a háttér egyetlen látványosan azonosítható eleme, így annak a kép mondanivalójában fontos 

szerepe lehet.

Az exil-domicil rendszer részleteibe nem mennék bele, az a már megszerzett rutin birtokában könnyen 

értelmezhető. Mindkét „P”-száron gyanítható Tejút-kódolás (Nyilas-Ikrek), azt is az olvasóra hagynám. Két 

megjegyzést  tennék csak a  nehezebben felfejthető részekhez.  A Hold Mária arcából  adódik,  ennek exil-

domicil rendszerében a Rákot egy olyan pelikán adja, amit a körbefutó zodiákus galambjából nyerhetünk, ha 

a csőréhez hozzászámítjuk a Mária feje felett a jobboldalra átnyúló keskeny sötét kanálformát. A másik érde- 

kesség, hogy a Szaturnusz szoknyájának alsó íve nincs megrajzolva, azt a térden át a lábfejig kell vezetni. 

Ezen valószínűleg a hat lábujj jelzi a végpontot. Megjegyzem, a hatodik lábujjat mint „többletcsontot” a népi 

hiedelem a „táltosokhoz”, különleges képességű emberekhez kapcsolja, és a képnek ezt az érdekességét Olasz- 

országban is észrevették. 

Visszatérve a kép lehetséges értelmezéséhez – a galamb testébe írt könyvtartó mint „házikó” pontosan 

egyezik  a  Raffael  által  az  Alba  Madonnán alkalmazott  megoldással,  és  valószínűleg  annak az  előképe. 

Eszerint a Casa Santi a Santa Casa, vagyis Mária házának egyfajta megfelelője, vagyis a képben egy olyan 

metafora lehet, amit a festő látványosabban jóval később, a római időszakában bontott ki az Alba Madonnán.
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LA BELLE JARDINIÈRE – A TUTAJOS MADONNA LEGENDÁJA

Az 1507-1508 körül festett  képet  A szép kertészlány címen szokták emlegetni,  megemlítve,  hogy a 
háttérben hangulatos vidéki kert látható.  Hadd tegyem itt félre egy pillanatra a tudományos komolyságot: 
milyen kert az, amiben nem káposzta vagy répa nő, hanem templom, de komolyra fordítva a szót, inkább 
előlegezném,  hogy a hátteret  Raffael  itt  is  arra használta fel,  hogy abban egy  ismert  Madonna legendát 
rejtsen el. A képet eredetiben a 62. ábrán látjuk, a csillagmítoszi vázat a 63. ábra szemlélteti.
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Körbefutó zodiákusunkat célszerű nem a szokásos tavaszponttól, azaz a Kostól, hanem már a Vízöntőtől
kezdve tárgyalni, minthogy a Vízöntőtől a Bikáig a festő viszonylag szorosan rakta fel a jegyeket (64. ábra).

Célszerű egyébként ezen a négy jegyen belül is megfordítani a sorrendet. Ábránk tetején világoszölddel 
kereteztem be egy malacfejet. Raffael berajzolta a szemeit (kis kör, benne ponttal), a számunkra bal szem az 
egyenes fára esik. Orra egy kerek bokorból adódik. Alatta jól kivehető a Kutya (halványlilával körvonalazva), 
ami a Kost hozza. A Halakat egy kakas adja, de ez elsőre nem látható, csak a Vízöntőt adó majomfej körvo-
nalazása után „olvasható ki” a holttérből. A majom a két szeme és az orra (orrlyukai) alapján azonosítható. 
Megjegyzem, nagyobb kivágásban ugyanerre a két szemre egy bagoly is íródik, de az az exil-domicil rend-
szer része. A majom fülének a megrajzolása után a kisded feje és háta, illetve a kutya és a majom között egy 
érdekes holttér adódik, amibe egy szembenézetű kakasfej rajzolható. A festő bejelölte a csőrét, a szemeinek 
nem a csőr jobb indulásánál lévő páratlan sötét pöttyöt, hanem a feljebb látható, két épphogy kivehető söté-
tebb foltot kell tekintenünk.
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Az óramutató járása szerinti következő jegyünk az Ikrek, amiből a kép bal felső részén kettő is értel-
mezhető, de én most csak azt mutatnám, ami nem az exil-domicil rendszer része. Ez egy felhőegér formájá-
ban jelenik meg, amit az 65. ábrán látunk. Soronkövetkező jegyünk a Rák, ennek megjelenítője szokásosan a 
Madonna két szemöldökéből és szemaljának a vonalaiból gazdálkodható ki. Megtalálható éppen Mária hajá-
ba írva is, de ott valamennyi zodiákus jegy látható (66. ábra). Úgy látszik, a zodiákus festők néha megmutat-
ják, hogy mit tudnak – Csontvárynál láttam ilyet (így például a Ferenc József című szénrajzon az uralkodó
fejében, a Hídon átvonuló társaság című festményen egy rejtett csecsemőfejen van egy teljes zodiákus).

A lecsüngő kendővégen egy kígyófej fedezhető fel (kékkel körberajzoltam és kontrasztosítottam), ami a 
Skorpiót hozza, a kígyó teste maga az összesodort kendő. A nyak hajlatánál a varkocsszerűen összekötött 
hajból egy bárányfej néz ki (=Bak). Felette pirossal kereteztem be egy területet, amiben több állatot is látunk. 
Legalul fehérrel keretezve egy gonosz sárkány feje vehető ki (=Mérleg), felette balra vékony pirossal körvo-
nalazva egy oroszlánt látunk, baloldalt fenn egy kutyát vagy disznót (Kos és/vagy Bika). A vastag piros folt 
tetején egy macska fekszik (Szűz), de ennek az orra is disznós, így úgy vehetjük, hogy összességében ábrá-
zolva van a Kos, a Bika és a Szűz is. A haj elválasztása ívesnek látszik, ami a Nyilas „íját” hozza, de azonosítható 
a hozzá tartozó „nyílvessző” is egy sötét vékony vonal formájában, amit ha folytatunk a macska jobb fele 
irányában, az egy „halat” választ le  a fej jobb felső részén (Halak). A „hal” közepén egy denevérfej látható 
(Ikrek). A „hal” egy majomkobak, az alsó arcrész a „nyílvessző”  alatti részen értelmezhető (a szemeket és a 
számunkra jobb arcélt a festő bejelölte, a bal arcél a haj elválasztásából adódik). A majom a Vízöntőt hozza.  
Utolsó jegyünk a Rák, amit egy hosszú csőrű madár jelenít meg. Két ilyen is van, az egyik jobbra néz, a má-
sik balra, akár a Rák képjelében az ollók. A jobbra néző nagyobb madár teste és feje a hajnak az elválasztás-
tól balra eső része, csőre a „nyílvesszőként” szolgáló alakzat. A baloldali – kisebb – madár a nagyobbik sze-
métől balra, a haj külső részén van megrajzolva, és balra néz.
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A körbefutó zodiákusnak az Oroszlántól a Nyilasig terjedő jegyei  a 67. ábrán láthatók. Az oroszlán 
alakja a hegybe íródik, a nagyobbik templomtorony mögül néz ki, két szemét a háztetők csúcsa adja. Szűz 
megjelenítőből itt kettőt is lehet értelmezni, mindkettőt zölddel jelöltem. Az egyik egy bokrokból adódó med-
vefej, itt a festő pirossal karikázta az egyik szemet, a másikat sötét négyzetbe foglalta. A másik a Mária szür-
ke köpenyén felül látható hosszú orrú medveábrázolás. Ezt Raffael kissé összecsúsztathatta az alatta lévő fej-
jel, de a sárgával körvonalazott sárkányfej tetején azért húzott egy vonalat. Ezek az ábrázolások ma már nem 
jól láthatók, de meg lehet találni a sárkány (=Mérleg) szögletes fülét, két pupilláját, látni a jobb szemgödrét, 
és az orrát is. Amúgy a medvefej aljából is indítható egy sárkányfej. Alatta egy kígyófej vehető ki, a festő be-
jelölte rajta a két pupillát, és kivehető a fejhez csatlakozó test is. A kígyó a Skorpiót jeleníti meg. Az ábra 
jobb alsó sarkában egy lófej ugrasztható ki, ami a Nyilast kódolja. A Bakot valószínűleg az exil-domicil 
rendszerben és a körbefutó zodiákusban is ugyanaz a motívum jeleníti meg, kínálkoznak ugyan még lehető-
ségek, de azok nem túl pregnánsak. A 68. ábrán látjuk a körbefutó zodiákus utolsó jegyének, a Baknak az 
ábrázolását. Figyeljük meg, hogy a kisded János bundája egy meglehetősen szabályos kört ír le annak válla  
körül. Ha ezt vesszük a kézzel írt Bak-jel hasának, a zászló szára a fül mögött futtatható, teteje a fül és a 
szem összekötésével húzható meg, a szem szinte jelzi annak irányát. A Bak-farok az áll alatt húzható meg.
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Térjünk át képünk exil-domicil rendszerére! A Napnak két ilyen kapcsolategyüttesét is ki lehet mutatni 
(69. ábra). Ez a világoslilával és sárgával jelölt két tengelyre esik, és a 63. ábrán ellenőrizhetjük, hogy ezek a 
Hold exil-domicil tengelyével egy hármas csomópontban találkoznak a Madonna és Jézus kezének  egymás-
rasimulásánál. A világoslila tengely egyébként egyben a Mars-Vénusz bolygópáros exil-domicil tengelye is, 
amit később tárgyalunk.

 Magát a Napot mint asztrológiai bolygót Jézus feje, másrészt a vállánál látható világosabb folt is megje-
leníti. A Nap domicil (uralmi) jegye az Oroszlán, exil (alávetettségi) jegye a Vízöntő.  A sárga tengelyre eső 
majomábrázolással már foglalkoztunk, ez a körbefutó zodiákus Vízöntő jegyét hozta. A majom orrától a kép
jobb felső sarkában lévő oroszlán számunkra bal szeméig húzott sárga egyenes adja a Jézus válla körül értel-
mezett Nap exil-domicil tengelyét. Az utóbbi oroszlánt szintén tárgyaltuk, az a körbefutó zodiákus Oroszlán 
jegyét adta. A lila tengely a kisded fülénél húzható meg optimálisan. Erre ráesik a kisded Jézus feje, amiből – 
főképp a hajából – egy oroszlán bontakozik ki. Ennek a fülei kilógnak a sárga körből. A Hold exil-domicil 
tengelyével alkotott hármas csomópont után a lila tengely – melynek irányát az is megadja, hogy az azonos a 
Vénusz-Mars exil-domicil tengellyel – a kép jobboldalán egy fiatal arcra fut ki. Ezt az ábra harmadik panel-
jén zöld keretben ki is nagyítottam. Ez Vízöntő kódként adja a Jézus feje köré írt Nap exil jegyét.

A Hold exil-domicil kapcsolatait az 70. ábra mutatja. A Holdnak – akárcsak a Napnak – egy uralmi és egy 
alávetettségi jegye van, ezzel különbözik a két úgynevezett fővilágosító a többi asztrológiai bolygótól. Ez a 
Hold esetében a Rák mint domicil és a Bak mint exil jegy. Az 70. ábrán egyébként meghagytam a Napnak az 
épphogy csak  tárgyalt  exil-domicil  tengelyeit  is  (sárga és  világoslila  vonal),  jól  látható,  hogy azok egy 
pontban keresztezik egymást a Hold világostürkisz exil-domicil tengelyével.
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Magát a Holdat János arca jeleníti meg. Az exil-domicil tengely ezen belül optimálisan János fülén át 
húzható meg. Itt megy át a kézírásos Bak-jel zászlója is, amivel meg is találtuk a Hold alávetettségi jegyének 
a  megjelenítőjét.  Az  uralmi  jegy  a  Rák,  aminek  a  képjelét  Mária  és  Jézus  összefonódó  kézfejeiben 
ismerhetjük fel. Értelmezhető egyébként még egy Rák-megjelenítő a világostürkisz vonal jobb alsó végén, 
ahol egy rákollót idéző érdekes virágot látunk. Ennek a Szaturnusz exil-domicil rendszerében is szerepe 
lesz. Már most felhívnám a figyelmet arra, hogy a Hold exil-domicil tengelyének bal felső vége a kép egyik 
igen  fontos  rejtett  helyére  fut  ki,  ahol  két  másik  vonallal  találkozik.  Az  utóbbi  vonalak  nem  a  mű 
csillagmitoszi rendszeréhez tartoznak, hanem közvetlenül a kép motívumaiból adódnak, de csomópontjukkal 
lényeges segítséget adnak a képbe rejtett történet feltárásához.

A Merkúr exil-domicil kapcsolatait Raffael itt nem a Jupiterrel közösen, hanem külön jelenítette meg, a 
Merkúrt  magában a  Madonnában,  annak is  egy lényeges  részén rejtette  el,  ott,  ahol  a  Mária  iniciálé  is 
megjelenik. Nincs kizárva, hogy ezekkel a „kiváltságokkal” alá szerette volna húzni a Merkúr jelentőségét. A 
képbe rejtett legenda főszereplőjét ugyanis „Merkúrnak” hívják, de erre később térünk ki. Bolygónk exil-
domicil kapcsolatait az 71. ábra szemlélteti.

A bolygót a képjele jeleníti meg, de még talán a Mária iniciálé is, aminek a baloldali lába eléri a sárga 
exil-domicil tengelyt. A Merkúr képjeléből a kereszt található meg legelőbb, az ugyanis ráesik arra az egyenesre, 
ami a körbefutó zodiákus Nyilasának és a kép bal felső részén elrejtett Ikrének a megjelenítőjét köti össze 
(mindkettő a Merkúr exil-domicil rendszerébe tartozik). A kereszt vízszintes szárát az öv, függőleges szárát a  
szoknyarész és a köpeny találkozási vonala adja. Felette balra a vállat fedő köpeny íve igen pontos kört ír le, ami 
folytatható a mell tájékán látható tónusváltás vonalán. A Merkúr képjelének felső íve az áll vonalán húzható 
meg. A négy szükséges jegy közül az Ikreket az ábra bal paneljein látható fában elrejtett egérábrázolás hozza. 
A Halakat egy olyan kakasfej adja, ami a Merkúr keresztjétől jobbra van elrejtve sötétebb tónussal, csőrét a 
felkar és az alkar találkozásánál lévő sötétebb csík adja. A Nyilast a festő itt a körbefutó zodiákusból vette, a 
jegyet megjelenítő lófejet már ismerjük (lásd az ábra jobb oldalán). A tengely a ló orrára fut ki, de előtte még 
áthalad egy macskafejen, ami a Szüzet, az exil-domicil rendszer utolsó jegyét hozza. A macskafej ma már 
nem nagyon látható, ezért a szóban forgó területen digitálisan kikontrasztosítottam egy téglalapot,  ebben 
azért felismerhető. 
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Folytassuk az elemzést a Vénusz és a Mars közös exil-domicil rendszerével, ami az 72. ábrán látható!

Ez a rendszer a körbefutó zodiákus Kos, Mérleg és Skorpió megjelenítőit használja. Az exil-domicil 
tengely a baloldali kutya (=Kos) orrától Jézus és Mária egybesimuló kezén át a kép jobb szélén található 
sárkány (=Mérleg) és kígyó (=Skorpió) közös vonaláig futtatható. A negyedik szükséges jegy a Bika, amit a 
Jézus álla alatti árnyékos részbe írt galamb (sárgászölddel körvonalazva) hoz. Egy további Skorpió megjelení- 
tőnek tekinthető Jézus érdekesen megrajzolt alkarja. A Marsot a képjele hozza, ami a Jézus válla körül látszó 
világos körre (ez volt az egyik Napunk is) és Jézus kinyújtott alkarjára írható. A Vénuszt a Mária mandzsettá- 
jánál, a Bibliánál megfigyelhető sötétbordó ötszög-részlet képviseli. A Kos a Mars egyik uralmi és a Vénusz 
egyik alávetettségi jegye, a Bika a Vénusz egyik uralmi és a Mars egyik alávetettségi jegye, a Skorpió a Mars 
másik uralmi és a Vénusz másik alávetettségi jegye, végül a Mérleg a Mars másik alávetettségi és a Vénusz  
másik uralmi helye.

A Jupiter exil-domicil kapcsolatait az 73. ábra szemlélteti.

Az  itt  szereplő  jegyek  megjelenítőit   korábbról  már  ismerjük,  ezért  a  preparált  képhez  csak  Jézus 
alakjának azt a részét vágtam hozzá, ami a Jupiter képjelét hozza. Figyeljük meg ezen a baloldali képen, 
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hogy a vízszintes alkar felső vonala ugyanolyan árnyékolású, mint a folytatásába eső részlet Mária kezénél 
vagy a felkar jobboldali éle, amihez a köldök felé ereszkedő vonal is csatlakoztatható. Ezek egy keresztre 
íródnak, amit nem nehéz összekötni a Jézus fejére íródó körívvel úgy, hogy megkapjuk a Jupiter képjelét. Az 
exil-domicil rendszer balról jobbra a kép baloldalán kiugrasztható bagollyal indítható, ami az Ikreket hozza. 
Ennek feje nagyjából a körbefutó zodiákus majomfejébe íródik, mint azt korábban említettük. A vonal a 
bagoly csőrétől indítható, majd érinti a körbefutó zodiákus kakasának  a  szakállát.  Ez  utóbbi  a  Halak 
megjelenítője. Nyilas megjelenítőből legalább kettő esik a tengelyre. Egyrészt a felkar jobboldali íve alul is 
folytatódik egy íjat rajzolva ki, a hozzá tartozó „nyílvessző” Jézus alkarjából adódik. Másrészt, a tengelyt a  
Jupiter képjelének keresztjén átvezetve az a körbefutó zodiákus lovának szeme felé tart. Utóbbi egy másik 
Nyilas megjelenítő, de ha jobban megnézzük a Jézustól jobbra Jánosig tartó területet, abban is kivehető egy 
kissé balra tekintő, majdnem szembenézetű lófej, sőt egy bagolysziluett is, ami az Ikrek jegyére is ráismétel. 
Egyetlen hiányzó jegyünk a Szűz, amit a kép jobb oldalán lévő, már korábban tárgyalt macskafej hoz. A 
vonal a macska orrát érinti, de emellett átmegy János szemén és a fülénél lévő négyes csomóponton. Ez 
utóbbinál a Jézus-monogram „X”-ének egyik szárát képezve kereszteződik a Tejúttal,  a Jézus-monogram 
„X”-ének másik szárát adó Hold-kapcsolati tengellyel, és a  „P” szárával.

Egy bolygónk maradt, a Szaturnusz, ennek exil-domicil kapcsolatait az 74. ábrán látjuk.

A bolygó  képjelének  a  keresztjét  itt  Raffael  a  Jupitertől  kölcsönzi,  ami  nem ritka  a  csillagmitikus 
festőknél.  A képjel  szoknyájának felső vonala  Jézus  alkarjának alsó vonalából  adódik,  a  szoknya  íve  a 
csípőtől  a  has  kerületén  futó  vonalra  íródik.  Az  egyik  uralmi  jegyet,  a  Vízöntőt  a  körbefutó  zodiákus 
majomfeje  adja,  ennek  szemétől  indítható  az  exil-domicil  tengely,  ami  ezután  áthalad  a  Szaturnusz 
képjelének keresztjén. A továbbiakban a vonal átfut a körbefutó zodiákus Bak-jelének alja és egy azalól 
kinéző róka fejének közös vonalán.  A Bak a Szaturnusz másik uralmi  jegye,  a  Róka viszont  Oroszlán-
holdház, így a bolygó egyik alávetettségi jegyét jeleníti meg. A vonal egy rákolló-szerű alakzatnál végződik, 
amivel a Rákra, a Szaturnusz másik exil jegyére fut ki.

Természetesen ez a Raffael kép is tartalmaz Jézus monogramot és Mária iniciálét,  amit a 75. ábrán 
vehetünk szemügyre. A Mária iniciáléról már említettük, hogy az akár egy párhuzamos Merkúr megjelenítő 
is lehetne, és nagyjából oda is esik ahová a Merkúr képjel. Az ábra bal felső mezőjében nagyítottam ki ezt a 
részletet és enyhén kontrasztosítottam. Akár két megoldás is adható ezen a területen. A nyak alatt, de még a 
ruha felett épphogy csak látszik egy finom „V” alakú, sötétebb motívum, ami a nyaktól balra és jobbra is 
folytatható az  ábra  szerint.  Egy másik,  valamivel  aszimmetrikusabb eredményt  kapunk,  ha a  ruha felső 
kivágását, a köpenynek az ahhoz csatlakozó (számunkra) bal ívét, jobboldalon pedig a ruha és az ingváll ívét 
használjuk fel, és még átmeneti megoldás is lehetséges. Én az ábrán jelölt „M”-et találtam a legszebbnek és 
ezért  a  legvalószínűbbnek.  A Jézus  monogram viszonylag  könnyen  megtalálható   a  kép  szögviszonyait 
elemezve. Igaz, van némi „nehezítés”, ugyanis a „P” szára nem a csillagmitoszi rendszerből (exil-domicil 
tengelyből, Tejútból) adódik, hanem a János kezében tartott kereszt rúdján fut. Ettől jobbra és balra is azonos 
szögre esik az „X”-et adó két szár, ami a Hold és a Jupiter exil-domicil tengelye. Figyeljük meg, hogy János 
keresztjének  a  vízszintes  szára  szinte  rajta  van  a  Vénusz  és  a  Mars  exil-domicil  tengelyén!  Az  ilyen 
egybeesések  sokszor  visszaigazolásnak  tekinthetők  arra  nézve,  hogy  jól  fejtettük  meg  a  rendszert,  a 
kínálkozó lehetőségek közül pont azt választottuk, amire a festő gondolt. Az ilyen régi, esetleg már (többször 
is) restaurált képekbe sok mindent bele lehet látni, néha a rendszer is többértelmű, néha meg az az érzésem, 
mintha az egész háttér rengeteg egymást fedő kódból épülne fel, ami alaposan megzavarja és félrevezetheti a 
kódfejtőt.  A gyakorlott  értelmező persze ilyenkor mérlegel,  és megpróbálja megtalálni a legszervesebben 
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összefüggő, matematikai kifejezéssel élve a „legkorreláltabb” rendszert.

Visszatérve  a  Jézus  monogramra,  a  kereszt  rúdjára  láthatóan  az  a  „P-fej”  íródik,  amit  az  ábra  bal 
paneljének jobb felső sarkában emeltem ki. 

Sokszor Raffaelnél  is  érdemes megvizsgálni  hogy nincs-e az általában az Ikrek-Nyilas tengelyre  írt 
üzenet. Láttuk, hogy Csontvárynál és Rungénél erős hagyománya van ennek a gyakorlatnak, de ezt régen is 
használták, mint arról a kétkörös rendszerek okán szóltam. A két kisded között valószínűleg egy lófej van 
elrejtve, egyébként egy másik alatt, ami a Tejutat kódoló Nyilas-Ikrek tengely egyik vége lehet, és ehhez 
találni  egy  Ikrek  megjelenítőt  is,  ráadásul  úgy,  hogy  az  összekötésükkel  nyert  Tejút  átmegy  a  kép 
legfontosabb  csomópontján.  Az  alsó,  baloldalról  félprofilból  belógó  lófej  leginkább  a  számunkra  bal 
szeméről és a füleiről azonosítható. Az ábrázolás már igen homályos, de erős digitális kontrasztosítással azért 
azonosítható a ló számunkra baloldali szeme, amit a festő egy karikával jelölt, a közepén ponttal (lásd a 
jobboldali  középső panel  kiemelését).  A jobb szem már nem ilyen meggyőző,  de ugyanezen a részleten 
kiemeltem  négy  fület,  amiből  kettő  hozzákapcsolható  a  kereszt  szárához  simuló  lófejhez.  Nos,  ha  a 
számunkra baloldali, a festő által jobban jelzett szemből egy vonalat húzunk az „X” középpontján keresztül, 
az átmegy a „P” fejében fent, baloldalt látható bordó egérfejen, ami az Ikreket hozza, és eltalálja a háttérben 
meghúzódó legnagyobb templom tornyát! A bordó egérfejet az ábra jobb felső paneljén emeltem ki, kissé 
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világosítva  és  kontrasztosítva.  Az  orrát  lekerekítettem,  bár  nem muszáj,  talán  már  említettem,  hogy  a 
csillagmitikus festők az egeret sokszor hegyes füllel és hegyes orral rajzolják meg. A nagyobb probléma, 
hogy az egér orra felett, a jobboldalon is látszik egy bordó „dudor”, de ez leválasztható, ugyanis ott a Szűz 
területén  vagyunk,  a  Szüzet  a  körbefutó  zodiákusban  kódoló  medve  közvetlen  közelében.  Nem nehéz 
rájönni, hogy a „dudor” egy fiatal lány számunkra bal szeme, és a lány a Szűz párhuzamos megjelenítője. Az 
egér fején, ott ahol a szem sejthető, Raffael elhelyezett egy pontot, ami a kontrasztosított téglalapban egy 
fehér pöttynek látszik. Teljesen „szabályosan”, ezen megy át a Tejút vonala. A festő vélhetően nem véletlenül 
futtatta ki a Tejutat a tájban látszó templomtoronyra. Ez ugyanis egy meglehetősen különleges torony, ami 
alkalmas a mitikus helyszín azonosítására. A képbe rejtett legenda talán a Merkúr különleges kezelése és a 
Hold  exil-domicil  tengelye,  vagyis  a  Jézus  monogram  egyik  ága  által  megcélzott  partrészlet  felől  is 
felfejthető lett volna, de én a templomtorony azonosításának az útján haladtam. Egy teljes éjszaka néztem a 
Madonnához kapcsolódó itáliai bazilikákat a műholdas térképen, és fotókon, szinte reménytelenül, és hajnal 
lett, amikor megpillantottam egy olyasfajta tornyot, ami a kép hátterében látható (76. ábra). 

Nem volt teljes az azonosság, de más 
tornyokhoz  képest  meglepően  nagy 
volt az egyezés a 2008-as fotón lát-
hatóval, ezért elolvastam a társkated-
rális (Basilica concattedrale di Maria 
Santissima  della  Madia)  történetét. 
Ebből kiviláglott, hogy a templomot 
többször átépítették (át is helyezték), 
de a harangtorony egy igen régi vál-
tozat vonásait  őrzi.  Az igazán érde-
kes  azonban  a  templomhoz  fűződő 
Madonna legenda. Ez több változat-
ban olvasható. A legendaváltozatok-
ban  vannak  különbségek,  de  meg-
próbálom  összefoglalni  a  lényeget. 
Romualdo püspök 1117-ben új temp-
lomot  akart  építeni,  de  elfogyott  a 
pénz,  és  hiányoztak  a  boltozathoz 

szükséges  gerendák.  December  16-án  éjjel  a  Merkúr  nevű  jámbor  városlakónak  (vagy  sekrestyésnek) 
álmában megjelent Mária, tudatva vele, hogy az áhított gerendák már a kikötőben vannak. Merkúr felkereste 
a püspököt a hírrel, de az kezdetben nem hisz neki.  A különböző legendaváltozatok szerint Merkúr és/vagy a 
nép  és  a  papok  a  kikötőben  meglátják  a  tenger  által  oda  sodort  tutajt,  rajta  egy  Madonna  ikonnal.  A 
gerendákból felépül a tető, az ikont pedig a székesegyházban helyezik el. Korábban már szóltunk arról, hogy 
a Merkúr (még nem mint a legenda főhőse, hanem mint bolygó) mintha különleges elbánásban részesülne a 
képen. Vizsgáljuk meg a kép bal felső részét a fenti legenda szempontjából a Hold exil-domicil tengelyének 
a partra kifutó részén!
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Vegyük észre, hogy a baloldali építménysor a víz egy meghatározott helyére mutat. Ezt az ábra bal felső 
nagy paneljén egy sárga vonallal jelöltem. Megfigyelhető az is, hogy Jézus keskeny glóriája ugyanide mutat, 
a víz és a part találkozási helyére. Végül, a Hold exil-domicil tengelye is ide fut ki. Ez vélhetően az a hely, 
ahová  Merkúrék  érkeznek,  és  ahol  a  tutajt  felfedezik.  Az  ominózus  helytől  jobbra  legalább  két 
bagolyábrázolást  látunk,  ami  Ikrek  kód.  A képnek  ezen  a  helyén  (a  körbefutó  zodiákus  Bikájának  a 
magasságában) és más kontextusban sincs jelentősége itt az Ikreknek, de tudjuk, hogy az Ikrek uralkodója a 
Merkúr, tehát lehet ez egy finom utalás Merkúr (mármint a legendabeli szereplő) itteni tartózkodására.  Az 
ominózus helyen a  tutaj  gerendáinak megfelelő vízszintes  vonalak láthatók (lásd az  77.  ábra  jobb felső 
paneljén). Ezen a tutajon kell érkeznie annak a Mária ikonnak, amelynek egy részletét az ábra jobb alsó 
sarkában látjuk. Nekem úgy tűnik, hogy a jobb felső sarokban kiemelt részleten a két oldalsó bokor közötti 
részben egy igen hasonló szemöldökvonalú, bár kerekebb asszonyarc látomásszerű képe van elrejtve egy 
gyerekarccal együtt, ami pont lefedi a tutajt (a glória csücske az asszony orrnyergének a közepére mutat, 
kissé  fölötte  mind  a  két  oldalon  van  egy  egyszerűbb  szemábrázolás).  Ha  a  jobboldali  szem vízszintes 
középvonalát (ami önmagában értelmetlen lenne) egy szájnak tekintjük, fölötte szimmetrikusan két szem és 
egy kisfiú arca ugrasztható ki. A valódi képen, melynek Madonnája azóta Monopoli városka védőszentje 
(lásd a 77. ábra jobb alsó részén), mindkét alak glóriás, de Raffael festményén is egy glória mutat rájuk. Így 
a képnek ezen a részén vélhetően  a tutajon érkező Madonna képet látjuk, amivel a téma „kép a képben” - 
egészen pontosan „Madonna kép a Madonna képben” formát ölt.
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ESTERHÁZY MADONNA
Az 1508-as datálású festményt a szakirodalom szerint Raffael nem fejezte be, de úgy tűnik, hogy az 

ettől függetlenül elemezhető. Inkább a rendelkezésre álló fotók minőségével van gond, az apróbb részletek 
homályosságáért előre is az olvasó elnézését kérem.

A festményt eredetiben a 78. ábra mutatja, a csillagmitoszi rendszer a 79. ábrán látható.
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 A körbefutó zodiákus viszonylag egyenlőtlenül és apró motívumokkal lett felrakva, de helyenként elég 
szellemes megoldású. Érdemes ezt a rendszert a Halaktól kezdve tárgyalni. A Halak és a Kos megjelenítését 
a 80. ábrán látjuk.
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Nagyjából a szabványos helyen található a Halak megjelenítője egy kövön feltűnő hal-alak formájában, 
amiben egyúttal egy kakas feje is kivehető, igaz, egzakt taréjt nem nagyon találni. Innen jobbra a következő 
jegy  –  a  Kos  –  képjele  ismerhető  fel,  némi  kompromisszummal.  A Halak-megjelenítő  felett  balra  is  
értelmezhető egy Kos-jel, ennek nem lapos az alja, de a jobb szára nem túl szép. A Nagy Kos-jeltől balra, 
felfelé látunk egy galambot, ami a következő jegyet, a Bikát kódolja (81. ábra bal alsó sarka).

A  mű  bal  felső  részén  egy 
szakrális épületegyüttes látha-
tó, ennek van egy tornya, ami 
túl  azon,  hogy vannak benne 
az Ikrek képjelére utaló párho-
zamos  függőlegesek,  nagyjá-
ból  két  azonos  részre  van 
osztva, az egyik oldal világo-
sabb,  a  másik jóval  sötétebb. 
Ez a megoldás jól illik az Ik-
rekhez, akik ránézésre egyfor-
mák, de mindig „kétfelé tekin-
tenek”, azaz rejtenek egyfajta 
ellentmondó  tulajdonságot.  A 
Rák jegyét egy olyan rákábrá-
zolás hozza, aminek az ollói a 
Mária arcát két oldalról kere-

tező hajpászmákban ismerhetők fel. Figyeljük meg, hogy a rák szemei is láthatók egyfajta hajtű formájában! 
Az Oroszlán, a Szűz és a Mérleg megjelenítését a 82. ábrán látjuk.

A Mária fejétől jobbra látható hegy oldalában van elrejtve egy kis oroszlánfej, enyhén jobbra döntve. 
Eléggé „el van süllyesztve”, de kontrasztosítással azért láthatóvá tehető. Ez természetesen az Oroszlán jegyét 
kódolja.  A Szüzet valószínűleg a 82. ábra jobb oldalán sárgával keretezett  női arc hozza, aminek csak a 
számunkra bal éle van jelölve, esetleg a szem gyanítható (a hajat a fák adják), de megerősítette ezt a kódot a 
festő  azzal,  hogy  egyfajta  ösvényrendszerrel  utalt  a  Szűz  képjelére.  A  türkisszel  kiemelt  alakzatban 
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értelmezhető  a  képjel  három  „lába”  és  a  visszamutató  nyíl.  Igaz,  a  festő  megpróbálja  összezavarni  a 
szemlélőt  azzal,  hogy  a  tetővonalat  alulra  helyezte,  de  ez  csak  a  csillagmitikus  festőknél  szokásos 
„nehezítés”. A hátralevő négy jegyet a 83. ábra szemlélteti.

A Skorpiót egy olyan kígyó kó-
dolja,  melynek teste a Szent Já-
nos kezében lévő íjból adódik. A 
kígyó feje felismerhető, az az íj 
jobb  oldalának  hurkaként  néz 
vissza. A Nyilast persze maga az 
íj hozza, nyílvesszőre se nagyon 
van  szükség.  A Bak  kézírásos 
képjelének a hasa az íj középső 
részére és a kisded feltűnően ke-
rek jobboldali hasvonalára írha-
tó, a képjel zászlója a felső kar 
hosszában húzható meg. A zász-
ló  szárát  valószínűleg  a  felső 
kézfej erős árnyéka és az annak 
folytatásába eső középső ujj ve-
zetheti,  a  Bakfarok a  másik al-
karra írható. A Vízöntőt az óra-
mutató járása szerint tovább ha-
ladva kissé feljebb találjuk meg. 
Két fiatal arc kódolja,  de azok-
kal  átfedésben  kissé  lefelé 
csúsztatva  egy harmadik  arc  is 
kivehető.  Ez  is  fiatalnak  tűnik, 
így ez  is  Vízöntő-kód.  Talán  a 
képjelben  felismerhető  hármas-

ság miatt választhatta ezt a megoldást a festő.
Folytatva elemzésünket, térjünk rá a bolygók exil-domicil rendszerére! 

A Nap uralmi-alávetettségi 
kapcsolatait a 84. ábra szemlélteti. 
Magát a Napot láthatóan Mária kör 
alakjára  íródó  felsőteste  jeleníti 
meg. Jézus feje jöhetne még szóba, 
de az csak érinti azt a tengelyt, ami 
illik  a  teljes  rendszerbe.  Mindkét 
megoldás  lehetséges,  de  elegán-
sabb az, ahol a tengely át is megy a 
megjelenítőn. A Nap uralmi jegye 
az  Oroszlán,  alávetettségi  jegye  a 
Vízöntő. Az Oroszlánt a körbefutó 
zodiákusból véve, a Vízöntőt az át-
tetsző  fehér  Nap-jel  alján  találjuk 
meg,  egyrészt  egy  fiatal,  sapkás, 
bajuszos  férfiarccal,  másrészt  egy 
hármashullámmal  (pontosabban 

három  félhullámmal)  kódolva,  ami  a  jegy  képjelére  utal.  Ezt  az  ábra  jobb  felső  sarkában  hozom 
körvonalazva, az eredeti részlet alatta látható. 

A Hold exil-domicil rendszerét a 85. ábrán látjuk. A Holdnak – éppúgy mint a Napnak – csak két jegy tar -
tozik az uralmi-alávetettségi rendszerébe. Egyrészt a Rák jegyét uralja, másrészt a Bak jegyében van aláve-
tett helyzetben. Ez a vonal egyébként fontos szerepet kap az előző tengellyel együtt, ezek szögfelezőjére író-
dik ugyanis a Jézus-monogram „P”-jének a szára, ami itt a kép értelmezésében fontos szerepet játszó Tejútra 
esik. A Nap és a Hold Exil-domicil tengelye ilyenformán a Jézus-monogram két szárát, az „X” két ágát (lá-
bát) adja. Az eddig tárgyalt Raffael képeken az exil-domicil tengelyek általában a Jézus-monogram „X”-ének 
és „P”-jének szárait adták, másodsorban rámutathattak a rejtett történet valamilyen elemére, vagy „feleslege-
sek”, semlegesek voltak. Ezen e képen a Szaturnusz kapcsolati tengelyét leszámítva az összes bolygó exil-
domicil rendszerének jelentősége van.
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  A 85. ábrán látható a Hold rendsze-
re, amiben a Holdat Keresztelő Szent 
János fejének felső része hozza. Szin-
te rá van rajzolva a Hold, az alsó élénél 
egy természetesnek nem is tekinthető 
kettős vonal látszik. Felette jobbra egy 
háromszögszerű  helyen  mintha  hiá-
nyozna a haj, de ez csak azért van így, 
mert ez emeli ki a fej tetején a Hold-
ábrázolásba  rajzolt  rák  fejét  és  az 
egyik ollóját, egyébként a két szeme is 
felfedezhető. Így ezen a részen megje-
lenik úgy a Hold, mint annak uralmi 
jegye – a Rák – is. A Hold alávatettsé-
gi jegyét – a Bakot – Mária kék köpe-
nyének  árnyékos  részén  kódolja  egy 
stilizált  kecskefej,  amit  az  85.  ábra 
jobb  felső  mezőjében  emeltem  ki 
zölddel. A fej tetejénél a „rák” orrának 
irányában húzott tengely átmegy a kép 
közepén  lévő  négyszeres  keresztező-
désen (a „P” szárát nem is számítva), 
és a Tejúttal pont olyan szöget alkot, 
mint  a Tejút a Nap kapcsolati  tenge-
lyével.

A Merkúr és a Jupiter exil-domicil tengelyét a 86. ábrán látjuk.
A Merkúrt itt a János alak-

jába írt képjele jeleníti meg. En-
nek felső íve János állán fut,  a 
számunkra  jobb  füléig  és  szá-
munkra   bal  szeméig.  A képjel 
köre  a számunkra bal felkar bel-
ső  oldalára,  a  számunkra  jobb 
felkarra  és  az  íjszerű  tárgy  (az 
irodalom  szerint  papírtekercs) 
alul középen lelógó ívére írható. 
A kereszt  vízszintes  szárának  a 
helyzetét a a számunkra bal me-
dencecsontnál  látható  vonalra 
tettem,  a  függőleges  szárat  az 
állcsúcshoz igazítottam,  bár  en-
nek valójában nincs nagy jelen-
tősége, mert a festő a bolygót a 
képjel  bal  felső  pontjába  össz-
pontosítva vette figyelembe,  Já-
nos  számunkra  bal  szeménél. 
Ehhez ér egy jobbra tekintő egér 
hegyes orra, esetleg egy szintén 
jobbra néző Kakas csőre, ami az 
Ikreket  és  a  Halakat  adhatja. 
Mindkettő  szükséges  a  Merkúr 
és a Jupiter exil-domicil rendsze-
réhez. Az egér nem túl részlete-
zett,  a  kakas  még  annyira  sem, 

de jobbra haladva a tengelyen, feltűnik egy ferde helyzetű, majdnem szembenézetű kakasfej, ami csőrétől 
felfelé Mária jobb (számunkra bal) felkarjára íródik. Csőre a tengelyt érinti, látható a számunkra baloldali 
szakálla, ami ez alá lóg le. A taréj látszólagos talpvonalát is bejelölte a festő. Ez a második lehetséges Halak-
kód. A Jupiter képjele Jézus fején indítható, a hattyúnyak a hónaljig futtatható, itt Mária csuklójából egy kis 
részlet utalhat a képjel talpának helyzetére, a másik oldalon majdnem ebben a magasságban látszik ki a Ma-
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donna mutatóujja. Ezt két titkos jelnek tekinthetjük. A kereszt függőlegese Jézus felkarjának első élén húzha-
tó meg. A hátsó élnél is látunk egy határozott sötét vékony vonalat, de annak más a szerepe. Arra egy „nyíl-
vessző” íródik, a hozzá tartozó íj a kisded combjának felső ívéből adódik. Ez így együtt a Nyilast kódolja, 
ami szintén szükséges a rendszerhez. Tulajdonképpen csak a Szűz megjelenítése hiányzik, de ezt is ott látjuk 
a Jupiter keresztjén át húzott tengely végén, a mezőbe írt fekvő női fej formájában (az arcot zölddel körvona-
laztam, a hajat a fák adják, a festő bejelölte a két szemet, a szemöldökíveket és az orrot).

A Vénusz és a Mars alávetettségi-uralmi tengelyét a 87. ábra szemlélteti.
A Vénuszt itt nem a képje-

le,  hanem a Mária  nyakkivá-
gását adó stilizált „V” alak je-
leníti meg. Középtájt ezen fut 
át  az  exil-domicil  tengely,  és 
ehhez ér a Mária fejére írható 
körből  és  egy  olyan  nyílból 
összeálló  Mars-jel,  aminek  a 
hegyét a festő valószínűleg be 
is  jelölte  (az  ábra  bal  felső 
sarkában  kontrasztosítva  ho-
zom),  de  ha  nem  lett  volna 
ilyen  szándéka,  az  akkor  is 
látszik a nyak tövénél. A ten-
gely a körbefutó zodiákus Bi-
káját hozó galamb csőrénél in-
dítható. Itt rögtön hozzáér egy 
kígyó fejéhez, ami a Skorpiót 
kódolja, de ha szimmetrikusan 
akarjuk  megrajzolni  a  körbe-
futó zodiákus Kos jelét, az is a 
galamb  csőrére  fut  ki.  Ezzel 
már  három  szükséges  jegyet 
találtunk meg. Csak a Mérleg 
hiányzik,  de  az  is  látszik  az 
ábra jobb felső részén, azzal a 
sárkánnyal kódolva, ami a kép 
körbefutó zodiákusához tarto-

zik. A vonalat a sárkány orráig érdemes húzni, később kiderül, hogy ez az irány az optimális, ez illik a rend-
szerbe.

Végül a Szaturnusz exil-domicil rendszerét mutatom a 88. ábrán.

A bolygó képjelét a festő itt is a Jupiter képjelével összeírva hozza. A szoknya vízszintes teteje Mária 
kézfejének kilógó aljára, a kisujj irányára íródik, a szoknya ívét a farvonal és a lábfejek vezetik. A pirossal 
jelölt, és a kép központi csomópontján átfutó tengely a Vízöntőt, a Szaturnusz egyik uralmi jegyét hozó fiatal 
arcoktól indítható (a baloldali szereplő orrának hegyétől). Ezután érinti az egyik alávetettségi jegyet adó Rák 
megjelenítőjét, a rák ollóinak végeinél, majd a köpenyen lévő, már tárgyalt árnyék-bakfej tetejénél halad el, 
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ami a másik uralmi jegy kódja. Egy alávetettségi jegyünk hiányzik – az Oroszlán –, ennek megjelenítője a 
tengely jobb végén látható egy ferde,  trapéz  alakú  oroszlánfej  formájában.  Ebből  a  körvonalon kívül  a 
jellegzetes orr és talán a két szem vehető ki (lásd az ábra jobb alsó sarkában).

A Jézus-monogramot és a Mária iniciálét a 89. ábra mutatja.
A Mária  iniciálé  legvaló-

színűbb változatát áttetsző piros-
sal jelöltem. Bal alsó vége ponto-
san  illeszthető  Mária  köpenyé-
nek alsó csücskéhez, majd a kö-
peny János által takart képzelet-
beli  szélén  futtatható.  A  másik 
szárra  két  lehetőség  is  kínálko-
zik, de az „M” tetejére is, én egy 
arányos  változatot  emeltem  ki. 
Mint említettük, a Nap és a Hold 
exil-domicil  tengelye  adja  a  Jé-
zus- monogram „X”-ét. Az érde-
kes  a  szögfelező,  amit  nem  is 
olyan könnyű azonosítani a Tej-
úttal. Azt ugyanis a körbefutó zo-
diákus  Ikrek  megjelenítője  egy 
olyan  lófejjel  párban  kódolja, 
ami  Mária  köpenyének  alján 
eléggé elrejtve jelenik meg. Ezt a 
részletet az ábra jobb felső sarká-
ban hozom, a felső mezőben az 
eredeti  motívumot  erősen  kont-
rasztosítva. Ha erről néhány jel-
lemző vonalat és pontot átmáso-
lunk az eredetin is láthatók mellé, 
tartva azok pontos  helyét,  kiug-
rasztható a Nyilast kódoló lófej. 
Az Ikrek-Nyilas tengelyt  behúz-
va, azt a ló orrán át vezetve a Nap 
és a Hold exil-domicil tengelyei-
nek a szögfelezőjét  kapjuk.  Eh-
hez mint szárhoz könnyen meg-
található a „P” feje is, és a szár 
mint  Nyilas-Ikrek  tengely  egy-
ben a Tejút megjelenítője is. 
A képbe rejtett üzenet megfejté-

sét  egy mértani  felismerés  tette 
lehetővé.  Feltűnt,  hogy  két  lát-

szólag felesleges tengely, a középponti csomóponton szintén áthaladó, türkisszel jelölt Jupiter-Merkúr kap-
csolati tengely, és  a felette lévő, világoslilával jelölt Vénusz-Mars exil-domicil tengely gyanúsan párhuza-
mos, és hogy az utóbbi felezi a csomóponttól a nagy templomtorony csúcsáig mért távolságot. Ezt a templo-
mot amúgy is kiemeli a P szárának iránya és a Tejúton is rajta van. Észrevettem azt is, hogy a két párhuza-
mos közül az első János szemvonalában halad át, a második épphogy egy kicsivel Jézus feje felett, és ha a 
párhuzamosokon mint egyfajta lépcsőn még egyet lépünk a templom következik. Megfigyelhető tehát a Já-
nos-Jézus-„templom” sor a Tejút mentén, a Tejút magasságában, ami a leszületések és elszólíttatások tenge-
lye. János elszólíttatása után Jézus lép az örökébe, a képen mintha ezt is látnánk, János az első stáció. Felette 
van Jézus, a második stáció. De mi a harmadik stáció, a legfelső, aki  e szerint a logika szerint Jézus örökébe 
lép? Nem nehéz rájönni, hogy Péter apostol, akire Jézus az egyházat hagyja. Ő Jézus örököse, és a templom 
valószínűleg vele lehet összefüggésben. Ismerkedni kezdtem a római Szent Péter Bazilika történetével. Raf-
fael képe 1508-as. Az új Bazilika alapkövét 1506-ban rakták le, a festmény a legkorábbi tervezési és bontási 
fázisban készült, így a képen a régi Szent Péter Bazilika ábrázolására gyanakodtam. Az is kiderült, hogy a 
régi bazilika a Szent Péter síremléke fölé épített kápolna helyén áll, amiről Raffael képet festett a Stanzákban 
(Borgó égése). Vessük össze az Esterházy Madonna templomábrázolását a   Borgó égésén látható kápolnaáb-
rázolással és a régi Szent Péter Bazilikát 1450-es állapotában ábrázoló metszetet (90. ábra)!                       
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Figyeljük meg a Madonna-kép részletén (balra fent) az árkádsoros épület maradványain a traverzet. A  
festő Borgó égése című képén pont ilyen látható oldalnézetből. Ott a Szent Péter sírját fedő kápolna van  
ábrázolva, tehát a mi képünkön is ez gyanítható. Erre építették valamikor a Konstantin-féle régi Szent Péter- 
bazilikát. Ennek a metszeten (bal alsó sarok) látható kétablakos megoldása elég jól egyezik a festményen áb-
rázolttal. A festményrészlet jobb oldalán egy őrtorony-féle látható, amihez hasonló a metszeten is van. Ott ez 
– értesüléseim szerint – a középkori pápai palota lakótornya. A festményen a régi bazilika lényegében a még 
régebbi kápolna belsejében van, ha úgy tetszik abból nő ki, és lehet, hogy a romos állapot szimbolikusan a  
régi Szent Péter bazilikára (is) értendő, aminek a lebontása a festmény készítésekor volt napirenden.

Mindez megerősíti, hogy a Madonna kép a Keresztelő Szent János – Jézus – Szent Péter sorozatot rejti, 
azaz egy vázlatos, háromstációs  kereszténységtörténetet, ahol az előfutár János, a megváltó Krisztus és az 
örökébe lépő Péter követi egymást.
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HALAS MADONNA

Raffael viszonylag későn festi ezt a képet (1512 és 1514 közé datálják). A festménynek gyakorlatilag 
nincsen táji háttere, és valószínűleg nem rejt olyan titkos történetet, mint amit a Sixtusi Madonna kivételével 
az eddigi művekben láttunk. A műben viszont van egy „nyílt” történet (Tóbiás és a hal története), ami jól is-
mert, és azt a szakirodalom tárgyalja is. Ez olyan szempontból lehet érdekes számunkra, hogy magában a tör-
ténetben van egy Vég-kezdet kódolás (sőt, egy dekán problematika is), és úgy tűnik, hogy ezt Raffael is tudta 
vagy felismerte. A Vég-Kezdet kódolás ugyanúgy, mint a Tejút-szimbolika a „zodiákus” történetmondás esz-
közeihez tartozik , amivel minden hagyományos műfaj él, egyébként a bibliaszimbolika is. 

Valamelyest gyorsítva a tárgyalást, a rejtett történet nélküli képek szimbolikáját nem elemezném olyan 
részletesen, mint  azt eddig tettük. Természetesen a következő képeknél is megadom és röviden leírom a 
csillagmitoszi vázat, de a részletek kidolgozását mintegy az olvasókra bíznám, számítva a műelemzésben 
eddig szerzett rutinjukra. A mű eredetiben a 91. ábrán látható,  a csillagmitoszi váz a 92. ábrán.
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A kép szereplői: a bal alsó sarokban Tóbiás, felette Raffael arkangyal, középen a Madonna és Jézus, 
jobboldalt Szent Jeromos látható, kezében a  Vulgátával, az általa latinra fordított Bibliával és az oroszlánnal. 

A kép körbefutó zodiákusának jegyeit a megkülönböztetés végett k indexszel jelöltem. A Kost adó kutya 
Tóbiás válla felett látható, a Bikát az arkangyal nyakkivágásánál lévő zöld motívum, az Ikreket a szárnya 
tövénél ülő bagoly, a Rákot a Madonna fején lévő tüllkendő V alakú rákmotívuma hozza. Egy oroszlánfej a 
kisded fején és a fölötte lévő térben van elrejtve, a Szüzet a Jeromos szakállában kirajzolódó fiatal lányfej 
adja, a Mérleget a könyv alatt kinéző, fentről lekúszó sárkány, eléggé ötszögű fejjel, a Skorpiót leginkább az 
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alatta lévő háromszögből nem könnyen kiugrasztható kígyófej, a Nyilast az oroszlán fejének felső íve és a 
felette, Jeromos köpenyén megfigyelhető nyílhegy, a Bakot a két pódium, azon belül is a kisebb sarkánál 
lévő  lábfej  pontja,  a  Vízöntőt  a  Madonna  köpenyének  az  aljából  és  az  árnyékból  kigazdálkodható 
hármashullám, a Halakat a hal. Az uralmi-alávetettségi tengelyek:

• A fehér tengely a Jupiter és a Merkúr exil-domicil tengelye;
• a világoslila a Vénuszé és a Marsé (a Vénuszt ötszög jeleníti meg);
• a világoskék a Holdé (a Hold az arkangyal arcából adódik);
• a sárgászöld a Szaturnuszé;
• a sárga a Napé (a Nap az arkangyal mellénél látható körből adódik).
A Jézus-monogram szára a Hold és a Merkúr-Jupiter exil-domicil tengelyek szögfelezője (a Szaturnusz 

ED tengelye), a „P” feje a kisdedre íródik.
A Mária iniciálé helyzete jól látható, egyébként a Merkúrt is egy M-alakzat hozza. 
Raffael azzal, hogy Tóbiást összecsúsztatta a Kost megjelenítő Kutyával, a hal mellett hozzárendelte a 

főhőshöz az egyik fő segítőjét, a kutyát. A Hal az egyik Tóbiás-történetben le akarja harapni a főhős lábát. 
Ezt a „kódolást” ismerjük a sztyeppéről,  az ótürk alapmondában levágják a főhős kezét  és a lábát,  és a 
mocsárba dobják. A hal az, akinek se keze, se lába, tehát a Vég jegye, a Halak próbálja uralma alatt tartani a 
hőst, tulajdonképpen a vesztére tör. A Halak kétesélyes, ott vagy elpusztul a hős, vagy továbblép az új ciklust 
indító tüzes jegybe, a Kosba. Ez a sikeres továbblépés Tóbiás két történetében is megjelenik. Az egyikben 
vak apjának adja vissza a látását, a másikban a neki ajánlott menyasszony mellől űzi el a démonokat. Az 
utóbbihoz a hal máját és szívét, a vakság elhárításához az epéjét kell elégetnie. Ez a történet azzal a zodiákus 
meseelmélettel  fejthető  meg,  amiről  a  bevezetőben  már  beszéltem.  Pap  Gábor   művészettörténész  a 
népmesék egy részében úgynevezett dekádoló szerkezetet talált. A mese a zodiákus jegyeire íródik, és azok 
sorrendjében halad, de egy részüknél minden jegy további három részre – három dekánra – oszlik. Egy tüzes 
jegy dekánjai a három tüzes jegyről vannak elnevezve, egy vizes jegy dekánjai a három vizes jegyről, stb., és 
a sorrendjük is kötött. Így például a Kos három dekánja („előremenő időben”): maga a Kos, az Oroszlán és a 
Nyilas. A Biblia is használja a dekádoló elmesélést, így például a Máté 14.-ben a „Tejút+3 téli jegy dekánjai” 
szerkezetet találtam meg, vagyis ez a fejezet egy szűkebb „kétkörös rendszerre” épül. Maga a dekánrendszer 
egyébként igen régi, az i. e. 2100 körüli időből származik Egyiptomból. Visszatérve Tóbiás történetéhez, az 
angyal azt ajánlja, hogy az ima mellett a hős égesse el a hal máját, szívét és epéjét. Az elégetés vagy sütés a 
Halak utáni  tüzes  jegyre,  a  Kosra  utal.  Az  oda érkezés  a  Halakból  általában a  lehetséges  pusztulásból, 
leromlásból  a felépülésre,  újjákezdésre,  újjászületésre,  gyógyulásra,  (család-,  város-,  stb.)  alapításra  való 
áttérést jelenti. Ilyen értelemben a Halak-Kos átmenetre íródik a vakság gyógyítása, és a démonok elűzése, 
de talán még a főváros újjáépítése is, amire a Tóbiás könyvének végén utal egy prófécia. A máj, az epe és a 
szív a Kos három dekánját adja, ugyanis a szív a Kos-jelbe íródik, a vese íj alakú, ami a Nyilas dekánra utal, 
végül az epe az Oroszlán képjelére hasonlít, tehát az a harmadik dekánt hozza. Tóbiás történetében az angyal 
mellett a kutya a másik segítő, ami a Kosra utal. Ebben a történetben az angyal tanítja Tóbiást a zodiákus 
rejtelmeire, megjegyzem, a bibliai kenyérszaporítás történetében maga Jézus kérdez rá az apostoloknál a 
Nap-naptár  és  Hold-naptár  jellemző  számaira  (Máté  16:9-10).  Magán a  Tóbiás  kezében tartott  halon  is 
megjelenik  egy  teljes  zodiákus  (zodiákus  a  zodiákusban),  amit  nem  részleteznék,  de  ennek  fényében 
felvethető, hogy  Raffael (vagy Rafael arkangyal) azzal, hogy Tóbiást a maga dekádoló történetével mintegy 
az asztrálmitoszi rendszer képviselőjeként mutatja be itt Jézusnak és Máriának, a saját maga és festészeti 
vonulata igazát akarta megvédeni, ami valahol mindig az elismertség és az eretnekség határán mozgott. Az 
ezzel kapcsolatos disputából rosszul jött ki d' Abano, aki Giotto asztrológiai ihletője, és aki talán túlságosan 
is okkult útra lépett (az inkvizíció először felmentette, utána elítélte), felemásan járt maga Giotto is (a régi 
Szent Péter Bazilika átépítésekor freskóit és a kora reneszánsz alkotásainak nagy részét megsemmisítik), jól 
jön ki Michelangelo és Raffael,  de úgy tűnik, hogy az általuk használt  rendszer miatt  bizonytalanságban 
éltek, és azt mindenki titkolta, nem csak az itáliai reneszánsz idején, de később is. Egyedül Cosimo Tura 
lógott ki a sorból, amikor képének a Madonna dello Zodiaco nevet adta. Az az érzésem, hogy Raffaelnek 
lelkiismereti problémát okozott a – többek között az apjától örökölt – rendszer, és mintha ezt fogalmazná 
meg ezen a képen mélyebb üzenetként, ahol Rafael arkangyal nem csak Tóbiás, de az ő védnöke is.
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MADONNA DELLA SEGGIOLA

A viszonylag kései kép (1513-14) festésével párhuzamosan Raffael jelentős vatikáni műveken dolgozik, 

talán ezzel is magyarázható, hogy a máig tisztázatlan, esetleg „külső” megrendelőnek nem készít hátteres 

képet. A kép rendszerének elemzéséből az derül ki, hogy ez egy szokatlan formanyelvi kísérlet, mintha a 

festő  az  eddigi  művek  rendszerének  „egyhangúságát”  szerette  volna  megtörni,  és  ezzel  nem is  vállalt 

különösebb rizikót – bárki is lett légyen a megrendelő –, minthogy a „formabontás” a titkos rendszerben, 

tehát a megrendelő számára láthatatlan helyen van.

A képet eredetiben a 93. ábrán látjuk, a csillagmitoszi rendszert a 94. ábra szemlélteti.

Számítva az olvasó által talán már megszerzett gyakorlatra, ennél a képnél sem mennék bele a körbefutó 

zodiákus és az exil-domicil rendszer részletes képi ismertetésébe. A 94. ábrán a tondó körén kívül alapvetően 

a  körbefutó  zodiákus  jegyeit  tüntettem  fel,  azokat  a  jegyeket,  amik  nem  oda,  hanem  az  exil-domicil 

rendszerekhez tartoznak, zárójelbe tettem. A körbefutó zodiákus meghatározásakor rögtön meglepetés ért. 

Raffael általában az óramutató járása szerinti irányban rakja fel a jegyeket, és leginkább azok „szabványos” 

helyén  (a  Bak  alul,  a  Rák  felül  van).  Itt  a  jegyek  az  ellenkező  irányban  futnak.  Ráadásul  az  általam 

kimutatott Jézus-monogram is elég furcsának adódott, az fejjel lefelé áll – már amennyiben ragaszkodunk 

ahhoz a megszokott gyakorlathoz, hogy a „P” fejének az alja az „X” metszéspontjánál indul, és nem valahol 

feljebb. Az egész rendszer egyfajta fordítottságot, „tükrözöttséget” mutat, még Mária és Jézus is úgy néz ki a 

képből, mintha egy kerek tükörben szemlélnék magukat.

93. ábra
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Röviden a csillagmitoszi rendszerről:

A körbefutó zodiákusban a Kost a kendő végénél kiugrasztható kutya hozza, a Bikát  a szék támladíszén 

egy  olyan  elnyúlt  „fagolyó”  aminek  a  keskenyedő  felső  része  úgy  van  kivájva,  hogy az  a  Bika  képi 

megjelenítésekor szokásos befelé hajló szarvakat mutatja.  Egyébként a „golyón” a bika orra is kivehető. 

Alatta a tondó köre pont elvág egy Bagoly alakú oszloprészt, ami az  Ikreknek  felel  meg.  A  tondó  körének 

aljától kissé jobbra, a kék köpeny csücskére egy V-alak van rajzolva, ami egy rákollónak nézhető, de a másik 
irányban ez a rák feje, aminek a szemei is látszanak. Ez a motívum a Rákot adja. János számunkra jobb 

vállánál  egy oroszlánfej  néz ki,  látszanak  a  szemei  és  az  orra.  Ez hozza  az  Oroszlánt.  Ugyanennek az 

oroszlánfejnek a baloldalán a Szüzet hozó nyúl van elrejtve, hosszú fülei kiemelkednek az oroszlán fejéből. 

A Mérleg jelzőjének János haját tekinthetjük. Ennek számunkra bal fele egy kígyó, ami a Skorpiót hozza. 

Maga a kígyó íj alakú, ami már a következő jegynek, a Nyilasnak felel meg. A két kisded feje közül egy 

kecskefej néz ki, a kontrasztosított változaton a szemei is látszanak. Jézus fejének tetejénél kiugrasztható egy 

kis  majomfej,  ami  a  Vízöntő megjelenítője.  Végül  a  Halakat  egy hal  alakú szalagforma hozza a  kendő 

mögött.

Az exil-domicil rendszerek a következők:

• A sárga tengely a Napé, ez a Vízöntő-majom és a János fülénél kiugrasztható oroszlán orrain megy 

át, a Nap megjelenítőjének Jézus feje tekinthető.

• A kék tengely a Holdé, ez a körbefutó zodiákus Rákját és Bakját köti össze, és érinti János Holdat 

megjelenítő arcát.

• A piros tengely a Jupiteré, ezen felül van egy macska (=Szűz), aminek az egyik fülébe egy egérprofil 

van  rajzolva  (=Ikrek),  jobbra  alul  a  tengelyre  esik  egy  szembenézetű  kakas  (=Halak),  a  kék 

 94. ábra
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köpenyen feltűnő ívek (íj) és egy nyílhegy alakú ránc pedig a Nyilast hozza.

• A zöld tengely a Merkúré, a bolygó képjele a háttámla díszére íródik, a képjel köre és felső íve 

beleesik egy hal-formába (Halak), ettől balra egy lófej ugrasztható ki (Nyilas), János kezének bal 
oldalán  egy  bagoly (=Ikrek)  látszik, kezének  jobboldalára  a  körbefutó zodiákus Szüzét hozó nyúl 

esik.

• A vékony világoskék tengely a Marsé és a Vénuszé, a Mars képjelébe a támladísz felső golyója 

íródik, a Vénuszt akár a váll ötszög-alakzata (balra forgatott női fej!), akár a sötétrózsaszín ötszög 

adhatja,  utóbbi  sárkányfejként  a  Mérleget  is  hozza.  Mária  lapockájára  egy  kígyó  van  rajzolva 

(=Skorpió), a két ötszög-alakzat közül egy kutya néz ki (=Kos), a tengely másik végén egy disznófej 

ugrasztható ki (=Bika).

• A vastagabb kék tengely nem csak a Hold, de a Szaturnusz kapcsolati tengelye is, ezen Jézus lábának 

W-alakban törő külső vonala utalhat  a Vízöntő képjelére (ha nem is lábtartással,  de  kartartással 
megjelenített Vízöntő-jelet már Giotto és Agnolo Gaddi is használt). Mária hüvelykujjánál egy kis 

oroszlánfej jelzi az Oroszlánt. A Rák és a Bak a körbefutó zodiákusból adódik.

A Mária iniciálé jól látható. A Jézus monogramhoz még annyit tennék hozzá, hogy az nem csak lefelé 

néz,  de  még  ebben  az  elforgatott  helyzetében  sem  oldalhelyes,  tehát  Raffael  itt  mindent  alaposan 

megtükrözött.
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TEMPI MADONNA  (MADONNA DELLA FONTANA – FRANCAVILLA ALAPÍTÁSA).

Az 1508-ra datált kép is izgalmas legendát rejt, és ami érdekes, hogy az nem csak időben esik közel a 
La belle jardinière-hez (1507-1508). A két kép legendájának a helyszínei is közel vannak, kb. 50 kilométerre.

Az eredeti mű a 95. ábrán látható, a csillagmitoszi rendszert némi egyszerűsítéssel a 96. ábrán látjuk. A 
Madonna  két  oldalán  háttér  van,  így az  eddigiek  alapján  élhetünk  a  gyanúval,  hogy a  képben  a  festő 
legendát, vagy más rangos gondolatot rejtett el.
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Az kép sötét felületei rosszul kivehetők, ezért több részletet digitális kontrasztosítással emeltem ki. 
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A körbefutó zodiákus vizsgálatát a Halaktól kezdeném. Az ettől az Ikrekig terjedő jegyeket a 97. ábra 
szemlélteti.

A Halakat egy olyan szembenézetű kakasfej hozza (Kakas=Halak), ami a lila ingvállra íródik (türkisszel 
keretezve). Alul akár a „szakálla” is értelmezhető. Taréjának a bal oldalán, alul egy kis kutyafej vehető ki,  
ami a Kost adja. A kakas felett egy balra néző, oldalnézetű galambot látunk (halványzölddel körvonalazva), 
ami  a  következő  jegyünkkel,  a  Bikával  egyenértékű.  Végül,  a  nyakra  egy  oldalnézetű,  jobbra  tekintő 
sematikus egérfej íródik, ami az Ikreket kódolja.

A 98.  ábrán  a  Rák  és  az 
Oroszlán  megjelenítését  követ-
hetjük nyomon. A rák elég stili-
zált, úgy van ábrázolva, mintha 
a  Madonna  fején  ülne.  Az 
oroszlán arcának egy része Jé-
zus hajából bontakozik ki, a szá-
munkra jobb szemét már a fejen 
kívül  jelezte  a  festő,  és  ott  az 
oroszlán fejének hiányzó részét 
is  hozzá  kell  gondolnunk.  Jól 
jelölt az állat orra, arra ugyanis 
az exil-domicil rendszer meg-
rajzolásánál szükség lesz.
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A Szűz és a Mérleg megjelenítése a 99. ábrán látható. A Szüzet egy viszonylag hiányosan és felemásan  
megrajzolt állatfej hozza a kisded lapockájánál. Itt állatként nyúl, macska és medve jöhet számításba. A szá-
munkra jobb fül kereknek tűnik, ez a hosszú orral a medvét adhatja ki, a bal fül viszont hegyes, amivel a fes-
tő a macskára utalhatott, de azon az oldalon több részletet nem jelzett, egyébként az orr és a  fül sem egyér-
telmű, de tulajdonképpen ennyi is elég. Ez alatt látható a Mérleg megjelenítése egy elnyúló ívként. Ehhez két 
megjegyzésem van. Első ránézésre az ember keskenyebb ívet rajzolna, de az nem illik a később tárgyalandó 
exil-domicil rendszerbe, és a mandzsetta jobb éle amúgy is túl egyenes (arra íródik majd a „P” szára). A má -
sik, hogy az áttetsző sárga ív jobb oldala alatt a sötét motívum elégé egyenetlen, de ettől ne ijedjünk meg, en-
nek is meg van a maga oka. Ott egy jobbra tekintő oroszlánfej van elrejtve, annak a füle és az orra áll ki.

Végül a 100. ábrán a Skorpiótól a Vízöntőig terjedő jegyeket látjuk (a képet a kivehetőség érdekében 
több helyen is kontrasztosítani és világosítani kellett).

 A Skorpiót  egy  olyan 
kígyó jeleníti  meg,  ami 
a kisded két lábának ne-
gatív terébe alulról „kú-
szik be”. A jobb alsó sa-
rokban  a  ruha  vonala 
egy  „reflexíjat”  képez, 
ami a Nyilas jegyét kó-
dolja. Alul középen egy 
kecskefej  sötétebb  vo-
nalakkal megrajzolt kör-
vonala vehető ki. Ez ter-
mészetesen  a  Bakot 
hozza,  egyébként  pont 
azon a helyen, ahol az a 
szabványos zodiákusban 
is  lenni  szokott,  vagyis 
legalul.  Itt  annyira  alul 
van, hogy még a képből 
is  kicsúszott...  Az  ábra 
bal  alsó  sarkában  egy 
ifjú  ugrasztható  ki  a 
Vízöntő  megjelenítője-
ként, de mellette jobbról 
is látunk egy „S” vona-
lat, ami egy alatta jobb-
ra lévő és különállónak 
tűnő  (ez  csak  Raffael 

nehezítése) motívumot is odacsatolva egy „W” alakzattá egészíthető ki. Ez viszont megint csak Vízöntő kód, 
amivel körbe is értünk a körbefutó zodiákuson.
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Áttérve  az  exil-domicil 
kapcsolatokra, kezdjük a fő-
világosítók, azaz a Nap és a 
Hold rendszerével. Raffael itt 
a  legtipikusabb  megoldást 
választotta,  – a Nap Jézusra, 
a Hold Máriára van kódolva 
(101.  ábra).  Mivel  a  Nap 
mint  Jézus  feje  össze  van 
csúsztatva az Oroszlán meg-
jelenítőjével, a Vízöntő kép-
viselője  bárhol  lehet.  Vehet-
nénk  a  körbefutó  zodiákus 
Vízöntőjét is, azonban az így 
kapott  vonal  nem  megy  át 
más  nevezetes  ponton,  leg-
feljebb a kép bizonyos vona-
laihoz igazodik. A festő való-
színűleg  másra  gondolt,  ne-

vezetesen a 101. ábra bal paneljének a jobb alsó sarkában látható kis nyurga szökőkútra (ez mint „vízöntő” 
elég  szellemes  megjelenítő),  és  ezt  két körülmény  látszik  igazolni.  Egyrészt  ezt  az  eldugott,  de  a  kép 
értelmezése szempontjából igen fontos motívumot a Szaturnusz exil-domicil tengelye is megcélozza (sőt, 
talán egy másodlagos Jupiter-Merkúr exil-domicil tengely is). A másik, hogy a szökőkút mögött látszik egy 
árnyékszerű sötét  vonal,  ami magassági  értelemben pontosan a Jézus fejénél  értelmezett  Nap által  vetett 
árnyékot hozza, és így ráesik az ide húzott tengelyre. A 101. ábra jobb felső és alsó paneljén a Hold kapcso-
lati tengelyét látjuk. Az itt szereplő motívumokat már ismerjük a kép körbefutó zodiákusából, új momentum-
ként csak azt említeném meg, hogy a Hold Mária arcából adódik, és az álla alatt is értelmezhető egy Bak-
megjelenítő (sötét kecskefej, aminek a sötétsége utalhat arra, hogy az év legsötétebb időszakát hozza). 

A 102. ábrán a Merkúr-Jupiter exil-domicil tengelyt látjuk.

Mint említettem, a festő – valószínűleg a háttérben elrejtett szökőkút fontosságának hangsúlyozására  –
két olyan tengelyt is szerepeltet, amire a Merkúr és a Jupiter, illetve azok uralmi és alávetettségi jegyei esnek. 
A Jupiternek egy megjelenítője van. Képjelének a hattyúnyaka a kendőnek a jobboldalra eső, alsó részéből 
adódik, a Madonna számunkra jobb kézfeje fölött. Ezt követve látszik, hogy a képjel teteje a felső kézfej 
kisujja-gyűrűsujja között húzható be. Én csak az ujj tövéig rajzoltam meg, odáig egyértelmű, de a kézhát íve 
mentén folytatható. A képjel talpa az íves árnyékra írható, a kereszt függőleges szára a körbefutó zodiákus 
Skorpió-kígyójának orrától vezethető. Felül a festő az első ujjperceknél jelezte a vonalat a középső ujjig 
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elmenőleg. Az egyik exil-domicil tengelyt pirossal, a másikat türkisszel jelöltem. A piros tengely a körbefutó 
zodiákus Ikrek jegyének szerepét játszó egér nyakától indítható, ez a pont akár egy íjábrázolás közepének is 
tekinthető (mind az Ikrek, mind a Nyilas részt vesz az exil-domicil rendszerben). Ez alatt az árnyékos bordó 
részen egy nagyhajú lány ábrázolása ugrasztható ki, ami megint csak egy szükséges jegyet, a Szüzet hozza  
(az ábra bal felső sarkában kinagyítva és kontrasztosítva). Köré írható a Merkúr képjele (pirossal jelölve). A 
tengely  átmegy  a  körbefutó  zodiákus  Mérlegéhez  rendelt  ív  egyik  végén,  de  ehhez  az  ívhez  láthatóan 
csatlakoztatható egy „nyílvessző” is a kisded hátának függőleges középvonalaként, amit a festő határozottan 
bejelölt. Ez azt jelenti, hogy tengelyünkön megtaláltuk a Nyilas képviselőjét is. Igaz, a tengely a megjelenítő 
szélén megy át, de Raffael itt következetesen járt el, mert a másik tengely is ezt a motívumot használja, de 
pontosan  a  másik  szélén.  A továbbiakban  tengelyünk  átmegy  a  Jupiter  képjelének  bal  alsó  sarkán  (a 
hattyúnyak és a talp csatlakozásánál), majd egy szembenézetű kakasfejre fut ki, ami a rendszer utolsó jegyét, 
a Halakat hozza. A kikontrasztosított részen kivehető a kakas szakálla és a taréj tagoltsága. A másik tengely a 
kép bal alsó sarkában kiugrasztható, jobbra tekintő egér (=Ikrek) szemétől indítható, amit a festő megrajzolt. 
Ettől jobbra már találkoztunk egy olyan „S”-motívummal, ami egy oválisba íródónak látszik. Ez részint egy 
hal-alaknak tekinthető és  így a  Halakat  jelzi,  részint  egy nagy nyúlfülnek,  megtalálható ugyanis  a  nyúl 
arcának a körvonala is (a nyúlfület és a nyúl arcát zölddel körvonalaztam). A nyúlfültől jobbra egy jobbra 
tekintő árnyék-macskaarc is  kivehető,  ami  szintén Szűz-kód.  Ez a jegy is  a Merkúr-Jupiter  exil-domicil 
rendszer része. Ugyanitt, a macskafejet tartalmazó árnyékos részen értelmezhető a Merkúr képjele is (pirossal  
jelezve). Egy jegyünk hiányzik – a Nyilas –, de ezt már megtaláltuk a másik tengelynél, csak most az ív jobb vé-

gén át kell húzni az egyenest. Ez a ten-
gely is  a szökőkútra fut  ki.  Ha egészen 
pontos végpontot akarunk találni,  a szö-
kőkút mögötti hegygerincnek a kép szélé-
re  kifutó  része  nevezhető  meg,  ez  egy 
hajszálnyira jobbra esik magától a kúttól, 
de ide fut ki a Nap és a Szaturnusz exil-
domicil tengelye is (a 102. ábrán be is je-
löltem a Nap kapcsolati  tengelyének azt 
az  érkezését,  ami  érinti  a  kútnak  és  az 
„árnyékának” a tetejét, és találkozik a tür-
kisz tengellyel).

A 103.  ábrán  a  Vénusz  és  a  Mars 
exil-domicil rendszerét látjuk. A Vénuszt 
az  ötszögre  legjobban  hasonlító,  rózsa-
színnel keretezett alakzatban kereshetjük, 
a Mars képjelét a Madonna egyik kézfe-
jének kerek motívuma és a kar „egyene-
se” adja. A képjel nyilát a sötét foltig húz-
hatjuk,  ott  a  baloldalon szinte automati-
kusan  képződik  a  nyíl  hegye.  Az exil-
domicil  tengelyt  a  Madonna  vállánál 
megfigyelhető íves  varrástól  indíthatjuk, 
ami  a  rendszer  egyik  jegyének  –  a 
Mérlegnek  –  a  képjelét  adja.  Alatta  a 
körbefutó  zodiákus  kutyáját  vehetjük  a 
Kosnak,  ami  szintén  szükséges  jegy, 
ennek a fülén megy át a tengely. Ahol a 
körbefutó  zodiákus  kakasát  figyeltük 
meg, két szarv is értelmezhető egy trapéz  
alakú fejjel, ami a Bikát hozza. Alá egy 
kígyó kúszik be, ami a Skorpiót adja. A 
vonal pont a szemén megy át.  Ezután a 
vonal a két érintett bolygó megjelenítői 
között fut át, mindkettőt érintve. Végül, a 
tengely  még  egy Skorpió  megjelenítőre 
fut, ki, ami azonos a körbefutó zodiákus-
ban megfigyelt, a két láb közé „bekúszó” 
kígyóval.
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Utolsó bolygónk – a Szaturnusz – exil-domicil kapcsolatait a 104. ábrán követhetjük nyomon.

. Az ábra bal felső sarkában sárga keretben kiemeltem azt a részt, ahová a Szaturnusz képjele és egy helyi 
Bak-megjelenítő (a Bak kézírásos képjele) íródik. A hüvelykujj felett húzhatjuk meg  a képjel keresztjének 
vízszintes szárát, a mutatóujj felett pedig a szoknya vízszintes vonalát. A kézfejre jól írható egy ív, amin a 
szoknya  íve és  a  Bak-jel  köre  is  futtatható. A  Bak-jel  zászlónyele  ugyanúgy  a tüllkendőre írható, mint a 
Jupiternél, a zászló teteje a kisded csípőjének tájékán rajzolható be (a 104. ábrán a torlódások miatt egy 
kicsivel odébb jelöltem, de ennek nincs gyakorlati jelentősége). A bolygó uralmi jegyei: a Bak és a Vízöntő; 
alávetettségi  jegye  a  Rák  és  az  Oroszlán.  A  Vízöntő  megjelenítőjének  a körbefutó zodiákus Ifjú-alakját 
vehetjük, a csomópontok és a kellő szimmetria képzéséhez a tengelyt én a fej tetejénél indítottam. Ezután a  
vonal átmegy egy kis stilizált rózsaszín rákábrázoláson – ez hozza a Rákot. A vonal átfut a jókora Bak-jelen, 
a hüvelykujj körme felett a Szaturnusz keresztjének a metszéspontján, és áthalad egy jobbra néző oroszlán 
homlokán,  ami  az  utolsó  szükséges  jegyünket  adja.  Az  oroszlánnak  a  festő  bejelölte  a  bajszát,  erős 
nagyítással és kontrasztosítással kiugrasztható a szemét jelző ferde sötét vonal is egy csomóval. 

A tengely a kép szélén, a már tár-
gyalt helyen fut össze a Nap exil-
domicil tengelyével, illetve a tür- 
kisz Jupiter-Merkúr kapcsolati ten-
gellyel, és a piros (Jupiter-Merkúr) 
exil-domicil tengellyel olyan szö-
get alkot, aminek a szögfelezője a 
Madonna karjának árnyékolt jobb 
élére  esik,  miközben  ahhoz  egy 
„P-fej” is csatlakoztatható.

Ezzel  el  is  érkeztünk  képünk 
Jézus-monogramjának  és  Mária 
iniciáléjának a kérdéséhez. A 105. 
ábrán  látható,  hogy  a  Mária 
iniciálé optimális szimmetriával a 
Madonna kendőjének  végén és  a 
bal  vállán,  majd  a  tüllkendőn,  a 
kisded  alkarján  és  a  hátának  a 
középvonalán  rajzolható  meg. 
Figyeljük meg, hogy mire futnak 
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ki,  és  ezzel  mire  hívják  fel  a  figyelmet  a  Jézus-monogram  „X”-ének  szárai,  és  egyáltalán,  az  egész 
monogram-iniciálé rendszer. A piros szár pont a Mária iniciálé közepére mutat, utóbbi képileg egybefoglalja 
Jézust és Máriát, és az egyik szára a Jézushoz rendelhető „P” fejében végződik, a másik a kép bal felébe 
benéző rejtett szarvasra mutat. Az „X” másik ága egyrészt szintén a szarvas „belépési pontja” közelében fut 
ki a képből, a másik vége a szökőkútra mutat a már tárgyalt más tengelyekkel együtt. Ez azt jelenti, hogy ez 
a rendszer a kép két új elemét, a szökőkutat és a szarvast kapcsolja a Madonna-jelenethez. Ez az a pont, ahol 
érdemes tisztázni a műbe rejtett történetet...

Mindenekelőtt a szarvas alakját mutatnám a 106. ábrán.

Az eredeti részleten talán fel sem tűnik, hogy itt miről van szó, de a középső, erősen kontrasztosított 
panelen jól látszik, hogy középmagasságban van egy S alakú ruhagyűrődés, amit érdemes hozzászámítani a 
vízfelülethez. Így már jobban látható a szarvassziluett, melynek „agancsában” templomot látunk dómmal és 
négyzetes toronnyal. A háttérben hegy látszik, hogy ez a legenda szerinti I. Fülöp fekvő arcábrázolása-e (lásd 
az ábra jobb felső sarkában sárgával keretezve, azt ki-ki döntse el. A színére nézve vízzel azonosítható részen 
egyébként egy lépcsőmotívum van, amit vízesésnek is lehet nézni, de szerintem itt nem erről van szó. A 
szarvasmotívum és a Madonna della Fontana alakjának az összeíródására az itáliai legendáriumból én  
egyedüli  példaként  Francavilla alapítási  történetét  találtam,  nem tudom van-e még más.  Pietro Palumbo 
nyomán megpróbálom összefoglalni a legenda lényegét a számunkra fontos szimbolikai elemek kiemelésével. 

1310-ben a mai Francavilla környékéről I. Fülöp herceg (egyébként V. István magyar király unokája) 
vadászni indul kíséretével, és a bő zsákmány miatti mohóságukban kettéválnak, két csoportot alkotva. Kilő 
egy nyilat egy őzre, de a nyílvessző visszafordul. és visszatér hozzá. Az őz rá sem hederítve nyugodtan iszik 
egy erdei tó vizéből. A herceg leszállt a lováról, egy bokron ágakat vágnak le, és a rést kiszélesítik. A bozót és 
az ágak között felfedezik egy régi fal repedezett alapjait és egy arra festett bizánci stílusú Madonna ikont, 
ami a képrombolások  óta lehetett ott. Rájönnek, hogy a szarvas isteni hírnökként vezette őket a helyre, ahol 
a  herceg  templomot  emel.  Azt  már  nem a  legenda  taglalja,  de  tudjuk,  hogy benépesítették  a  templom 
környékét, lényegében várost alapítottak Franca Villa néven. 

Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy magyarként a „Csodaszarvas népéhez” tartozom. Még az 
is  megfordult  a  fejemben,  hogy  I.  Fülöpnek,  aki  V.  István  magyar  király  unokája,  része  lehetett  a 
csodaszarvas-legenda ottani feltűnésében, de ha így van, ha úgy, mindenképpen szólnék röviden a magyar 
csodaszarvas  legendáról,  az  ugyanis  a  legenda  több  változatát  egyesíti,  és  a  francavillaihoz  hasonló 
keresztény változata is van. A változatok összevetésével könnyen kihámozható a monda legősibb rétege. Ide 
tartozik, hogy a magyarok őse Nimród, a nagy vadász, akinek két fia van, Hunor és Magor. Nimród, másképpen 
Orion alakja igen régi. M. I. Seryakov az afrikai és az eurázsiai Orion-legendák szétválása alapján 60-70 000 
évre datálja. Lehet, hogy ez túlzás, de a fiatalabb kutyás és a szarvasvadász változat is lehet több tízezer éves 
a kutya szelídítésének és a szarvaskultusznak az idejéből kiindulva, és Nimród férfiassága is a matriarchátus 
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elé teszi az alakját, ami maga is több tízezer éves.  Orion a Tejút, vagyis a régiek számára legfeltűnőbb égi 
képzet felső végénél látható, és a „nagy vadász” közvetlen közelében van egy Ikrek-alakzat (később ebből 
keletkezik  a  zodiákus  Ikrek  jegye),  két kutya  (Canis  minor  és  major),  a  Fiastyúk  (Pleiadok)  és  egy 
szarvasagancsnak tartott  W-alak  (Cassiopeia).  Innen,  az  úgynevezett  álló  égboltról jön  a  kutyás  vadász 
(belorusz eredetmonda) története, a csodaszarvas legenda, bizonyos – a Fiastyúkkal kapcsolatos – legendák. Az 
Orion legendák elterjedtsége és kora szerint Nimród az egész emberiség első ősének tekinthető, a második 
generáció az „Ikrek”. Ez nem csak az álló égboltos (prezodiákus) történetekből adódik. A mitológiai ikrek 
képzetének  kialakulásához  második  forrásként  hozzájárul  az  alacsony  népsűrűségű  vadásztársadalmak 
belterjesség  elleni  stratégiája,  ami  az  úgynevezett  fratriarchális  társadalom szerkezetben  nyilvánul  meg. 
Ennek  lényege,  hogy  senki  sem  a  saját  környezetéből,  hanem  csak  távolabbról  házasodhat,  és  ennek 
érdekében  a  törzsek  hagyományosan  két,  olykor  3  frátriára  oszlottak.  A  tipikus  a  kettő,  és  szibériai  
műtárgyakon megjelenik a „Madár-frátriatotem-ember” leszármazási (genealogikus) sor, ami jelzi, hogy ott a 
Madár mint a legelső, „égi” ős után a két frátriát („ikerfrátriát”) képviselő totemállat egyike, majd az ember 
következik.  A  frátiák  kb.  10000-30000  évesek.  A mitikus  ikrek  harmadik  forrásának  az  úgynevezett 
búvárállatos eredetmondák tekinthetők (ezek is régiek, V. V. Napolszkih szerint az amerikai kontinensre az i. 
e.  XI.  században terjednek át).  Mielőtt  továbbmennénk,  jelezném,  hogy erre  az ősi  rétegre  van utalás a 
francavillai legendában is, a nagy vadász itt is vadász, és az Ikrek szintjét az kódolja, hogy a vadászok kétfelé 

válnak. Folytatva Hunor és Magor történetét, a két testvér, akik mitológiai értelemben „Ikrek”, megpillant és 
üldözni  kezd  egy  utolérhetetlen  szarvast.  Más történetekben  –  mint  a  francavillaiban  is  –   ez  lelőhetetlen 
szarvas. Ezt a szarvas általában jelzi is. Egy magyar regősének szerint:
Noha kimennél,
Uram, Szent István király,
Vadászni, madarászni;
De ha nem találnál
Sem vadat, sem madarat,

Hanem csak találnál
Csodafiú szarvast.
Haj, regö, rejtem;
Regö, rejtem!

Ne siess, ne siess,
Uram, Szent István király,
Az én halálomra!
Én sem vagyok
Vadlövő vadad,

Hanem én is vagyok
Az Atyaistentől
Hozzád követ,
Haj, regö, rejtem;
Regö, rejtem!

Égi lényről, mitológiai szereplőről van tehát szó, úgy a vadász, mint az ikrek, mint a szarvas esetében.
Tovább menve Hunor és Magor történetében, az utolérhetetlen szarvas egy halban és vadban gazdag tájra csalja 
őket, lényegében átkelnek egy folyószerű tengerszoroson, ahol öt évig „ülnek a mocsárban”, majd a hatodik 
évben szüzeket rabolnak, megházasodnak, és új helyen új hazát alapítanak. Itt is alapítási történetről van szó, 
akárcsak a francavillai legendában. 

A történetnek ez a vége már a „zodiákus evolúció” fejleménye. A zodiákus korszakba lépéssel ugyanis a 
történet új vázra íródik, és új elemekkel bővül. Ennek a lényege, hogy Nimród és az ikrek az Ikrek-Nyilas 
tengelynek, vagyis a Tejútnak a felső végénél helyezkednek el, a szarvas mint Nyilas-holdház a Tejút alsó 
végénél. A történet emberi alakú szereplői tehát a Tejút felső végére, a Nyilasnak megfelelő íjas vadászat és  
maga a vadászat tárgya, a szarvas a Tejút aljánál helyezkedik el. Így a történet egészében a Tejútra íródik. 
Mivel a Nyilast a ló is megjelenítheti, a zodiákus elvű történetben ló is jelezheti a Tejút „földi” végét. A 
francavillai  történetben ilyen,  hogy a herceg leszáll  a  lováról.  Ennek a mozzanatnak ugyanis  semmiféle 
jelentősége sincs a történet „direkt” értelmezése szempontjából. Ugyanilyen motívum, hogy levágják a bokor 
ágait, és megszélesítik a rést.  Ha tüzetesebben elolvassuk a történetet, kiderül,  hogy ennek az epizódnak 
sincs  különösebb  jelentősége,  mármint  hétköznapi  értelemben.  Itt  arról  van  szó,  hogy  a  Tejút  alsó 
elágazásánál (Nyilas-Skorpió) járunk, ahol a Tejút delta alakban két ágra bomlik. Ezek jelennek meg mint a  
bokor megnyírt ágai, és a bokor maga a Nagy Fa, vagyis a Tejút, a rés megszélesítése pedig a deltára, a Tejút 
kiszélesedésére utal. A Tejút két ága között a hagyomány szerint az alvilágba vagy a felvilágba vezető lejáró 
vagy feljáró van, amit a mesékben és mondákban földbe vájt lyuk, faodú, barlang, tengersziget, egyszemű 
óriás  szeme  és  sok  más  jeleníthet  meg.  A Hunor-Magor  legendában  ez  a  tengerszoros,  a  francavillai 
történetben még talán az ódon falat rejtő tó is, mert a múltba, a halottak világába is a Tejútlábnál van a 
lejárat...  A Tejútnak  egyébként  olyan  párhuzamai  vannak,  mint  a  Nagy Fa,  Nagy  Folyó,  Lelkek  Útja, 
Madarak Útja, ezek eredetére itt nem térnék ki. A Hunor-Magor történet zodiákus rendszerére visszatérve, a 
monda tulajdonképpen a régebben tárgyalt kétkörös rendszerbe íródik, vagyis leszáll a Tejúton, átrágja magát 
a téli jegyeken, majd a zodiákus Vég-Kezdet pontját átlépve, tehát egy új ciklusba jutva kilép a Szűz-Mérleg 
régióban, ahogy azt például a Gundestrupi üstnél láttuk. Hunor és Magor átlépve a tengerszorost (Tejútlábat) 
a  mocsárhoz  érkeznek,  ahol  öt  évet  várnak.  A  mocsár  egy  vizes  marasztaló  közeg,  és  számos 
eredetmondában  kódolja  a  tél  végi  Halak  vizes  jegyét,  ami  kétesélyes:  ott  vagy  elpusztul  a  hős,  vagy  a 
Kosba, az új ciklusba lép. Az ótürk eredetmondákban is mocsárból menti a nép alapító elődjét a Farkas (a 
Kezdet és így az újjászületés és alapítás jegye is a keleti zodiákusban). Kitérhetnénk itt a Romulust és 
Remuszt  szoptató Kezdet-  és  Tejút  funkciójú farkasra  is,  de  inkább visszakanyarodnék a  vadászlegenda 
zodiákus szerkezetéhez. Az itt előforduló számok sokszor burkolt utalások egy jegyre, legtipikusabb, hogy 
egy adott jegynek a tavaszponttól számított sorszámát adják meg. Hunor és Magor élve a Mars szabadító 
erejével a Halakban (ebbe most nem mennék bele) megszabadul a „marasztaló közegtől” és a hatodik évben 
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tör ki, szüzeket rabolva. Ez közvetlenül a Halakból a Kosba lépést jelenti, de a Szűzrablás már a hatodik 
jegyre – a Szűzre – lépést hozza. Ezután megnősülnek, amit a hagyomány a Mérleghez kapcsol, vagyis egy 
tipikus zodiákus-kétkörös történetről van szó, ami a Szűz-Mérleg régióban lép ki. 

A kereszténység felvételével feltűnik a Hunor-Magor legenda középkori változata: a váci székesegyház 
alapítási legendája (107. ábra). Az iniciálé képileg pont ezt meséli el, hátul látjuk a szarvasra nyilazó Hunort

és Magort, előttük mítikus utódaikként két 
keresztény herceget, akik közül a szakrális 
vezető  jegyeivel  felruházott  Géza  Szűz 
Máriának  szentelt  templomot  alapít  a 
szarvas  által  kijelölt  helyen.  Az Ikrek az 
úgynevezett  türk  duális  szakrális  uralom 
jegyeit viselik magukon, a napsugarakkal 
övezett  országalmás  Géza  szakrális 
vezető,   a   marsikusan   vörös,   alabárdos, 
Hold-motívumos     László    a    hadvezér-
királynő    funkcióban    van    (az    utóbbi 
azonos  szerepkör,  ahogy a  királynő  és  a 
vezér is azonos a sakkban). Az agancsain a 
monda  szerint  gyertyákat  viselő  (tehát  a 
csillagos  égbolthoz tartozó)  szarvas itt  is 
lelőhetetlen,  a  Dunába  veti  magát,  oda 
ahova  tartozik,  ugyanis  a  Nagy folyóba, 
vagyis a Tejútra tér vissza. Az iniciálén jól 
látható zodiákus elrendezés van, egymást 
keresztezi az Ikrek-Nyilas és a Szűz-Halak 
tengely. A Nyilast a szarvas mint Szarvas 
Hold-ház jeleníti meg, a Halakat a szarvas 
agancsába  rejtett  hal-motívum,  a  Szüzet 
mint  földes  elemi  minőségű  jegyet  hat 

földcsík,  ahol  a  hat  a  jegy tavaszponttól  számított  sorszámát  adja,  éppúgy mint  a  mondában.  A hősök 
sorsdöntő ütközet előtt  állnak, ami vagy pusztulással,  vagy a nemzet megmaradásával végződik (Halak), 
utóbbi esetben a szarvas fejének vonalába eső építmény jelzi a hálából építendő templomot.

E nem kis kitérő után térjünk vissza a francavillai történethez. Most már talán érzékeljük, hogy ebben is 
vannak hagyományos, leginkább a sztyeppéről származó elemek, de ami érdekes, hogy különösen erős a 
Tejút-szimbolika. Ez azért lényeges, mert a történet két fő motívuma, a szarvasvadászat és a Madonna della 
Fontana képzet látszólag igen távol esik egymástól, de van egy közös pontjuk, és ez pont a Tejút-kultusz.  
Mindkét  esetben  arról  van  szó,  hogy a  túlvilágról  érkező  Tejút  közvetíti  azt  a  felső  segítséget,  ami  az 
alapításhoz szükséges, amit képviselhet a szarvas is, hol lelépve a Tejútról az emberi világba, hol visszatérve 
oda, de látni fogjuk, hogy a hagyomány az Istenszülő Szűz  alakját megalapozó, az ősöket szülő szűz alakját is 
a Tejúthoz kapcsolja.

 Itt térnék át az „Élet forrása” gondolatkör tárgyalására. A francavillai történet igen érdekes szála a  a 8-
9. századi képrombolásra való utalás, és a bizánci ikon feltűnése. Konstantinápolyban, a „Kelet Louvre”-
jában van ugyanis a Church of St. Mary of the Spring (Chiesa di Santa Maria della Fonte), az a csodatévő 
hely, ami a Madonna della Fontana képzet alapja lehet. Két korai, az V-VI. századot érintő legendája is van. 
Az egyik szerint  Justinianus (Giustiniano) császár emel templomot egy sok nő által körülvett kápolnánál, 
egy  csodás  vízforrás  közelében,  amit  vadászat  közben  vesz  észre.  A másik  szerint  I.  Leo  a  Szűz  égi 
hangjának engedelmeskedve megnedvesíti egy vak szemét a közeli mocsár vizével, aki meggyógyul, a hang 
megjövendöli a császárrá válását is. Amikor ez bekövetkezik, templomot épít (csak közbevetőleg jegyzem 
meg, hogy a gyógyulás mint „ujjászületés” is a Vég-Kezdet szimbolikára épülő Halak-Kos történet, így a  
Halakat hozó  mocsár feltűnése a történetben valószínűleg nem véletlen). A 108. ábrán látjuk a francavillai
Madonna-szobrot. Kerestem egy hozzá igen hasonló Madonna della Fontana ikont is, ami elég hagyományosnak  
tekinthető. Erről kiderül, ami a francavillai szobron első ránézésre talán nem is tűnik fel, hogy Mária a  
kisdeddel egy kút medencéjében ül. Ezt az effajta ábrázolásokon sokszor egy másik, kereszt alakú medence 
hordozza, és körülötte a konstantinápolyi legendához fűződő jeleneteket látunk.

Végül  visszatérnék a  Szűz és  a  Tejúttal  kapcsolatos  képzetek kapcsolatára,  ami  számomra a  másik 
fontos  magyar  eredetmondából,  az  „Emese  álmából”  vált  nyilvánvalóvá.  Emese  vagy Ené  a  magyarok 
ősanyja,  és  nevét  két  forrásra  vezetik vissza.  Az Ené változat  a szarvasünőre utal,  és alakját  a sztyeppi 
szarvaslegendák világához kapcsolja.   Nem részletezném ezt  a  szálat,  csak  példaként  említeném,  hogy 
Dzsingiz  Khán  apja  a  keleti  zodiákus  kezdőjegye  nyomán  természetesen  farkas  volt,  de  az  anyja  szarvas 
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(az  ótürk  kettős  szakrális  uralom  háttérszimbolikájában  a  farkas  mellé  csak  később  kerül  a  második 
természeti félév indítójegye – a Sárkány – megalapozva az úgynevezett sárkányfarkas alakját, ami sztyeppi 
műtárgyakon  egy  sárkányból  és  farkasból  összegyúrt  mitikus  állatként  jelenik  meg).  A ősanya  újabb, 
„Emese”  neve  valószínűleg  az  Emse  szóból  jön,  ami  nősténydisznót  jelent.  Ez  a  név  már  a  zodiákus 
szimbolikához kapcsolható, és arra utal, hogy Emese helyét a keleti Disznónál, nyugati értelemben a Bikánál 
kell keresnünk, ami a Tejút felső végének a baloldalán található (a Tejút a Bika és az Ikrek között félúton 
metszi az ekliptikát). A monda szerint Emese hiába vár gyermekáldást férjétől, az öreg királytól, mígnem egy 
éjszaka álmában egy turul (magyar ősmadár, „első ős”, madáristenség) lepi meg, akitől megfogan. Idézném a 
krónikás Anonymus Gesta Hungarorum-át:
...álmában isteni látomás jelent meg turulmadár képében, és mintegy reá szállva teherbe ejtette őt.
Egyszersmind úgy tetszett neki, hogy méhéből forrás fakad, és ágyékából dicső királyok származnak,...

Egy másik forrás szerint:
És ím, halljátok a csudálatos álmot: Emese kebele megnyílik, s kebele nyílásán patak vize csörgedez elé. 
Aztán a patak nő, nő, nagy folyammá duzzad,..

Különösen az utóbbi kifejezés, a „nagy folyam” az, ami a Nagy Folyóként közvetlenül is azonosítható a 
Tejúttal, de az ősanya méhéből forrásként leszülető királyok sora is a Tejúthoz köthető, ugyanis a leszületést, 
a túlvilágról az evilágba lépést a hagyomány mindig is a túlvilágot az evilággal összekötő Tejútra írta. Mit 
látunk itt lényegében? Egy mitikus szűz szeplőtelen fogantatását egy természetfeletti lénytől (ez mint madár, 
talán még a szentlélekkel is összecseng), akit mitikus helye a Tejúthoz köt, és aki a Tejúton ad életet a nagy 
ősöknek (a magyar nyelvben, ami erősen analógiás, egyesek az Isten szót kapcsolatba hozzák az ős szóval, a 
monoteisztikus istenfogalmat mintegy az „első ősnek”, a legjelentősebb ősnek feleltetve meg). Mindezek 
alapján úgy tűnik, hogy az Istenszülő Szűznek létezik egy olyan előképe, ami a zodiákus, de részint talán a 
prezodiákus szimbolika nyelvén is a Tejúthoz kötötte annak az alakját.

További összecsengésnek tekinthető, hogy Mária Pallas Athénével, Artemis-sel, Dianával együtt a szűz 
patrónák sorába tartozik, ami megfelel a Tejútról kialakult tápláló-gondviselő képzetnek. Van Csontvárynak 
egy erről szóló képe, ahol egy koldus markába az Ikrekre, a Nyilasra és a Skorpióra kódolt három „Tejút-
grácia” nyom egy garast (hárompontos Tejút-kód), tehát a Tejút mint égi adományozó tűnik fel, de ehhez a 
csoporthoz csatlakozik Mária is, tehát jelezve van a kapcsolata a Tejúttal, és a patrónasága is jelölve van. 
Egyébként a négy nő ott egy szív alakúnak adódó belső zodiákus része (a képnek két teljes zodiákusa van), 
amiről a kontextus alapján azonosítható, hogy az Jézus szívének a megjelenítése. Ez azt jelenti, hogy az égi 
adományozásnak, az önzetlen szeretetnek van egy Mária- és egy jézusi vonala. Csontvárynak és Rungénak is 
van olyan képe (Mária kútja (!) Názáretben , ahol a kép fő vonalaiként Mária 
alakja a Tejútra, Jézus alakja a levegős jegyekre van kódolva, utóbbival valószínűleg a Szentlelket kapcsolják 
Jézushoz a festők.

Talán nem volt felesleges ez a kitérő, amiből sejthető, milyen szálak kötik össze a szarvaslegendát és a 
Madonna della Fontana alakját a francavillai történetben – tejútszimbolikai hátérrel.

A  Tejútszimbolika  ismerete  fontos  számunkra,  emlékezzünk,  hogy  az  Esterházy  Madonna  rejtett 
üzenetének értelmezéséhez is az nyújtott segítséget.
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BRIDGEWATER MADONNA

Az 1507 körül festett kép eredetileg hátteres volt, de a festő utólag kisötétítette a tájat. Digitális 

kontrasztosítással azért így is kiugraszthatók bizonyos motívumok, és a csillagmitoszi rendszer ismert 

törvényszerűségeit a képre vetítve feltérképezhető annak a rejtett szerkezete. A bizonytalanságok és a 

háttérbe rejtett esetleges történet hiánya miatt csak igen röviden térnék ki a képre. 

A kép alján nagyjából látszik a Nyilas (ló a jobb alsó sarokban), a báránnyal kódolt Bak, a fiatal arccal 
vagy arcokkal kódolt Vízöntő, a Madonna karja alatt egy kutyával kódolt Kos, és valószínűleg a kutya füle 
alatti halmotívum hozza a Halakat. A kutya felett egy függőleges galambformaként gondolnék a Bikára, a 
kisded felső könyöke alatt meg egy bagoly-motívumot sejtek, ami az Ikreket hozza. A Rák a szokásosan 

kódolt. A sötét lefestésből kiugrasztható az Oroszlán és a Szűz megjelenítője (utóbbi egy medvefejként). A 
körbefutó zodiákus Mérlegét a Madonna karjára ráterülő köpeny íve, a Skorpiót a kisded lába alatt megbúvó 

kígyó hozhatja. 

Az exil-domicil rendszerben a Napot a kisded hasa hozza, ennek ED tengelyét világoslilával jelöltem. A 

Holdat a kisded arca jeleníti meg, az ED tengelyt kékkel jelöltem, itt a Rák valószínűleg a hármas csomó-

pontnál lévő árnyékvillából adódik. A Jupiter képjele szokásosan a kisded fejére íródik, de a Szaturnusz jelé-

vel nincs egybeírva. A Merkúr képjelének köre szintén a kisded hasára írható. A sárga Jupiter-Merkúr ED vo-

nalon a Madonna hüvelykujja és mutatóujja között egy olyan hal-alak látható, amiben még egy miniatűr 

macskaarc  van  elbújtatva,  így  a  tengelyen  a  két  szélső  jegyet  is  figyelembe  véve  fenn  van  az  összes 

szükséges jegy. A türkisszel jelölt  Vénusz-Mars ED vonalnál a Mars a kisded fejére van írva (a nyilat a 

kisded számunkra baloldali könyöke hozza), a Vénuszt a kibúvó sötétbordó csillagrész adja. Mária mellré-

szén egy malac jelzi a Bikát, a malac orrában egy kutya van elrejtve (Kos), de a vonalra esik a körbefutó zo-

diákus Mérleg-íve is, és a tengely a Skorpiót hozó kígyóra fut ki. Itt is megvan minden jegyünk. A Szatur-

nusz és a Nap ED vonala közös, ezen az árnyékrák közelében a kisded hasaalján egy stilizált kecskeábrázolás 

adja a Bakot. Az „X” szárait a Nap és a Jupiter-Merkúr ED tengely hozza, a „P” szára a Hold ED tengelyére 

íródik, a „P” feje a kisded hasának körére. A Mária iniciálé Mária vállaiból és nyakkivágásából adódik.

Nem tudni, kinek és milyen célból készült a kép, de az olykor frivol, vagy legalábbis túlon-túl játékos 

szimbolika okán nem gondolnék valamiféle komoly és szigorú rendeltetésre.
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MADONNA DEL GRANDUCA

Még egy fekete hátteres képet néznék meg a Madonna-sorozatban. Az 1505 körüli korai firenzei műnél 

is csak a csillagmitoszi rendszer vizsgálatára tudunk szorítkozni.

A körbefutó zodiákus Kosát a Madonna számunkra bal vállán lévő két nagy redő jelzi, a Bikát az itt 

értelmezhető függőleges helyzetű galamb, az Ikreket a számunkra bal hajtincsbe rejtett egeret fogó macska 

(abból is az egér). A Rák megjelenítése a szokásos, egy oroszlán a kisded hajából néz ki, a jobboldali ritkás 

hajában egy fiatal lányarc és egy nyúl kódolja a Szüzet, a füle köré egy sárkány van rajzolva (=Mérleg). A 

Skorpiót  a kisdedre tekert,  kígyóként  értelmezhető tüllkendő kódolja,  a kendőre és a kisded vállára egy 

cizellált Merkúr-jel is írható. A Nyilast kontrasztosítással lehet kiugrasztani (lófej), a Bakot szinte csak egy 

sötétebb háromszög jelzi  a köpeny alján (kecskefej).  A bal  sarokban értelmezhető egy tarajos,  szakállas 

kakas (=Halak), a feje az akörüli gyűrődéssel fiatal arcnak nézhető (Vízöntő). 

Az exil-domicil  rendszerben a  Holdat  Mária  zöld kendője  adja,  a Hold ED tengelyét  világoslilával 

jelöltem. Ennek érdekessége, hogy azonosnak vehető a Vénusz-Mars ED tengellyel. Alsó végén nem csak a 

Hold rendszeréhez szükséges Bak van, hanem egy disznó is kiugrasztható, ami a Vénusz-Mars rendszerhez 

kell. A kisded könyöke alatt balra lefelé egy kör van, ami a Mars képjeléhez tartozónak tekinthető. A Vénuszt 

a Madonna mellrészén látható piros ötszög kódolja. A Holddal közös tengelyen a Kost a kisded lábától balra 

egy  barna  kutyafej,  a  Mérleget  Mária  kerek  homlokíve,  a  Bikát  az  alsó  disznó,  a  Skorpiót  egy  kis 

háromszögletű kígyófej kódolja a négyes csomópont alatt, ennek a teste is megvan a „mandzsetta” feletti 

piros függőleges csík formájában. A Madonna mellrészének számunkra jobb oldalán felfedezhető egy kör, 

amit a kisded ujjtöveinek sötét csíkja folytat, innen is indítható a Jupiter képjelének a feje, de én egy másik 

lehetőséget rajzoltam meg, a Madonna kézfeje körüli árnyékra íródóan. A kisded álla alól egy árnyék-egérfej 

néz  ki  (Ikrek),  ami  a  Jupiter-Merkúr  ED  rendszerhez  szükséges.  Ennek  a  rendszernek  a  kékkel  jelölt 

tengelyét érinti a már tárgyalt Merkúr jel is és a mandzsettára rajzolt lányarc (=Szűz). A tengely átmegy a 

barna kutya számunkra bal oldali  arcfelén, ami hal-alakúra van megrajzolva (Halak),  és a kutyától balra 

értelmezhető  hosszúkás  kétfülű  lóarc  orránál  végződik (=Nyilas),  vagyis  azon fenn  vannak a  szükséges 

jegyek. A Szaturnusz hagyományos megjelenítésű, és közös ED tengelye van a Nappal (sárga tengely). A 

Nap köre a kisded farára íródik. Az említett közös ED tengelyen a Bakot a kutyafej adja kiegészítve egy 

baloldali csavartabb és  egy jobboldali egyenesebb árnyékszarvval. A Rákot egy U alakú redő hozza a kék 

köpenyen. Egy kis oroszlánfej a mandzsetta tetején ugrasztható ki, és a mandzsetta lányfeje Vízöntőként is 
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értelmezhető, amivel előállottak a szükséges jegyek. A „P” szára onnan azonosítható, hogy ha meghúzzuk a 

Szaturnusz és a Jupiter ED tengelyének a szögfelezőjét, az átmegy a körbefutó zodiákus Halak jegyét adó 

kakason, egy Nyilast hozó lovon, a mandzsettán lévő lányfejen (Szűz vagy Vízöntő), és a Jupiter keresztjén 

is,  egyébként meg van közös pontja a Merkúr-jellel is. Csak egy Ikrek megjelenítő kell egy másodlagos 

Jupiter-Merkúr ED tengelyhez, amit az ábrázolás határozatlansága miatt vagy a kakasba, vagy a mellette lévő 

lófejbe képzelhetünk bele egy teljes szembenézetű bagoly formájában.  A Mária iniciálé itt  inkább a kék 

köpeny aljának redőire írható.

*    *

*

Lezárva Raffael Madonna sorozatának ezt a kis példatárát – azt hiszem, láttunk mindenféle képet: az 

utóbbi „stílusgyakorlatoktól” kezdve, az ószövetségi téma „nyílt” képre vitelén keresztül a Mária-legendák 

rejtett, szofisztikus feldolgozásáig. Felnyitva a művek egy új jelentésrétegét, egy új dimenzióját, egészen más 

szempontból  tudjuk összehasonlítani  Raffaelt  elődeivel  és utódaival.  A rejtett  történetes képek aránya jó 

rálátást ad egy festő moralitására. Aki ilyet csinál, az számol azzal, hogy a titkos tartalom az ő életében 

felfedezetlen marad, hogy ezért földi életében semmiféle viszonzás nem jár. Az ilyen festő nem a földi létnek 

dolgozik...
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EDM-KÓDOS MŰVEK RAFFAEL ELŐTT
KORAI IDŐSZAK

A KELLSI KÓDEX MADONNA-KÉPE

A 800 körülire datált kép egy jó minőségű és ezért biztonságosan elemezhető egészoldalas ábrázolás a 
kalandos történetű Kellsi Kódexben, melyet a vikingek elől menekítettek el.

Az eredeti mű a 111. ábrán látható, a csillagmitoszi rendszert a 112. ábrán vehetjük szemügyre.

A mű korai voltára utal, hogy olyan rejtélyes motívumokat is tartalmaz, mint a minoszi, az egyiptomi 
anakoréta vagy a bizánci ábrázolások. Egy későbbi fejezetben röviden ezekről is szólunk majd.
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 A kép  az  EDM  rendszer  valamennyi  ismérvével  rendelkezik.  A részletek  olykor  igen  szellemes 
kidolgozásúak, engem néha az altáji, időszámításunk előtti zodiákus szimbolika játékosságára emlékeztetnek. 
Ahogy rápillantottam a képre, a kisdednek a Szaturnusz szoknyájába íródó lábtartásáról már sejtettem, hogy 
érdemes vele foglalkozni. Az EDM rendszerű képeken ez gyakori megoldás, és ha csak a Madonna és a 
kisded van ábrázolva, Jézus rendszerint a számunkra jobb oldalról néz vissza  Máriára. Én emellett rögtön  
az Oroszlán megjelenítőjét szoktam keresni a jobb felső részen, és ha megtalálom, az jó visszajelzés arra 
nézve, hogy jó nyomon vagyunk.

A körbefutó zodiákus meglehetősen szabályos helyen indul, a Kost egy jobbra tekintő kutyafej hozza 
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(113. ábra). Az illusztrátor megrajzolta a kutya szembogarát és a szemgödröt is jelzi egy sötétebb folt.

A kutya nyakába alulról belelóg egy taréj-alakzat, ami a Halakat kódoló kakashoz tartozik. A kakasfej 
baloldali részében egy halszálkás mintájú halfej is felismerhető, ez is burkolt utalás lehet a Halakra. A fej 

jobbra néz, a taréj alsó vonala a kutya nyakvo-
nalából  adódik, a fej  alatt  akár a test is értel-
mezhető,  bár  ez a testrész  egy lefelé fordított 
hollóként is felfogható, ami az előző jegy – a 
Vízöntő – egyik megjelenítője is lehet. A kutya 
orrának közepétől jobbra felfelé egy szembené-
zetű bikafejet látunk, ami főképp arról azonosít-
ható,  hogy  a  csillagmitoszi  ábrázolásokon  a 
bika szarva egy befelé hajló körre íródik. Ez a 
maga felé hajló jelleg állítólag a Bika önzését 
hivatott kifejezni. Jobb szeműek a zölddel jelölt 
szarvvonal felett észrevehetik egy malac kerek 
orrát is, a rombusz jobb csúcsától jobbra a ma-
lac szemével (a füle a rombusz felső csúcsa fe-
lett látható). Ez a Bika másodlagos kódja. Har-
madik Bika-megjelenítőként értelmezhető a ku-
tya füle fölött zölddel bekeretezett, balra lefelé 
néző galamb (Galamb=Bika). A galambtól balra 
lévő oszlopon kapaszkodik egy egér,  farkának 
körvonalából néz ki a bal felső angyal lábfeje. 
Az  egér  a  soron következő  jegyet,  az  Ikreket 
hozza. Felette kissé balra a kerethez simul egy 
bagoly is, az is az Ikreket kódolja.  A Rákot a 
Madonna határozottan megrajzolt  szemvonalai 
adják, a szokásos módon, de akár a kép felső 

félkörének motívumaiból is kiolvasható a jegy képjele. 
Az Oroszlán és a Szűz megjelenítését a 114. ábrán látjuk. Az exil-domicil rendszer az angyal Oroszlán-

jel alakú haját használja, és a fej alatt rögtön ott van a soronkövetkező Szüzet megjelenítő nyúl is (zölddel 
körvonalazva). Az Oroszlán-jel persze nem annyira egyértelmű, és ez a felső pozíció sem lenne túl szerencsés 
a  körbefutó  zodiákus  Oroszlán  jegyének  megjelenítéséhez,  talán  ezért  gyanítható  még  egy oroszlánfej-
medvefej pár egy kissé lejjebb, a szoknyarész középvonalában, ami ugyanezt a két jegyet hozza.
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A Mérlegtől  a  Bakig 
terjedő jegyek megjeleníté-
sét  a  115.  ábrán  látjuk.  A 
Mérleget  egyrészt  a  Ma-
donna  karján  átvetett  kö-
penyrész felső íve kódolja, 
de valószínűleg van itt egy 
másik  megjelenítő  is.  Fi-
gyeljük  meg  az  angyal  in-
dokolatlanul  „kitekert” 
szárnyát!  Ez  nyilván  nem 
véletlen.  A  két  szárnyból 
egy  balra  álló  teve  alakja 
rajzolódik  ki  (zöld  hátsó 
„lábakkal”). A teve egy rit-
kábban  használt  Mérleg 
kód,  amivel  a  Kaukázus-
ban, de Csontvárynál is ta-
lálkoztam. A soronkövetke-
ző  Skorpiót  egy lefelé  ka-
nyarodó  kígyó  hozza.  Feje 

az angyal kezében lévő egyik csengőhármasra íródik, farka pedig az angyal nyakának számunkra bal oldalára 
hajlik rá, beletakarva a teve nyakába. A közepe ugyan nem teljesen egyértelmű, de az effajta ábrázolásokon 
ez gyakori megoldás. Érdemes ilyenkor a kígyó farkát vagy a testének távolabbi részleteit, illetve vonalait 
odébb keresni. A Nyilast hozó íjra és nyílvesszőre utaló forma kerek és szögletes változatban is felismerhető 
a teve lábától balra. A Bakot baloldalt, lent egy kecskefej kódolja, szakálla a lábujjakból adódik, az egyik 
szeme egy kissé helytelenül megrajzolt boka – ez is ráutaló jel. Szarva az egyik oldalon csavart, a másikon 
enyhén hajló, ami megint csak a rajzoló játékosságára utal.

Egy jegyünk van hátra, a Vízöntő. Ezt nem hoznám külön ábrán, jól látható a 112. ábra bal alsó részén 
egy ifjú (=Vízöntő) formájában, de a trón oszlopához jobbról is simul egy fejjel lefelé álló madáralak, ami 
hollóként szintén a Vízöntőt hozza. 

A trón szembefordított oldalának motívumairól egyelőre csak annyit mondanék, hogy azok egy különle-
ges Tarot-elvű rendszerben test-lélek-szellem kódolást adnak, és azon keresztül valószínűleg a szenthárom-
ságra utalnak, de ennek a szimbolikának a részletesebb kifejtésére egy későbbi fejezetben térnék ki.

Térjünk át a kép bolygóinak exil-domicil rendsze-
rére! A 116. ábrán a Nap és a Hold kapcsolatait látjuk. Vi-
szonylag egyszerű rendszerekről van szó, amihez a festő a 
körbefutó zodiákus jegyeit használta fel. Nem jelöltem be 
külön a Nap és a Hold megjelenítőit,  de azonnal  látható, 
hogy a Napot a Madonna glóriája, a Holdat a nyakkivágás-
nál megfigyelhető valamelyik íves alakzat hozza, de lehet 
az a kendőnek a fejtetőn lévő része, sőt, annak a teljes C-
alakzatban körbefutó motívuma is. A Nap domicil jegye az 
Oroszlán, ennek a megjelenítője a jobb felső angyal haja. 
Innen indítható az a tengely, amely átmegy a Madonna gló-
riáján (=Nap), és ami az ábra bal alsó sarkában lévő ifjúra
fut ki. Az Ifjú Vízöntő Hold-ház, amivel megtaláltuk a Nap 
exil jegyét is. Feltételezésünkre ráerősít, hogy az ifjú feje 
úgy van  megbillentve,  hogy szögével  illeszkedjen  a  ten-
gelyre, sőt, a nyakkivágásban egy színváltás jelzi is azt az 
egyenest, amire a tengely úgy illeszthető, hogy igen pontos 
csomópontképzés  jön  létre  a  Madonna  glóriájának  alján. 
Egyébként  erre  a  glóriára  íródik  a  „P”  feje  is.  A Jézus-
monogram „P”-alakzatának  a  szára  viszont  a  Hold  exil-
domicil  tengelyére illeszkedik. Ezt sem nehéz megtalálni, 
elég a körbefutó zodiákus Bakját és Rákját összekötni.  A 
pontos szögek érdekében a vonalat alul a bak számunkra 
baloldali szarvának a végétől a trón lába mentén érdemes 
vezetni, így egy enyhén balra dőlő tengelyt kapunk. Meg-
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erősítésnek vehetjük, hogy az így meghúzott tengely átmegy a kisded egyik kézfején, és határhelyzetben 
érinti a másikat, más vonalhelyzetben (ha a vonalat a kecskefej belső pontjából indítanánk) csak az egyik 
kézfejről beszélhetnénk.

Előrevenném a  Vénusz  és  a  Mars  exil-domicil  rendszerét,  ami  egyszerűbb,  mint  a  Merkúr-Jupiter 
rendszer (117. ábra).

A  Mars képjele a Vízöntő-ifjú kezé-
ben  tartott  rúd  tetején  látható.  Abban 
egyébként egy naprózsa utal arra, hogy az 
ifjú a Nap exil-domicil rendszeréhez tar-
tozik. A Vénusz rejtettebb megjelenítésű. 
Gondolhatunk a Madonna karján átvetett 
köpenyrész alsó V alakú élére, minthogy 
a Vénuszt  így is  szokták kódolni,  de én 
azt sem zárnám ki, hogy a festő a Vénusz 
madarával, a galambbal jelölte a bolygót. 
Zölddel  körvonalaztam  egy  olyan  ga-
lambformát, aminek a szeme meg van raj-
zolva, és pont a tengelyre esik. A tengelyt 
itt sem lehet más irányban húzni, mert ak-
kor nincs közös pontja a szükséges jegy-
megjelenítőkkel. A galamb testének min-
tázata valószínűleg a szárnytollazatra utal, 
és a lábak is jelezve vannak egy egysze-
rűbb  formában.  Ez  a  galamb  egyúttal  a 
Bikát  is  kódolja.  A Bikán  kívül  a  rend-
szernek a Skorpiót, a Kost és a Mérleget 
kell  tartalmaznia. A Kost adó kutya orra 
felülről érinti a tengelyt, a körbefutó zodi-
ákus Mérleg-jele szintén, A Skorpiót hozó 
nagyfejű (zöld) kígyó alulról, tehát a ten-
gely  helyzete  itt  is  pontosan  meghatá-
rozott.

        A Merkúr és a 
Jupiter  exil-domicil 
kapcsolatait  a  118. 
ábrán látjuk. A Mer-
kúr  képjelének  vo-
nalai a bal felső sa-
rokban  látható  an-
gyalon  ismerhetők 
fel, a Jupiter képje-
le a szokásosan in-
dítható a kisded fe-
jétől,  és  össze  van 
írva  a  Szaturnusz 
képjelével.  A rend-
szer  jegyei:  a  Nyi-
las,  az  Ikrek,   a 
Szűz és a Halak. A 
Nyilast egy stilizált 
lófej  hozza  (sárgá-
val körvonalazva az 
ábra  bal  felső  sar-
kában),  melynek 
orra  egy  jin-jang 
jel,  két  füle  az  an-
gyal  két  kezéből 
adódik.  Ez  a  két 
párhuzamos  kézfej 
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rögtön az Ikrek jegyét is kódolja (figyeljük meg, hogy a másik oldalon, a jobb felső angyalnál a nagyfokú 
szimmetria ellenére a kézfejek nem párhuzamosak). A glória baloldalán, belül egy hal-alak látszik, ami a Ha-
lakat jeleníti meg. Másodlagosan, kevésbé pregnánsan az ábra jobb felső sarkában is értelmezhető a Halak, 
az angyalszárnyban megjelenő ovális vagy a halszálkás mintázattal folytatódó teljes szárny formájában. Itt 
azért elsősorban a Szűz, az utolsó keresett jegyünk van kódolva. A szárny egy olyan kendőnek vagy fátyol-
nak nézhető, amiben a bőrszínű ovális forma egy balra tekintő fiatal női arc, de ugyanebben az oválisban még 
pregnánsabban jelenik meg egy jobbra tekintő lányarc, balra ellógó, kissé sötétebb tónusú hajjal (vagy ken-
dővel). Van egy harmadik kódolása a Szűznek, és ez a legszellemesebb. A szárnytól jobbra egy kis kép hat 
csuhás, szerzetesforma férfit ábrázol. A szerzetes maga is utal a „szüzességre”, de a hatos szám is. Talán em-
lékszünk a magyar Csodaszarvas legenda hatos számára, ami a Szűznek a tavaszponttól számított befoglaló-
lagos sorszámát adta a történet megfelelő helyén – egyébként a népmesék is így kódolnak.

Utolsó  bolygónk  a  Szaturnusz, 
amelynek az exil-domicil rendszeréhez a 
Bak, a Vízöntő, a Rák és az Oroszlán tar-
tozik (119. ábra). A Bakot a festő a kör-
befutó  zodiákusból  vette.  A Vízöntőt  a 
szoknyarészbe írt Holló jeleníti meg (füg-
gőlegesen áll, és fehérrel van körvonalaz-
va). A Rákra Mária kézfeje utal, az eltar-
tott nagyujjal. Az Oroszlán képjelét akár 
a  kisded hajalakja  is  hozhatná,  de  ha  a 
Bakot jelölő kecske baloldali szarvvégé-
től  indítjuk  a  tengelyt  (ahogy régebben 
is), és átvezetjük a kisded arcán lévő rej-
télyes fekete ponton, az a kép jobb felső 
sarkában lévő angyal  Oroszlán-jel  szerű 
hajának is a közepére mutat. 

A  Jézus  monogram  és  a  Mária 
iniciálé a 112. ábrán jól látható. Az „X” 
egyik szára a Nap exil-domicil tengelye, 
a másik a Merkúr-Jupiter ED tengely. A 
„P” szára  a  Hold exil-domicil  tengelye, 
feje a Madonna glóriájára íródik. A Mária 
iniciálé a Madonna vállaira írható, a nyak-
kivágás közbeiktatásával.

Egy  ilyen  korai  alkotásban  persze 
nem érdemes rejtett történetet keresni, de 
a  szimbolika  amellett   hogy  rendkívűl 
gazdag  (EDM-rendszer,  tarot,  minoszi 
karakterű  elemek)  meghatóan  tünemé-
nyes...
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OLASZ-BIZÁNCI IDŐSZAK
BERLINGHIERO BERLINGHIERI: MADONNA A KISDEDDEL

Négy évszázadot ugorva, itáliai földön először Berlinghiero Berlinghierinél, az olasz-görög festészet 
képviselőjénél sikerült először azonosítanom az EDM rendszert. A 120. ábrán látható Madonna-képet kb. 
1230-ra datálják.

A kisded Szaturnusz-jelre íródó lábtartása itt is valószínűsíti, hogy EDM rendszerrel lesz dolgunk. A mű 
eredetiben a 120. ábrán, a csillagmitoszi rendszer a 121. ábrán látható.
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A körbefutó zodiákus, de az exil-domicil rendszer is egyszerű de frappáns kidolgozású, aminek jót tesz 
a vonalas-szálkás,  kemény bizánci stílus.

A Kost mindenekelőtt a kép bal alsó sarkában ülő kutya adja (vastag világoslilával körvonalazva), amit 
a  szeme magasságában érdemes  figyelembe venni.  Kissé  feljebb egy galamb értelmezhető,  ami  a  Bikát 
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hozza, a Madonna nyakánál balról egy stilizált egérfej jeleníti meg az Ikreket. A Rák szokásosan a szemek 
környékéből jön. A kisded hajának Oroszlán-jel alakja van, a külső vállán egy lányfej (=Szűz) ugrasztható  
ki. A külső könyöke felett egy kicsivel a ruhán egy Mérleg-ív látszik, lejjebb a lecsüngő ruhacsomóból egy 
kígyófej  (=Skorpió)  néz  ki.  A Nyilasra  a  hosszú,  hajló  ujjak  íve  és  egy szembenézetű  bárányfej  kissé 
aszimmetrikus  orra  utal  (utóbbi  a  nyílvessző  szerepében),  de  rögtön  balra  kivehető  egy  balra  tekintő 
bárányfej  is,  ami  a Bak megjelenítője (a másik inkább előjelző).  A Vízöntőt  a Madonna számunkra bal 
kézfeje és a keret közötti érdekes szalagmotívum hozza. Ez ugyanis egy ellapított omega-jel, ami lényegében 
egy konkáv,  másrészt  egy konvex,  harmadrészt  ismét  konkáv ívből  áll,  ami  megfelel  a  háromhullámos 
Vízöntő-megjelenítés  szerkezeti  felépítésének.  Végül  a  Halakat  az  ettől  jobbra  lévő  kézfej  kódolja.  Ez 
ugyanis pantomimszerűen mutatja a kakasfej alakját. Figyel jük  meg,  hogy  a  megfelelő  helyen  a  festő 
rárajzolta a jobbra tekintő kakas szemét, a hüvelykujj a taréjnak felel meg, a mutatóujj a taréj alapvonalának, 
az  összecsípett  középső-  és  gyűrűsujj  a  csőrnek,  a  kisujj  a  szakállnak.  A kézhátra  rajzolt  hosszúkás 
motívumok nem a fejre, hanem a szárnytollazatra utalnak, de áttételesebben azok is a kakast hozzák.

A képen azonnal érzékelni a „P” fejét ami a Madonna glóriájára íródik, a szára a Hold ED tengelye – 
nem részletezném. A Vénusz és a Mars ED tengelyét világoslilával jelöltem. A Mars megjelenítése látható, a 
Vénuszt hozhatja a nyakkivágás ötszögű alakja, de az azt keretező cizellált „V”-alakú szegély és a kettő együtt 
is, nem beszélve a tengely elején álló galambról, ami a Vénusz madara. A galamb rögtön hozza a Bikát, utána 
a tengely érinti a kutya füleit (Kos), annak a kígyónak a fejét (Skorpió), amely a kisded fejére tekeredve 
annak a haját adja, végül átmegy Jézus Mérleg-íves glóriáján, tehát előáll az összes szükséges jegy. Ez a 
tengely az „X” egyik szára, a másik szárat a sárgával jelölt Jupiter-Merkúr ED tengely adja. 

A Jupitert a képjele a szokásos „fejre írt” módon 
hozza, attól közvetlenül jobbra egy hosszúkás M-
alakzat  a  Merkúr  megjelenítője  (világoslilával 
jelölve). Az ED tengely két oldalán a körbefutó 
zodiákus Ikrek-  és Szűz-megjelenítője  található, 
az utóbbit hozó lányfejben maga az arc hal alakú 
(=Halak), végül a Nyilast a kisded nyakkivágása 
alatt egy kis szarvasfej hozza (az agancs vonala 
jól  látszik  a  nyakon),  és  van  még  egy  Szűz 
megjelenítő – egy nyúlfej, a Madonna nyaka alatt 
jobbra. A körbefutó zodiákus „Vízöntő-szalagja” 
alatt egy egész kis oroszlán ugrasztható ki, ez a 
két motívum hozza a Nap ED-rendszerének a két 
jegyét,  innen  csak  egyenest  kell  húzni  a  Nap 
irányában.  Érdemes  az  egyenest  a  központi 
csomóponton át vezetni  a Madonna kapucnijára 
írható  hold  jobb  csücskének  irányában.  Az  így 
kapott egyenes átmegy a Napot megjelenítő nagy 
glórián, de ami az igazán érdekes, hogy ha a Hold 
ED  vonalára  tükrözzük  ezt  az  egyenest  (azt  is 
kékkel jelöltem), az pontosan illeszkedik a kisded 
kezében lévő tekercs alsó élére, miközben átmegy 
a  nyúl  orrán  és  a  kapucni  holdjának  a  másik 
csücskén  is.  Ez  nyilván  nem  véletlen,  ha  úgy 
tetszik, két „X”-ünk is van, igaz, az egyik nem az 
EDM  rendszerhez  tartozik,  hanem kompozíciós 
vonal.

A Jézus monogramról már szóltunk. Szép Má-
ria iniciálé nyerhető a nyakkivágás felhasználásá-
val.

Nagyjából ugyanilyen korú a festőnek az  
a XIII. század első negyedére datált, úgyneve- 
zett orgona alatti Madonna képe is, ami a Pisai  
Székesegyházban  található.  Ez  is  EDM  típusú. 

Nem mennék bele az elemzésbe, de a 122. ábrán mutatnám a „P” képzésének sémáját. Elnézve a képet, itt 
értettem  meg,  miben  különbözik  egy  olasz-bizánci  kép  a  bizáncitól.  Egy  bizánci  Madonna  képen 
elképzelhetetlen, hogy a kisded haja egy egérből legyen...

Szintén  elemzés  nélkül  adnék közre  egy csillagmitoszi  sémát  az  olasz-bizánci  időszak  másik  nagy 
képviselője, Coppo di Marcovaldo kb. 1265-ös Madonna képének önálló tanulmányozásához (123. ábra).
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122. ábra



Rövid segítség:
A Jupiter-Merkúr ED tengelyen balról jobbra – hal, egér, szarvas, Merkúr-jel (M), macska, Jupiter-kereszt- 
(szűz).  A  Vénusz-Mars  ED  tengelyen  balról  jobbra  –  kutya,  galamb/„V”-jel,  Mérleg-ív,  Mars-jel, 
kígyó/szarvas. A Szaturnusz ED tengelyén a Rákot a Madonna hüvelykujja és mutatóujja adja. A körbefutó 
zodiákuson a Halakat kódoló kakast nehéz felismerni, a kakasfej a kisded piros ruhájának tetején van, csőre a 
„V”-jel.
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PROTORENESZÁNSZ
CIMABUE: MAIESTÀ ANGYALOKKAL

Fél évszázaddal Berlinghiero Berlinghieri vizsgált művei és 15-20 évvel a Coppo-Madonna után, a XIII. 
század nyolcvanas éveiben hirtelen több híres EDM rendszerű Madonna kép is megjelenik: Cimabue-tól kis 
különbséggel  kettő,  egy pedig  Ducciotól.  Mindkét  Cimabue  kép  sokalakos,  de  az  elsőként  tárgyalandó 
Louvre-i kép visszafogottabb színvilágú, ugyanakkor talán érdekesebb szimbolikai megoldású. 

Az egyik Cimabue-kép eredetijét a csillagmitoszi rendszerrel együtt a 124. ábrán vehetjük szemügyre.

 A körbefutó zodiákust a Halaktól az Ikrekig a 125. ábrán látjuk.
A Kost a képjele hozza  a glória bal felső 

részén, igen szerény megjelenítésben (hosszú V-
jel), a Bikát az angyal piros mellrészén kinéző 
malac,  az  Ikreket  a  trón  oszlopfájának  dísze, 
amibe egy bagoly írható. A Kos előtti jegyet – a 
Halakat – baloldalt alul az angyalszárnyba írha-
tó tarajos, szakállas kakas adja. A Rák megjele-
nítése a szokásos.
 Az Oroszlántól a Skorpióig tartó jegyeket 
a 126. ábrán látjuk. Az Oroszlánt a felső angyal 
hajának Oroszlán-jel alakja kódolja. Ennek van 
egy  jellegzetes  alsó  jobbra  kanyarodó  része, 
amire valószínűleg a szárny és a fej közti „toll-
rajz” is felhívja a figyelmet. Lejjebb, az angyal 
mellrészén  egy  macska  stilizált  fejábrázolása 
ugrasztható ki, ami a Szüzet kódolja. A soronkö-
vetkező Mérleget a körbefutó zodiákusban bár-
melyik glória hozhatja. A Skorpióra két kígyó is 
utalhat, egyik sem túl pregnáns megjelenítésű.
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Figyeljük meg, hogy az alsó an-

gyal  feje körül  középlila foltok 

vannak, és hogy a feje melletti 

csúcsdísznél  egy  lefelé  keske-

nyedő,  nehezen  értelmezhető, 

elvékonyodó   „farokmotívum” 

látható. Ebben egy olyan kígyót  

feltételezhetünk, amit a Madon-

na ruhája kitakar, és csak a kö-

zépső angyaltól jobbra bújik elő, 

lefelé lógó, szembenézetű fejjel. 

A középső  angyal  kézfeje  alatt 

is  értelmezhető  egy  90  fokkal 

balra fordított háromszögletű kí-

gyófej.

A Nyilas és a Bak megjeleníté-

sét  a 127.  ábrán látjuk.  Az an-

gyal karja feltűnően íj alakú, és 

az övén van egy sötét csík, ami 

a nyílvessző szerepét játszhatja. 

A Bakot egy elálló fülű bárány 

jelzi  a  dobogóba  „süllyesztve”. 

Megfigyelhető a két gombszeme 

és orra.  Felette egy 45 fokban 

felfelé lépő bíbor  kecske is  ér-

telmezhető.  Végül,  a  Vízöntőt 

egy hollóként  értelmezhető  an-

gyalszárny hozza az eredeti kép 

bal  alsó  sarkában.  Ezt  külön 

nem mutatom,  de a  124.  ábrán 

ellenőrizhető. 
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Ez a Holló egyébként a Nap ED rendszeréhez tartozik. Farktollától a kép központi csomópontján át 

húzhatunk egy egyenest, ami a körbefutó zodiákus Oroszlán-jeléhez tartozó „farokbojthoz” vezet (124. ábra). 

A Hold  ED tengelye  az  imént  tárgyalt  báránytól  egy  másik  csomóponton  keresztül  vezet  a  körbefutó 

zodiákus Rákjához,  a  Hold Mária  kapucnijából  választható le.  A Vénusz-Mars  ED tengelyt  a  128.  ábra 

szemlélteti.

A Mars kép-

jele  a  jobb  alsó 

angyal  glóriájá-

ból  és  a  felette 

lévő  angyal  al-

karjából  rakható 

össze. A Vénuszt 

az alkar fölött és 

alatt  is  látszó 

élénkbordó  csil-

lagforma jelzi. A 

tengely  bal  vé-

gén  egy  trapéz-

fejű kutya hozza 

a  Kost,  de  rög-

tön tőle jobbra a 

Bikát  adó  „kör-

szarvú”  három-

szögletű  fej  is 

felismerhető.  A 

Skorpiót  két  kí-

gyó  is  megjele-

níti.  Ezen  a  ki-

vágáson egyébként látszik annak a derékszögben elforgatott másik kígyónak a teste is, aminek korábban csak 

a fejét láttuk. A színe alapján lehet megtalálni a Madonna kézfejétől balra, bár a folytatásban mintha három-

farkú lenne. Azt hiszem, Brehm állathatározójában hiába keresnénk ezt a típust. Az ED rendszer utolsó jegye 

a Mérleg, amit a glória felső íve hoz. A Jupiter és a Merkúr ED tengelyét a 129. ábrán látjuk.

A  Jupiter 

képjele  szokáso-

san  a  kisded  fe-

jéről  indítható. 

Merkúr  megje-

lenítőből  kettőt 

is  találunk.  Má-

ria nyaka alatt is 

értelmezhető egy 

„M”,  de  a  jobb 

alsó  angyal  gló-

riájából, a felet-

te lévő angyal al-
karjának   ívéből 

és  a  jobb  alsó 

angyal  mellén  a 

színváltásra írha-

tó  keresztből  is 

összerakható  a 

Merkúr asztroló-

giai  képjele  (C). 

Az  Ikreket  egy 

jobbra  tekintő 

egérfej adja a kisded glóriájától balra. A Szüzet a jobb alsó angyal glóriájára balról fent simuló nyúlfej hozza 

(világoszölddel körvonalazva). A Nyilas a körbefutó zodiákusból vehető, és ugyanitt az angyalszárny hal-a-

lakja jeleníti meg a Halakat. 

Végül a Szaturnusz ED rendszerét a 130. ábrán tekinthetjük meg.
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129. ábra
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A bolygó megjelenítése a szokásos. A Bakkal már találkoztunk, az alsó háromkaréjos motívum kódolja 

a  Vízöntőt.  Egy eldugott  „minioroszlánt”  kinagyítottam (sárga  keretben  és  kontrasztosítva).  A Rákot  a 

Madonna kéztartása jelzi. A 124. ábrán jól látszik a „P”, az „X” és az „M” megjelenítése.
Elemzés nélkül közölném egy szintén 1280 körülire datált Cimabue kép csillagmitoszi rendszerét is (a  

képen Mária és a kisded mellett négy angyal és Assisi Szent Ferenc látható):

A képet akár önállóan is elemezhetjük, a Jupiter-Merkúr ED-tengelyhez annyit segítenék, hogy a Jupiter 

jel hattyúnyaka fed egy hal-ábrázolást, és Assisi Szent Ferenc mellrészén egy nyúl van, attól jobbra egy ló.

107

130. ábra

131. ábra



CIMABUE: TRÓNOLÓ MADONNA NYOLC ANGYALLAL
A festményt régebben 1280-85-re datálták, ezt újabban vitatják, és Giotto hatását vélik felfedezni rajta. 

Csillagmitoszilag persze ez is ugyanolyan EDM rendszerű kép, mint az előző vagy a kellsi Madonna. A kü-
lönbség talán csak annyi, hogy a szokásos elrendezés lefelé meg van bővítve egy másik, négyes rendszerrel, 
amit ott az oszlopok négyes motívumai jelölnek, míg fenn a trón két oldalán a zodiákust jelző 12 motívum 
számolható meg. Alul két próféta és két király látható, Ábrahámon egy nagy kutya (=Kezdet) és talán a 
fejábrázolásból  adódó Mars  mint  a  Kos  uralkodó bolygója  jelezheti,  hogy ő  az  ószövetségi  egyistenhit 
kezdőalakja, míg Dávid Jézus felmenőjeként az Újszövetséghez kötődhet. Fejdísze az Újszövetségre utaló 
Mérleg-jel, és a papírtekercsének az alakja is ugyanazt hozza. 

Számunkra persze az EDM rendszer az érdekes, amit a 132. ábrán látunk.
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A 133.  ábrán követhetjük a  körbefutó zodiákusnak a  Kostól  a  Skorpióig tartó  jegyeit.  Az  ábra  bal 

mezőjében világoslilával kereteztem be egy jobbra néző kutyafejet (Kos), a mező felső részén az angyal 
mellrészén és a  nyakán is a Bikát hozó háromszögletes, „körszarvú” fejmotívum látható, míg a trón csúcsdísze 

az Ikreket kódoló Bagolyra hasonlít. A Rák megjelenítése a szokásos. A középső mezőn látható baloldali 

angyal hajában a középtől jobbra egy kis oroszlánfej sejlik fel (az Oroszlán-jel alatt), míg a jobboldali angyal 

nyakán egy kerekfülű mackót (=Szűz) látunk. A jobboldali mezőn egy nagyjából ötszögű szürke sárkányfej 

hozza a Mérleget, és alul a befont haj vége kígyófejjé szélesedve a Skorpiót kódolja. A Nyilast külön nem 

szemléltetném, az a 132. ábra jobb alsó angyalának szoknyarészéből kinéző lóból adódik. A Baktól a Halakig 

tartó jegyeket a 134. ábrán látjuk.

A Madonna alsó lábfejének bárányfej alakja van (Bak). A felső lábnál a festő vékony sötét hármashul-

lámot helyezett el, ami a Vízöntőt kódolja. Balra jól látszik a Halakat hozó függőleges hal-alak.

A mű összevont exil-domicil rendszerét a 135. ábrán szemléltetném.

A Nap ED rendszere (fehér tengely) a baloldali hollót köti össze a túlsó oroszlánnal. A Nap lehet a 

Madonna glóriája, de más is.  A Hold ED tengelye (kék vonal) a körbefutó zodiákus Bakját köti össze a 
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134. ábra

135. ábra
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Rákkal. A Hold a Madonna kapucnijának tetejéből képezhető. A Merkúr-Jupiter ED tengelyére (sárga vonal) 

balról jobbra az alábbi motívumok esnek: egér, macska, íj, hal. Gondolom ezek azonosítása az exil-domicil 

jegyekkel az olvasó számára már nem túl nehéz feladat. A Merkúr képjele a nyakkivágásba írható, a Jupiteré 

a szokásosan adódik. A Mars képjelét a 135. ábra bal alsó angyalának glóriája és a mellrészén megfigyelhető 

„nyíl” adja. Utóbbi egy Bika-megjelenítőnek is tekinthető, de a Bikát egy galamb is kódolja, ami a lábával ér 

a világoslila tengelyhez. Ezen a Mars-jel mellett van egy Kos-jelbe íródó kutyafej, egy bordó ötszög hozza a 

Vénuszt, amiben külön megjelenik egy „V”-jel is, de a tengelyre esik a körbefutó zodiákus Mérlegét adó 

sárkányfej is, és a vonal egy kígyópikkelyes, visszatekintő kígyónál (=Skorpió) végződik. A Szaturnusz ED 

tengelyére a KZ (körbefutó zodiákus)  Vízöntője és Oroszlánja esik, emellett van rajta egy kecskefej és egy 

abba íródó rákolló a Jupiter-jel keresztjétől jobbra felfelé. A legszebb „M” Mária vállaira és a kisdedre írható, 

a „P” képződése jól látszik.
A kép Cimabue nevezetes műve, amit egy érdekes későbbi történethez kötnek. Giorgio Vasari, a XVI. 

század  ismert  művészettörténésze  leírja,  hogy  a  festő  egy  Madonna  képet  festett  a Santa Maria Novella 

templom részére, amit Firenzében jártakor megtekintett Anjou Károly király, és hogy a művet Cimabue 

házából  ünnepélyes  körmenetben,  harsonaszóval  vitték  a  templomba.  Frederic  Leighton  XIX.  századi 

angol festő, aki 24 éves korában Firenzében tanul az  Accademia di Belle Arti-n, e leírás hatására képet 

fest Cimabue's Celebrated Madonna is Carried in Procession throught the Streets of Florence címmel. A 

festményen  Cimabue  babérkoszorúval  a  fején  a  Madonna  kép  előtt  vonul,  és  mögötte  a  kor  számos 
híressége  található,  Giotto,  Dante,  Arnolfo,  Gaddo  Gaddi,  Andrea Tafi,  Buonamico  di  Martino,  Simone 

Memmi  és  lovon  Anjou  Károly.  A  festményen  a  körmenetben  vitt  és  Cimabue-nak  tulajdonított 

táblaképről azóta kiderítették, hogy az valójában Duccio Ruccelai Madonna című műve, amit nemsokára 
szintén elemzünk.

Számunkra  talán  nem is  a  nevezetes  félreértés  érdekes,  hanem az,  hogy a  XIX.  század  közepén 

Firenzében járt festő mit tanulhatott, és mit tudhatott meg az ottani festmények rejtett szimbolikájáról. A 

kérdés  megválaszolásához  kilépve  tárgyalásunk  időrendi  menetéből,  szánnék  egy  röpke  fejezetet  az 

említett  munka elemzésének.  Frederic  Leighton  egyébként  fényes  karriert  futott  be.  Ezt  a  festményét 

például az 1855-ös londoni kiállításának első napján Viktória királynő vásárolta meg...
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EGY ÉRDEKES XIX. SZÁZADI REFLEXIÓ – FREDERIC LEIGHTON: CIMABUE'S CELEBRATED 
MADONNA

A kép részletes elemzéséből kiderül, hogy Frederic Leighton Firenzében megismerkedett a Madonna ké-
pek szokásos EDM rendszerű kódolásával. A mű nem követi pontosan a hagyományos megoldást, bizonyos 
pontokon kompromisszumosabb, máshol meg többet is vállal. A látványos alkotás valószínűleg nem tartal-
maz az utókornak szánt rejtett történetet, így vélhetően nem sorolható a Raffael-Runge-Csontváry-féle, „tran-
szcendens igényű” alkotások közé. Ugyanakkor ötletes és gazdag formálszimbolikai  rendszerre épül, így 
részletesebben is vizsgálnám. A 232 × 521 cm-es, 1853-55.  között festett képet eredetiben a 136. ábrán látjuk. 

A csillagmitoszi rendszert a 137. ábra szemlélteti.

A körbefut zodiákus jegyeit „k” indexszel jelöltem. Emellett a képen megjelenik a hét bolygó, egy külön 
rendszerben (balról jobbra) a zodiákus vizes, földes, levegős és tüzes jegyei, a bolygók közelében – ha nem 
is feltétlenül  egy egyenesre esően,  de – megjelennek azok exil  és domicil  jegyei,  és látható a zodiákus 
kettőre,  háromra, négyre osztása is.  Azonosítható a Jézus-monogram és a Mária iniciálé is,  ha nem is a 
szokásos, ED tengelyekhez vagy Tejúthoz rendelt formában. A körbefutó zodiákusnak a Vízöntőtől a Bikáig 
terjedő jegyeit  a 138. ábra szemlélteti.  A Vízöntőt egy hármashullám alakú papírcsík hozza, a Halakat a 
legmagasabb hölgy oldalába írt hal-alak, a Kos képjele ugyanennek a hölgynek és a két tőle balra állónak a 
fejalakjából  bontható ki,  amelyeket  a  festő  egy fehér  kontúros  szívalakba foglalt.  Jelzés  értékű,  hogy a 
hármasból a két szélső fej sötétebb, ezek befelé eső kontúrvonalán kell a képjel vonalát vezetni, egyébként a 
jel szárát is hozza a mellettük álló barátfrizurás pap botja. A püspök fejétől jobbra a háttérből egy disznófej 
néz ki, ami a Bikát kódolja. Az Ikrek az alapképen is jól azonosítható, a Rákot egy tehén alakú felhő kódolja, 
a Szüzet egy lányarc a kép jobb felső sarkában, alatta a lombokba egy sárkány íródik, ami a Mérleget hozza. 
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Egy igen apró oroszlán közvetlenül a kerítés fölött néz ki, ezt kinagyítva a 139. ábrán hozom.
Az   ábrázolásra  ráfed  egy hosszúkás  fa,  az  oroszlán 

mintegy amögül  néz  ki,  de  az  azonosítást  megkönnyíti, 
hogy a  festő  megrajzolta  a  két  szembogarat,  de  még  a 
szem külső körvonalát is.

Igen zsúfolt területen, a kép jobb alsó sarkában látjuk a 
Skorpió és a Nyilas megjelenítőjét, és azt el is kell különí-
tenünk más rendszerektől, ugyanis lóból – ami a Nyilast 
kódolhatja – ezen a területen négy is van. A 140. ábra jobb-
oldali paneljének tetején látszik Anjou Károly nagy fehér 
lovának a kantárszára, ami egy kettéosztott piros nyelvű 
kígyóként  van megfestve.  Ez a kígyó hozza a Skorpiót, 
azonosítható a két szeme is. A kígyó feje felülről belelóg 
egy medve fejébe, aminek a Jupiter ED rendszerében lesz 
jelentősége, de ennek a medvének az orra egy előrecsapott 
fülű lóból van,  és ez az a ló, ami a körbefutó zodiákus 
Nyilasát kódolja. Egy jegyünk van még hátra a körbefutó 
zodiákusból,  és ezt is a 140. ábrán mutatom, a baloldali 
panelen. Az eredeti képen középtájt alul látunk egy gye-
rekpárt, és a háttal álló fiú ruhája egy kecskefejet formáz, 
ami a Bakot kódolja.

A kép jobb alsó sarkának szimbolikai zsúfoltságát fokozza, hogy itt jelenik meg a zodiákus háromra és 
kettőre vagy 12-re osztásának jelzése is, de a kép bal alsó sarkában megfigyelhető a négy részre osztás is. Ezt 
összevonva a 141. ábrán szemléltetném.
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Anjou  Károly  fehér  lovának  feje 
feltűnően  felszegetten  áll,  de  a  ló 
nyakának aljánál, a szegy fölött látható 
még  egy,  kissé  leeresztett,  nagyjából 
hasonló nagyságú szürke  lófej, és erős 
digitális  kontrasztosítással  egy 
harmadik,  már  visszaforduló,  barna 
lófej  is  kiugrasztható,  hasonló 
mérettel.  Ez  alighanem  a  zodiákus 
három  felé  osztását  jelenti  például: 
kardinális,  fix  és  változó  jegyek), 
amire annál is inkább gyanakodhatunk, 
mert  látunk  itt  egy  fél  fekete 
„fogaskereket”  is,  aminek  a  nemrég 
tárgyalt medvefejtől számítva öt egész 
foga számolható meg,  a hatodik meg 
elkezdődik, így az ha teljes kör lenne, 
alighanem  a  tizenkettőt  hozná.  Így 
„félkerékként”  éppen  a  zodiákus 
felezésére  is  utalhat.  A mű  bal  alsó 

sarkában a zodiákus egy további, négy részre osztását jelző jelenetet látunk. A körmenet bekanyarodó elején 
a jobboldali virágszóró lány ruhája túlnyomóan zöld, ami a földes jegyeket kódolja. A baloldali lány ruhája 
piros, ami a tüzes jegyeket hozza. A keresztvivő fiú ruhája fehér,  ami a levegős jegyeknek felel meg. A 
püspök öltözetén megjelenik az utolsó csoportot, a vizes jegyeket jelző kék szín is, és még a kézfejei is kék 
színűek. A kék színű részletek itt a csoport másik három tagjának mindegyikét érintik, ami jelezheti, hogy 
ebben  a  rendszerben  a  püspök  részéről  alapvetően  a  kéket  kell  figyelembe  venni.  A  menet  élén 
megfigyelhető  négy elemi  minőség  szerinti  felosztás  egyébként  a  teljes  körmenet  szerveződési  elvét  is 
előrejelzi és jelenti. Említettük már, hogy balról jobbra a kép alsó részén a vizes, a földes, a levegős és a 
tüzes jegyek „vonulnak fel”. 

A vizes jegyek sorát a 142. ábrán tanulmányozhatjuk.

A Rákot az ábra bal felén megfigyelhető, stílusosan sötétkék színű kétollós, háromszögfejű rákábrázolás 
kódolja. A halakra a zöld ruhás virágszóró lány virágai is utalhatnak, amik egy jobbra tekintő kakas alakjába 
rendeződnek, de szóba jöhet a körbefutó zodiákus „Halak”- megjelenítője is. A Skorpiót az a kígyó alakú 
papírcsík adhatja, ami a körbefutó zodiákusban a Vízöntőt jelenítette meg.
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A földes és a levegős jegyeket a 143. ábra szemlélteti.

Az ábrán a baloldali  zenész hangszere egy kerek 
orrú  disznót  rejt,  ami  a  Bikának,  az  egyik  földes 
jegynek felel meg. Kezétől a mellette lévő férfi válla 
felé a kézírásos Bak-jel zászlója indítható, és jól lát-
ható a Bak-has és a Bakfarok is (a Bakhas helyét sár-
ga keretben külön is hozom. A Szüzet a fehér ruhás 
Cimabue és a mellette lévő gyerek lábállása kódolja. 
Figyeljük meg, hogy a négy láb közül az egyik térd-
ben visszahajlik a másik három tömbjébe – ez ismert 
Szűz kódolási módszer, lett légyen szó állati- vagy 
emberláb- rendszerről. Az ábra jobb felén a levegős 
jegyeket látjuk. A három íves váll három félhullám-
ként a Vízöntőre utal. Az első két szereplő félprofi-
los szembenézésükkel, de a két gyerek is az Ikreket 
kódolja. A Mérlegre utalnak a vállak Mérleg-ívei, de 
a Madonna-kép felső keretlécéről mint traverzről le-
lógó girlandok is egy mérlegkar és a két serpenyő-
lánc   képzetét   hozhatják. A  tüzes  jegyeket  a  144. 
ábra   szemlélteti.   Baloldalon   egy   olyan   hármas 
szereplőcsoportot  látunk,  ahol  a  két  szélső  alak  a 
Kos-jelhez hasonlóan hajlik szét. Ez hozza a Kost. A 
Nyilast Anjou Károly lova jelzi. Lehetne itt még egy 
Nyilas-megjelenítőre gondolni, ugyanis a király pa-
lástjának íve egy alkalmas sugárirányú motívummal 
is Nyilas-megjelenítő, de az már az oroszlán megje-
lenítője  után van.  Nem szóltunk róla,  de  a  jegyek 
balról jobbra való leolvasásában látszik a precessziós 
(nagy  évköri,  az  óramutató  járásával  ellenkező) 
irány. Ez a vizes és a földes jegyeknél egyértelmű, a 
levegőseknél nem megállapítható, tehát, ha a „rend-
szerhez”  tartani  akarjuk  magunkat,  a  tüzes  jegyek 

Nyilasának leginkább a nagy fehér lófejet tekinthetjük. A király mellrészén a piros mezőt a kézfej két részre 
osztja. Attól jobbra egy oroszlánfej hozza utolsó jegyünket, az Oroszlánt (balra Vízöntő-megjelenítők láthatók, 
amik a Nap ED rendszeréhez tartoznak). Rögtön meg is nézném ezt a részletet – áttérve a kép asztrológiai 
bolygóira és exil-domicil rendszerére, innen, jobbról kezdve az elemzést. Mint említettük, az ED rendszer 
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nem mindig fogható fel a hagyományos „tengelyes” megoldásúnak, amikor a bolygó, annak alávetettségi és 
uralmi jegye (jegyei) egy tengelyre esnek, inkább azt  venni  észre,  hogy azok egy helyen tömörülnek és 
lehetőség szerint összeérnek, vagyis egy lazább, kompromisszumosabb megjelenítésről van szó. A Nap ED 
rendszerét a 145. ábra mutatja.

A Napot a király kerek arca kó-
dolja, palástjának fehér része alatt balra
több  ifjú-arc  van  (egy  nagybajuszos  
is), jobbra egy oroszlán. A kettőt a kéz-
fej választja el, amin kissé meglepőd-
tem. Olyan, mintha egy cigarettát tar-
tana. Ennek eldöntését másokra hagy-
nám, számunkra inkább az az érdekes, 
hogy ebből az ujjtartásból némi fantá-
ziával az Oroszlán és a Vízöntő képje-
le is kiolvasható (balra 90 fokkal for-
gatva),  és  hogy a  ló  sörényének egy 
részlete a kézfejet egy balra 90 fokkal 
elforgatott majomfejjé vagy talán ifjú-
fejjé  egészíti  ki,  ugyanis  mindkettő 
Vízöntő-kód.  A Nap megjelenítője  és 
az ED jegyek itt csak egymás közelé-
ben vannak egy háromszögszerű elren-
dezésben. Lényegében ugyanitt, a kép 
jobb  alsó  sarkában  látjuk  a  Jupiter 

ED-kapcsolatait, mellette pedig a Mars rendszerét (146. ábra).

A Jupiter kézírásos képjele a nagy fehér lóban ismerhető fel. Ez a vele szinte összeíródó lehajtott lófejjel 
adja az Ikreket. A Nyilast bármelyik ló, de a király palástjának fehér íves része is adhatja valamelyik középső 
radiális díszpárral. A Szüzet a korábban már tárgyalt medve hozza. A Halakat a sarokban támaszkodó férfi 
jeleníti meg, megfigyelhető, hogy még a lábát is keresztezi, ami a Halak képjelére utal, emellett a köpenye a 
bal könyökénél látható ívig elég jól hozza a hal-alakot, de a legerősebb utalás, hogy a hátán egy kakasfej 
ismerhető fel (a két könyök a kakas két szeme, a férfi feje és sapkája a taréjt adja, és a csőr is jól látható).

A Mars rendszerét az ábra jobboldali paneljén látjuk. A középső férfi fejét a festő lényegében pirossal 
keretezte, ami a „vörös bolygó” képjelének a körét hozza, a nyílnak a két kéz holttere tekinthető. A Kost a 
körbefutó zodiákusból vehetjük (a két szélső széthajló alak), a Mérleget egyrészt a jobboldali férfi sapkaíve, 
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másrészt a középső férfi mellrészén kirajzolódó sárkányfej kódolja (utóbbiban a két kéz is szerepet játszik). 
Egy galamb (Bika) a baloldali  férfi  felsőtestére és fejéra íródik,  a Skorpiót a jobboldali  ifjúnak a lábak 
tömbjéből kiálló lába jelzi a szokásos módon.

A Szaturnusz ED rendszerét a 147. ábrán tanulmányozhatjuk.

A bolygó képjele a baloldali férfi alakjában ismerhető fel. A Bak a körbefutó zodiákusból vehető, a 
másik uralmi jegy a Vízöntő, amire a levegős jegyeknél tárgyalt három kerek váll-ív utal (sárgával jelölve). 
Egy oroszlánfej a középső nagy alak feje mögött van, de – úgy tűnik, hogy – a posztamens első textilmintáján 
is vannak oroszlánok, és a középső krémszínű szereplő válla alatt is gyanítható egy sematikus oroszlánfej-
ábrázolás, amit a ruha redői adnak ki. A Rák legnyilvánvalóbb megjelenítője az a hosszú csőrű madár, ami a 
Szaturnuszt hozó férfi köpenyének a bal oldalából, a vállából és a nyakkivágás lapos ívéből (=csőr) rakható  
össze. Ezt a madarat középlilával töltöttem ki.

A Merkúr ED kapcsolatait a 148. ábra mutatja.
A bolygót láthatóan a 

Cimabue és a kisfiú vállaira 
és  karjaira  írható  lekerekí-
tett „m” jeleníti meg. A fes-
tő vállíveire írható a Nyilast 
hozó  íj-alak,  a  féloldalt  a 
vállára  vetett  köpönyegben 
egy kanyarodó hal alakja is-
merhető fel (Halak). A Szü-
zet a lábállások adják, ami-
ben a döntő, hogy Cimabue 
egyik  lábát  visszahajlítja  a 
másik három tömbjébe. Vé-
gül az Ikrekre utalhat maga 
az emberpár és a festő ruhá-
jának  elején  értelmezhető 
bagoly-ábrázolás is, amiben 
a fejet a ferdén futó ráncok 
választják  le.  Úgy  tűnik, 
hogy Cimabue fején a babér-
koszorú is egy – a fején kör-
befutó – egérből van, ami -
nek a feje a festő fülénél lát-
szik, és ez már egy harmadik 
Ikrek  megjelenítés  (jól 
látszik  az  egér  orra,  füle, 
kinagyítható  a  szembogara 

és a szem körvonala is).
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Térjünk át a Vénusz ED rendszerére (149 ábra)!

A baloldali hölgy feje adja 
a Vénusz képjelének körét, a 
keresztre – mint más hasonló 
esetekben – a kissé eltávolí-
tott  párhuzamos  kéztartás 
utal. A hölgy disznófejbe író-
dó  hangszere  rögtön  a  Vé-
nusz  egyik  uralmi  jegyét,  a 
Bikát adja. A Kost a jobbol-
dalon  középmagasságtól  le-
felé a ruharáncokból kibonta-
kozó kutyafej hozza. A Mér-
leg-ív  (sárga  áttetsző  vonal) 
a  férfi  hátvonalára  és  a  nő 
vállára íródik. Végül a Skor-
piót  hozó  kígyó  alaposan 
körbetekeredik  a  férfin.  A 
pontos  útját  a  ruha  egyéb 
ráncai  miatt  nem  könnyű 
azonosítani, de adnék egy le-
hetséges értelmezést. Miután 

kibújik egy hasadékból (az oldalnézetű kutyafej nyakánál) háromszor körbejárja a férfi bal lábát, majd ne-
gyedszer is kibújva felfelé veszi az irányt és eltűnik a kutya füle alatt. Innen már balra kanyarodva bújik ki, 
„övként” megkerüli a férfi hasát (esetleg még egyszer visszatér a kutya füle alá, hogy ott még egyet fordul-
jon), majd a férfi mögött fordulva annak nyakánál felkúszik a hátára. A kígyó lefelé csüngő fejét a kutya or-
rába íródóan látjuk (kikontrasztosítva). Talán emlékszünk, hogy egy hasonló, bár egyszerűbb megoldást Raf-
fael is használt az Alba Madonnán. 

Utolsó bolygónk a Hold, ennek ED kapcsolatait a 150. ábra szemlélteti. A Holdat a vállra emelt kisded  
hozza az alakjával. Rajta ül és áll a bolygó uralmi jegyének a megjelenítőjén (sötétkék rák-alakzat). Aláve-  
tettségi jegye a Bak, amit a püspök szakállából kibontakozó félprofilos kecskefej jelenít meg. 
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 Végül a monogram rendszerről jegyezném meg, hogy nem találtam olyan csillagmitoszi alrendszert, amire a 
Jézus monogram illeszkedne. A képi elemekre viszont illeszthető, de mivel ezek nagyobb szabadságot adnak, 
itt két lehetséges megoldást is találtam. Az egyiket a 137. ábrán láttuk. Itt viszonylag sok fontos képelem 
érinti a vízszintes tengelyt, a csecsemő feje, a püspök süvege, a a király lovának feje inkább felülről. Cima-
bue feje a közepéig ér,  rajta van a dob, sok más fej  alulról érinti, tehát ez egy jól behatárolt helyzet. Az „X” 
is jellegzetes pontokon megy át. Az egyik szár pontosan illeszkedik a Vénusz-rendszer férfija által tartott 
hangszer irányára, de a ruhája aljának az irányára is. Ugyanennek a tengelynek a túlsó vége egy olyan kis-
gyereknél végződik, aki kezeivel és lábaival maga is egy „X”-et formáz. Az „X” keresztezése  pontosan ül rá 
egy  férfi  háromszög  alakú  kalapjára,  és  a  másik  szár  is  eltalál  néhány  jellegzetes  pontot.  Mutatnék 
ugyanakkor egy másik lehetséges megoldást is (151. ábra).

Ennek a változatnak az az érdekessége, hogy a monogram szára magára a festőre íródik. Itt a P feje a 
girlandhoz illeszkedik, de a vonalat szinte a posztamens bal fele mögötti arc elnyúlt haja is vezeti, átmegy a  
tehén fején, és az ovális tetejének a baloldali virtuális folytatását is mintha jelezné egy felhő.

Nincs kizárva, hogy a festő mindkét lehetőségre gondolt. A Mária iniciálé egyértelműbbnek tűnik, és az 
is látszik, hogy a függőleges díszkeretet (alapot) és az enyhén előre döntött táblaképet a festő csak azért 
találta ki, hogy a konstrukció perspektívában kiadja az „M” tetejéhez szükséges berogyást, amit a két síkba 
eső háromszögek rajzolnak ki.

A  megdöntött  táblakép  virtuális  kiforgatásával  azóta  tisztázódott,  hogy  a  kép  címe  téves  olyan 
értelemben, hogy a körmeneten látható Madonna-kép nem Cimabue műve, az valójában Duccio Rucellai 
Madonnáját ábrázolja. A következő fejezetben ezt a képet elemezzük.
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DUCCIO: RUCELLAI MADONNA

Mint említettük, Frederic Leighton híres művén valójában nem Cimabue képét, hanem Duccio Ruccellai 

Madonnáját (1285) viszik a körmenetben. Ezt a tévedést csak 1889-ben fedezte fel Franz Wickhoff. Vessünk 

egy pár pillantást a neves protoreneszánsz festőnek erre a képére is! Itt csak a preparált változatot adnám 

közre, mert a mű azon is jól áttekinthető (152. ábra).
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Nem adnék részletes  elemzést,  azt  az  olvasó valószínűleg maga is  el  tudja  végezni,  inkább csak a 
különlegességekre és az alaprendszerre térnék ki. A kép érdekessége, hogy több olyan ívsort tartalmaz, ami a 
Vízöntő képjelére utal, az alsó angyaloknál a festő a jelbe a glóriákat is bevonja, a bal angyalnál sötétebb 
segédvonalak segítik a felismerést. A függönytartó ívsor jobb oldalán egy zárt ívként (oválisként) jelenik 
meg a Hold (türkisszel körvonalazva), innen indítható a Hold ED tengelye, ami a „P” szára (kék vonal). A 
Napot itt a kisded feje jeleníti meg, és onnan indul a Jupiter jele is, a Szaturnusz képjelével egybeírva. Az 
„X” egyik szára a Nap ED tengelye, a másik a Szaturnusz ED rendszerének a vonala. Utóbbin a Bak a kisded 
nyakkivágásánál fedezhető fel, a Rák megjelenítésével együtt. Egy oroszlán a jobboldali angyal copfjából 
néz ki. A Vénusz-Mars tengely eléggé szokásos, érdekessége, hogy a Skorpiót adó kígyó a jobb középső 
angyal „nyakkendőjeként” lóg le, és az adja a Mars képjelének a nyilát is. A Jupiter-Merkúr tengelyen alul 
egy bagoly,  a kisded karjánál  egy hal-alak és egy Nyilas-ív látszik,  a jobb végén egy 90 fokkal  jobbra 
forgatott, ellógó hajú lányarc hozza a Szüzet. A trón geometrikus motívumai sematikusak, már nem őrzik a 
szabályos bizánci kódolást (ezt később érintjük).

Érdekességképpen mutatnék még egy Duccio művet, egy vegyes tematikájú hármasképet (triptichont) 
melynek középső, fő táblája a keresztrefeszítést ábrázolja. Ez ugyan nem az eddig látott „Madonna a kisdeddel”,
hanem a  „  ájdalmas anya” , de ugyanúgy felismerhető benne az EDM rendszer (153. ábra).

Itt csak a legfontosabb szerkezeti  elemeket ábrázoltam. A Jézus-monogram „P”-jének feje a boltívre 
íródik.  A  szár  a  Hold  ED-tengelye. Ezen  a  Bakot  a  koponya mint  csont  hozza  (tudjuk,  hogy a Bakhoz 
tartoznak a kihűlt, megszilárdult, megfagyott, megcsontosodott anyagok), egyébként népdalokban és a népi-
szakrális ábrázolásokon a Bakot kopár hegy is kódolhatja, és itt a Kálvária-dombként ilyet is látunk. A Rákot 
a kereszt tetején értelmezhető anyaarc adja, minthogy az anyaság a Rákkal áll kapcsolatban (az anya két 
szeme a keresztszár feletti  két angyal, az arc alsó vonala Jézus két karja). A Holdat itt több motívum is 
hozhatja.  Az  „X” egyik szára  a  Nap ED-tengelye,  amin  alul  Vízöntő megjelenítők,  felül  egy fej  körüli 
árnyékoroszlán látszik (fehér vonal).  Az „X” másik szára a türkisszel  jelölt  Jupiter-Merkúr ED-vonal.  A 
Jupiter képjele itt a glóriáról indul, és az összes jegy a jobb alsó sarokban található: a szürkén elővillanó 
ruhakivágásba  íródik  egy  lófej  (Nyilas),  mellette  jól  látszik  egy  világosszürke  hal-alak  (Halak),  ez  egy 
macskafej tetejébe íródik (Szűz), aminek a jobb oldala tartalmaz egy bagoly-sziluettet (Ikrek).
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RENESZÁNSZ
GIOTTO – OGNISSANTI MADONNA

A művet 1310 körülire datálják. Eredetiben a 154. ábrán látható, a csillagmitoszi váz a 155. ábrán 
tanulmányozható.

121

154. ábra



122

 155. ábra



A  részletesen,  precízen  kidolgozott  képen  a  csillagmitoszi  kódokat  Giotto  általában  igen  apró 
motívumok formájában tette fel,  így azok nem zavarják az  aranyhatású háttér  által  sugallt  félig-meddig 
bizánci,  statikus,  letisztult  jelleget.  Ugyanakkor  már  látszik  az  átmenet,  úgy  a  kompozícióban  mint  a 
részletekben is. Cennino Cennini azt írja, hogy Giotto lefordította a görög festészetet latinra, és ezt mintha ő 
maga is jelezné. Figyeljük meg, hogy alul két sorban és a trón oldalán is a bizánci ábrázolásokra jellemző 
szigorú  logikájú  geometrikus  motívumok  vannak  (ezek  jelentését  egy  későbbi  fejezetben  tisztázzuk), 
ugyanakkor az emelvény tetején állat- és embermotívumokra emlékeztető ábrázolások dinamikus és kusza 
forgatagát látjuk (talán magának a zodiákusnak a metaforáját), ami már az itáliai reneszánsz szellemét hozza.

Röviden érinteném a kép körbefutó zodiákusát. A koronát tartó szent könyöke alatt látszik egy Kos-jel, 
ami a szabványos helyen adja a zodiákus első jegyét. A Bika képjele feljebb, a glóriákból gazdálkodható ki, 
bár a jegyet a baloldalon függőlegesen felismerhető stilizált galambforma  is  hozhatja  (a  Vénusz  és  a  Mars 
halványlilával  jelölt  ED  tengelyének  végénél).  Az  Ikrekre  a  trónfülke  szárnyain  bármelyik  jellegzetes 
párhuzamos vonalpár vagy akár a kettős csúcsíves áttörés is utalhat. A Rákot a Madonna szemöldökei és 
szemaljának jól megrajzolt ívei kódolják. A jobb felső sorban a belső szent feje az oroszlán képjelére íródik 
(=Oroszlán). Ugyanebben a sorban a jobb szélső szent oldalszakállának aljába egy medvefej van rajzolva, 
ami a Szüzet hozza. A Mérleg megjelenítője az aranyoszöldes ruhájú, jobb oldali szent glóriájának felső íve 
lehet, ezt az exil-domicil rendszer is megerősíti. A Skorpiót egy apró kígyó adja, ami a jobboldali angyal 
copfjából bontakozik ki (lásd az ábra jobb felső részén, sárgával keretezve). A Nyilasra az általa tartott váza 
testének felső íve és annak a „nyílvesszőként” felfogható vékony nyaka utal. Alatta, kissé balra egy kecskefej 
ugrasztható ki, ami a Bakot hozza. A baloldali váza a Vízöntő szerepét játssza. A Halakra a baloldali angyal 
pikkelyes  szárnya  utal,  amit  egy felfelé  álló  halfejnek  tekinthetünk (a  hal  körvonalának  többi  eleme  is 
megtalálható – kékkel jelölve).

A Nap sárgával jelölt ED tengelye a jobboldali angyal „alsó” szárnyába rejtett oroszlánfejre (ez a tüzes 
jegyhez illően narancsszínű) és egy olyan W-motívumra vagy hármashullámra (=Vízöntő) illeszthető, ami a 
kisded nyakkivágásából, felkarjából és eltartott alkarjából adódik.

A baloldali felső sor középső szentjének az arca hozza a Holdat. A Hold áttetsző türkisszel jelölt ED 
tengelyének baloldalán egy apró kecskefej azonosítható, ez jelzi a Bakot, a tengely jobb végén a körbefutó 
zodiákusból vett Rák-megjelenítő található.

A Merkúr és a Jupiter világoskékkel jelölt ED tengelye alul, egy felfelé mutató nyílmotívumnál indítha-
tó, aminek a bal oldalán értelmezhető egy íj egyik fele, de némi kompromisszummal (perspektívaérzettel) a 
jobb fele is megtalálható. Ezek együtt az egyik szükséges jegyet, a Nyilast adják. A tengely érint egy kb. 70 
fokkal balra forgatott lányfejet (=Szűz) a kisded külső lába alatt, és átmegy a hal alakú külső lábon (=Halak), 
ami az Ikreket adó két feltűnően párhuzamos láb egyike. Ezzel minden szükséges jegy előállt. A Jupiter kép-
jelének felső íve a kisded fejére íródik, a kereszt szárai jól felismerhető árnyéksávokra esnek. Giotto itt azt 
a szokásos megoldást használja, hogy ez egyúttal a Szaturnusz képjelének a keresztje is.

A Vénusz és  a  Mars  ED rendszerében a Vénuszt  a  kisded két  lába közötti  térben feltűnő piros  V-
alakzattal jelölte a festő, a Mars képjele az aranyoszöldes ruhájú jobboldali szent glóriájából és köntösének 
arany szegélyéből  írható  össze.  Ez  a  glória  utal  az  egyik  szükséges  jegyre  –  a  Mérlegre  –,  a  tengely 
baloldalán már találkoztunk a galambbal, ami a Bikát hozza, a koronás szent copfjából egy kutya néz ki (lásd 
a  jobb  felső  sarkban,  sárgával  keretezve),  ami  a  Kost  adja,  végül  a  szenttől jobbra  két piros  testű  kígyó 
(=Skorpió) keresztezi a tengelyt, ami egyúttal a körbefutó zodiákus Ikrek jegyét is jelezheti.

A Szaturnusz képjele a kereszt azonosítása után könnyen felismerhető. ED tengelye a baloldali angyal 
kezében  lévő  vázától  indítható.  Ezzel  mint  Vízöntő-megjelenítővel  már  találkoztunk,  de  a  Vízöntőt 
másodlagosan is hozza az alatta balra felfedezhető hármas motívum egyik összetevője, amiben egy fiatal fej 
(=Vízöntő), alul egy oroszlánfej (=Oroszlán), a fejjel fedésben egy kecskefej (=Bak) van (lásd a bal felső 
sarokban, sárgával keretezve). Csak a Rák hiányzik a rendszerünkből, de a tengely a kép jobb felső részén a 
Rák képjeleként értelmezhető csúcsívre fut ki, közben átmegy a Madonna köpenyének két ívesített „V” alakú 
ráncán  is,  ami  szintén  felfogható  egy  rákábrázolás  körvonalának.  Még  egy Vízöntő-megjelenítő  esik  a 
tengelyre, ez a Nap ED rendszerénél tárgyalt W-motívum.

 A Jézus-monogram „X”-ének két szárát a Nap és a Szaturnusz ED tengelye adja, a „P” szárát a Jupiter-
Merkúr ED tengely, ami automatikusan Tejútnak is értelmezhető. A „P” feje a kisded glóriájára íródik. A 
Mária iniciálé vagy a Madonna köpenyének aljába írható – a már említett rák-motívum felhasználásával –, 
vagy a fülke elemeire és a Madonna nyakkivágására. Utóbbi egy cizelláltabb jelet adhat, de hiányosabb, ki-ki 
válassza ki magának a jobban tetszőt!
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TADDEO GADDI: ANGYALI ÜDVÖZLET A PÁSZTOROKNAK

Taddeo Gaddi Vasari szerint Giotto legtehetségesebb tanítványa, és számunkra azért is érdekes, mert 
rajta keresztül  egy nevezetes firenzei  mester-tanítvány soron követhetjük az EDM-rendszer továbbadását 
Cennino Cennini-ig. Tőle a Baroncelli kápolna számára festett egyik freskót elemezném (a freskósorozaton 
Szűz Mária történetét meséli el). A mű eredetiben és preparált változatban a 156. ábrán látható.

A körbefutó zodiákus enyhén „szabálytalan”    már ami a jegyek helyzetét illeti. A Kost adó kutya a bal  
alsó  sarokban  látható,  felette  a  sziklaszerű  rajzolatból  kiolvasható  a  bikát  adó  galamb  (világoszölddel 
körvonalazva). A baloldali magányos fától jobbra egy egérfej, felette balra egy bagolyfej vehető ki, ezek 
Ikrek-kódok.  A bal  felső sarok háromkaréjú motívuma hozhatja a Rákot.  A jobb felső világosbarna,  kör 
alakú, bodros motívum az Oroszlánt jelzi, látszik a szája, a számunkra bal szeme az angyal glóriája. A Szűz 
megjelenítőjét a festő igen elrejtette: az egy felülnézetű fiatal női arc, a sötét részek a bőrnek, az „oroszlán” a 
felülnézetű kendőnek-fátyolnak felel  meg.  A Mérleget  szabályos  helyen  kódolja  egy visszatekintő tehén 
hátíve.  A Skorpiót  a  pásztor  kulacsának szíjaként  értelmezhető  kígyó  jeleníti  meg.  A Nyilast  adhatja  a 
jobboldali  pásztor  lába alatti  kerek ív  (a  Szaturnusz képjelének a  szoknyája)  és  látható a hozzá tartozó 
„nyílvessző” is, de a jobb szélső bárányba ( a háta közepén) is bele van rajzolva egy szarvasfej, az is Nyilas-
kód.  Ennek a  szarva elér  a  legmagasabb,  fehér  kosig,  amitől  balra  meg a Vízöntőt  hozó majomfej  van 
elrejtve a magas fehér és a magas fekete birka holtterében, így ebből a kiosztásból látható, hogy a magas 
fehér kos hozza a Bakot, a majom a Vízöntőt, attól balra a két fekete birka a Halakat, ugyanis azokra egy 
görbült Halak-jel két íve írható.

A Szaturnusz ED tengelye (sötétkék vonal) átmegy a majom és a magas birka fején, ami két szükséges 
jegyet ad,  majd áthaladva a Szaturnusz képjelének a keresztjén az alsó szarvasmarhára (=Rák) fut ki, az 
annak oldalába rajzolt oroszlán helyén (=Oroszlán). Ugyanezt a szarvasmarhát Bika minőségben tekintve, 
annak orrától futtatható a Vénusz-Mars ED tengely a kutya orráig. Erre ráesik a Skorpiót adó szíj felső vége, 
a Mérleg-jelnek a képen már nem látható indulása, de a kulacs oldala is nézhető elforgatott Mérleg-ívnek. A 
Vénuszt a tengelyre kifutó V-motívum kódolhatja, a Mars képjele leginkább a kutyába van írva (annak nyila 
a kutya feje).

A „P” feje az oroszlán fejére íródik, szára a Jupiter-Merkúr ED tengelyre esik. Ez a vonal a körbefutó 
zodiákus Halak jegyétől indul, és a KZ Szűz ábrázolásának szeménél fut ki, közben átmegy a jobboldali 
pásztor  felemelt  karjára írható Nyilas-íven (a ruha könyökránca adja  a „nyílvesszőt”),  a  pásztor mellére 
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rajzolt egérfejen (Ikrek), de értelmezhető itt egy másodlagos Halak-jel is. A felső pásztor al- és felkarívére 
íródik a Jupiter képjele, annak vonala az alsó pásztor fejéhez vezet, a felnéző fej vízszintes alapvonala adja a 
képjel keresztjének vízszintes szárát. A jobboldali pásztor mellére íródik a Mária iniciálé „M”-je.

A Jézus-monogram „X”-ének egyik szárát a Nap, a másik szárát a Hold ED tengelye adja. 
A Nap tengelye  az  oroszlán  orrától  a  kép  baloldalán lévő  magányos  fa  lombjába  rajzolt  majomfej 

(=Vízöntő) orráig futtatható.
A Hold  ED tengelyének  meghúzásához  észre  kell  vennünk,  hogy a  Holdat  itt  egy olyan  Telihold 

képviseli, ami a kép jobb szélén a felülnézetű szűz alatti kecske (zölddel körvonalazva) orraként jelenik meg. 
Az  ED  tengely  a  Telihold  közepétől  húzható  a  bal  felső  sarokban  látható  rákmotívum háromszögletű 
fejrészének közepéig.

Érdekes, hogy a szikla-faktúrájú háttér egy olyan nagy, jobbra tekintő szarvasfejnek nézhető, amin az 
agancs a felső négy fa formájában indul. Mivel a fejben középtájt egy Ikrek-kód is van, de a magas fekete-
fehér birkapár is felfogható Ikrek-megjelenítőnek, sőt, az oroszlántól balra is látni a kép tetején egy kékes 
bagolyfejet (a bagoly teste a szűzbe olvadva benyúlik középre), valószínűsíthető, hogy lényegében a „P” 
szárára íródó Tejút-megjelenítéssel van dolgunk. A Tejút mint a leszületések helye utalhat Jézus születésének 
az angyal által tudatott hírére.

Fejezetünk zárásaként megmutatnám ugyanennek a témának egy jóval későbbi feldolgozását Rembrandt 
van Rijn Az angyal megjelenik a pásztoroknak című képén (157. ábra).

A körbefutó zodiákust jobbra néző kutya, „konnektororrú” disznó, bagolyfej, a nagy világos folton egy 
sötétebb stilizált rákmotívum, jobbra fent két oroszlánfej,  egy nyúlfej és egy lányfej egybeíródó alakja, egy 
jobbról  Mérleg-ívesen  behajló  kígyó,  egy lófej,  egy koponya,  egy majomfej  és  egy kakas  jeleníti  meg. 
Ezeket a motívumokat    gondolom    önállóan is a megfelelő jegyekhez tudjuk rendelni.

A „P” szára a Hold ED tengelye, az „X”  a Nap és a Jupiter-Merkúr ED tengelyre íródik. Az ED tenge-
lyek önállóan elemezhetők, ehhez annyi segítséget adnék, hogy a disznó orra akár egy kígyó feje is, s való-
színűleg az adja a Mars képjelének a körét is, de a jobbról benyúló Mérlegív-hátú másik kígyó feje egyben 
egy félprofilos, jobbra néző búbos galamb feje is (158. ábra bal fele). A 157. ábrán a bagoly feje alatt egy ifjú 
feje hozza a Nap ED tengelyéhez szükséges Vízöntőt. A Jupiter-Merkúr ED tengelyre a bagoly (Ikrek) mel-
lett ráesik az angyal testére rajzolt lófej (Nyilas), a disznó füleiből adódó „M” (Merkúr), a Jupiter képjele, a 
Szűz-megjelenítők, és az angyal a disznó számunkra bal fülébe rajzolható hal-alakon (Halak) áll. A kép bal 
felső részén álló fényes folt három részből tevődik össze (158. ábra jobb fele), baloldalt fenn Jézus feje is-
merhető fel a fénysugarak középpontjában, ő a Napot hozhatja. A „P” feje körüli sötét ív egy Hold-alakot vá-
laszt le, ennek felső részében láthatóan Mária fejalakja van a Holddal rokonítva (türkisszel körvonalazva). 
Az angyal mintha egy ötszögbe lenne írva, ez a néphagyomány Nap-Hold-csillag rendszerében a csillagnak 
felel meg, amit sokszor a Vénusszal azonosítanak (erre utal az ötszög). Úgy tűnik, hogy Rembrandt a teljes 
fényfoltra kiterjedően egy sátán-arcot is elrejtett, ennek jól látható a számunkra jobb szeme. Arcának körvo-
nalai sötétek, de ezt átragyogja Jézus, Mária és az angyal  (a Nap, a Hold, és a csillag) fénye.
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AGNOLO GADDI: TRÓNOLÓ MADONNA A KISDEDDEL ÉS SZENTEKKEL

Agnolo  Gaddi  Giotto  tanítványának,  Taddeo  Gaddinak  a  fia,  akihez  az  EDM  rendszer  Firenzében 
egyenes  ágon  kerül.  Az  általunk  elemzett,  1375  körüli  kép  váratlan,  merész  szimbolikai  megoldásokat 
használ,  a  mester  mintha  meg  akarta  volna  csillogtatni  logikai  készségeit  a  sok  alakos  képen.  A mű 
eredetiben a 159. ábrán látható, a csillagmitoszi rendszert a 160. ábra szemlélteti.
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A körbefutó zodiákusban („k” indexekkel jelezve) a Kost a balról második szent V alakú nyakkivágása 

kódolja, a Bikát a kezében tartott kereszt piros fejénél lévő háromszögszerű alakzat, tetején a befelé hajló 

ívvel. Az Ikreket a trón oszlopának párhuzamos vonalai, a Rákot Mária szeme és annak környéke hozhatja a 

szokásos módon.  Egy kis oroszlánfej  a jobboldali  csúcsív felett  van eldugva,  amit  a Nap ED rendszere 

használ. A Szüzet a jobbról második szent hajába rajzolt jobbra tekintő lányfej kódolja, a Mérleget jelző ív a 

jobboldali szent könyvénél van. A Skorpiót egy olyan kígyó adja, ami a jobboldali, tonzúrás papszent fehér 

reverendájának egyik függőleges ráncaként jelenik meg (látszik a kígyó kiszélesedő feje, a két szeme és az 

orra  is).  A Nyilast  alul  középen az íves  pódium hozza,  függőleges  szimmetriatengelyén  az  élére  állított 

rombusz a „nyílvessző” sematikus megjelenítésének tekinthető. A Bakra leginkább a pódium bal oldalán álló 

kis angyal ruhájának alja utal, míg az angyalon lévő szalagon megfigyelhető hármashullám, de a szárnyai 

által kirajzolt „W”-alak is a Vízöntőt hozza, sőt, a tőle balra álló szent ruhájából is kiugrasztható egy fiatal 

arcnak tűnő motívum. A leglátványosabb a Halak kódolása. Az iménti szent fekete köpenyének hátsó szárnya 

a bal alsó sarokban imádkozó apró nőalakkal egy sematikus kakasfejet alkot, amin látni a szemet is. Ennek 

tetején egy négyszínű, négysávos kakastaréj  figyelhető meg,  aminek a bal  felső csúcsa a baloldali  szent 

könyvére íródik.

A Jézus monogram képzésében a pirossal jelölt Jupiter-Merkúr ED tengely, illetve a Nap ED tengelye 

nem vesz részt.  A Jupiter-Merkúr tengelyen fenn van az imént tárgyalt kakas szeme (Halak), amúgy átmegy 

a térdelő szent mindkét kezén. Feljebb a kékkel és lilával körvonalazott lófejet metszi (Nyilas), érintve az 

abba belelógó egeret  (Ikrek),  átmegy egy lányarcon (Szűz – zölddel  körvonalazva),  és  metszi  a  Jupiter 

keresztjét, illetve a kisded nyakánál látszó „M”-et (Merkúr).

A Jézus-monogram „X”-ének egyik szára a Hold és Szaturnusz közös ED tengelye (barna vonal). A 
Holdnak a pódium jobboldalán álló angyal haja tekinthető . Az angyal mögötti háromszög alakú holttérbe van 

írva egy kecskefej,  ami a Bakot hozza. Az angyal  szalagjának hármashulláma a Vízöntőt  kódolja,  és az 

angyal vállától jobbra egy kis oroszlánfej van elrejtve. A Rák megjelenítője a körbefutó zodiákusból vehető. 

Az „X” másik szárát a Mars és a Vénusz ED tengelye adja (világoslila vonal). Ez alul, a már tárgyalt 

egér  lehajtott  fejétől  indítható  (barnával  körvonalazva),  ami  úgy  van  megrajzolva,  hogy  egyben  egy 

kutyafejnek is nézhető (Kos). A kutya számunkra jobb fülénél hozzáér a korábban Szűzként tárgyalt lányfej 

Mérleg-íves felső vonalához (Mérleg),  majd rögtön fölötte,  a sötét  mezőben egy balról  belógó disznófej 

orrán  megy  át  (Bika).  A  Skorpiót  egy  olyan  szarvas  kódolja,  ami  a  Madonna  számunkra  baloldali, 

háromszögszerűen szélesedő ruhaujjában van elrejtve. Ez a kinyújtott karja egyben a Mars nyilát is hozza, a 

mellrészen pedig egy ötszögből kinéző női arc kódolja a Vénuszt. A Mars képjelének a köre a Madonna 

glóriájára íródik, akárcsak a „P” feje. 

A Nap megjelenítőjének is a Madonna glóriája tekinthető, a Nap ED tengelye a körbefutó zodiákus 

Oroszlán-megjelenítőjétől a a nagy kakastaréj irányában húzható, ami három ívével helyi Vízöntő-kód.

A „P” szárát a sárgával jelölt Tejút adhatja, ami alul a körbefutó zodiákus Nyilas-megjelenítőjének a 

középpontjától indítható. Egy kicsivel a pódium felett egy oldalnézetű egérfej jelzi a Tejút meghúzásához 

szükséges  másik jegyet  –  az  Ikreket.  Ez a  kis  távolság miatt  nem ad pontos  irányt,  de  a  Tejút  vonalát 

értelemszerűen a trón pontos középvonalán érdemes vezetni, ahol áthalad az „X” metszéspontján is. A Mária 

iniciálé a vállakra, de a térdekre is írható.
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CENNINO CENNINI: MADONNA ÉS A KISDED ANGYALOKKAL ÉS SZENTEKKEL

Cennino Cennini,  aki  leginkább a  Libro dell’arte o trattato della pittura  című könyv szerzőjeként 
ismert,  Agnolo  Gaddi  tanítványaként  már  a  negyedik  generáció,  aki  tudását  a  Giottotól  induló  mester-
tanítvány vonalon szerezhette.  Az itt  elemzésre  kerülő  munkája  azt  mutatja,  hogy nem csak a  festészet 
technikájával és a festői pálya mibenlétével volt tisztában, szimbolikailag is megállta a helyét. 

A 161. ábrán eredetiben és preparálva is látható munkán hiába kerestem a körbefut zodiákus legtöbb 
jegyét. Mint kiderült, a művész eredeti megoldást alkalmazott, azokat a faragott keret díszeiben rejtette el.

A 162. ábrán a keretbe rejtett zodiákus jegyeket tekinthetjük meg.
A Kost a balolda-

li oszlopfőn látható 
stilizált  kutyafej 
hozza  (bal  felső 
mező) A Bikát egy 
galamb jelzi (felső, 
második panel). Az 
Ikreket  az  az  egér 
adja, ami az őt meg-
fogó macskára  néz 
vissza  a  mancsai 
közül   (felső,  har-
madik  mező).  A 
Rákot a „csúcsdísz” 
jobbra és balra haj-
ló  karéja  kódolja 
(jobb felső panel). 
Egy  oroszlánábrá-
zolás a bal alsó pa-
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nelen jelenik meg. Alul, középen egy fruska kódolja a Szüzet. A jobb, alsó mezőben a jobboldali oszlopfőt 

nagyítottam ki. Figyeljük meg, hogy baloldalán mögüle egy oroszlán néz ki (erre a Szaturnusz ED rendsze-

rénél lesz szükségünk).

A többi jegy a kereten belül található. A Mérleget a jobb szélső szent vállíve adja, a Skorpiót egy pikke-

lyes kígyó, ami a Madonna köntösének jobb szélén mászik lefelé. A Nyilas és a Bak  a jobb szélső szentnek a 

ruháján, illetve az alatta lévő angyal szárnyán van megjelenítve (lásd a 163. ábra első két paneljét).

A Nyilast egy enyhén jobbra néző lófej adja, amiben egy íj vonala is felismerhető, de még a szárny felső 

íve is felfogható Nyilas-megjelenítőnek, ha az angyal copfját „nyílvesszőnek” tekintjük. Az angyal szárnyát a 

váll  felé kiegészítve egy háromszögletű kecskefej-alakot nyerünk, ami a Bakot hozza. Az angyal fejében 

egyébként egy Hold ismerhető fel, aminek az ED rendszeréhez szükséges Rák jegyet a kecskefej ráknak is 

nézhető alakja szolgáltatja. A Vízöntő kódolását az ábra jobb szélső paneljén látjuk. Az angyal könyökénél 

alul egy fiatal női fej, felül egy fiatal férfi fej néz ki. A Halakat a szárnyba írt majdnem szembenézetű stilizált 

kakas hozza. 

A Nap-

nak  a  Madonna 

glóriáját  tekint-

hetjük,  ekkor  a 

körbefutó  zodi-

ákus  Oroszlán-

ját és Vízöntőjét 

összekötve  kap-

juk  a  glóriát 

metsző ED ten-

gelyt (164. ábra, 

bal  panel,  sárga 

vonal).

A  Nap 

ED  tengelye  a 

„P”  szára.  A 

Hold  ED  rend-

szerét  már  tár-

gyaltuk (161. és 

164.  ábra  tür-

kisz  vonala).  A 

Hold  alatt  egy 

kecskefej és egy 

rák alakzat adta 
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az exil és a domicil jegyet, emellett a baloldali sárga köpenyes szent nyaka alatt is van egy olyan motívum, 

amiben egy újabb rák és egy újabb kecskefej értelmezhető, és az ED tengely ezt jobbról érinti.

A Szaturnusz ED tengelye (szürke vonal a 161. és a 164. ábrán) a körbefutó zodiákus Vízöntőjétől 

indítható, és a jobboldali oszlopfő belső oldalán kinéző – már tárgyalt – oroszlánnak tart. Emellett a Rák és a 

Bak megjelenítőjére van szükségünk. A Bakot a jobboldali sárga ruhás szent nyakában megjelenő háromszög 

alakú kecskefej hozza (164. ábra, középső panel), a Rákot a nagy pelikánszerű madár, amin a tengely szintén 

átfut.  A Szaturnusz  képjele  könnyen behúzható  a  jobboldali  sárga  ruhás  szenten  megfigyelhető vonalak 

alapján, még a képjel keresztje is könnyen azonosítható (a kulcsra íródik).

A  Jézus-monogram  „X”-

ének két szára a Vénusz-Mars 

és  a  Hold  exil-domicil  ten-
gelyére írható. A Vénuszt és a 

Marsot  a  rózsaszín  tengelyre 

felülről,  illetve  alulról  íródó 

M- és V-alakzat hozza a Ma-

donna alsó karjánál. A tengely 

jobb vége a körbefutó zodiá-

kus Mérlegére fut ki,  a többi 

szükséges  jegy  a  165.  ábra 

felső paneljén látható. A szent 

könyökénél  egy  szarvas  feje 

látszik,  melynek  agancsai 

egészen a felette lévő disznó 

két szeméig kúsznak fel (lát-

szik a szarvas két szeme). Ez 

a  Skorpiót  (Skorpió=Gím-

szarvas)  és  a  Bikát  hozza.  A 

szent jobb vállára egy jobbra 

tekintő  kutyafej  íródik,  amit 

azonnal  még  egy,  de  már 

szembenézetű kutyafej követ. 

Ez a Kost adja, és ezzel az ED 

tengelyen megjelent az összes 

szükséges jegy. 

A Jupiter-Merkúr  ED 

tengely  a  bal  keretnél  látszó 

bagolyábrázolástól  indítható, 

ami az Ikreket kódolja. A vo-

nal  egészen  a  körbefutó 

zodiákus Szűz megjelenítőjéig 

vezethető, amit a kereten lát-

ható  lányfej  hozott.  Szüksé-

günk van még a Halakra és a 

Nyilasra. A 165. ábra alsó pa-

neljén látszik,  hogy a bagoly 

csőrétől  húzott  tengely  át-

megy egy lófejen (világoslilá-

val  keretezve,  és  érint  egy 

hal-alakot  is,  ami  pont  a  két 

szóban  forgó  jegyet  szolgál-

tatja.  Emellett  a  Madonna 

íves  nyakkivágása  is  a  ten-

gelyre esik, ami az attól lefelé 

induló  függőleges  szegéllyel 

szintén íj-nyíl alakzatot ad ki, 

így  az  is  lehet  Nyilas-kód. 

Ugyanoda  íródik  a  Madonna 

fejére írható Jupiter-képjel keresztje is. A tengely (161. ábra fehér vonala) ezután metszi a kisded felsőtestébe 

írható „M”-et, ami a Merkúr képjelének tekinthető.
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A Mária iniciálé (166. 

ábra)  legszebben  a  Ma-

donna  köpenyének  alsó 

részére írható. itt jól látha-

tó  kerek  vonalak  vezetik 

az „M” íveit.

Az, hogy a körbefutó 

zodiákusnak a fele a keret 

faragásain  jelenik  meg, 

ugyanolyan  „rendhagyó-

vá” teszi a festményt, mint 

a  mester – Agnolo Gaddi 

–  korábban  tárgyalt  képe 

esetében.

  Befejezésként  egy 

gondolat erejéig visszatér-

nék Cennino Cennini nagy írásművére,  a „Libro”-ra. Ennek érdekessége, hogy kapunk belőle egyfajta ön-

képet az itáliai reneszánsz korai evolúciójáról. Ceninni szerint Giotto fordítja le a festészet nyelvét görögről 

olaszra. Ebben a technikát illetve lehet igazság, de láttuk, hogy mélyebb, szimbolikai vonatkozásban ez nincs 

így,  hisz  a  szimbolikai  megoldásokat  már  Berlinghieroék  is  „lefordították”,  és  könnyen  lehet,  hogy 

közvetlenül nem is „görögről”. Mindenesetre Cennini látóhatára akkor Giottoig terjedt, vagy csak arról írt. 

Meg volt a lehetősége, hogy művében közreadja az EDM-rendszert. Talán Giotto egyik nagy ihletőjének 

d'Abano-nak  a  vegyes  megítélése  (a  Padovai  Egyetem professzorát  egyszer  felmenti,  egyszer  elítéli  az 

inkvizíció) inti óvatosságra. Giotto „nagy zodiákusát” követően igen feltűnő, hogy ezt a rendszert  mindenki 

használja, de nem nagyon beszél róla.
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JAN VAN EYCK: MADONNA ROLIN KANCELLÁRRAL

Raffael apja, Giovanni Santi nagy költeményében 27  kortárs festőt említ, köztük van a flamand Jan Van 
Eyck is. Van olyan feltételezés, miszerint Eyck 1426-ban vagy 1428-ban Philip the Good burgundi herceg 
megbízásából  Firenzében járt.  Hogy az  EDM rendszerrel  ott  ismerkedett-e meg,  vagy korábban,  nehéz 
kikutatni,  már  csak  azért  is,  mert  képei  bizonytalanul  datáltak.  Az  biztos,  hogy az  Eyck  fivérek  nagy 
munkájának, a Genti oltárképnek (c. 1426-1432) a nagytáblája EDM rendszerű, de az igen vitatott datálású, 
akár  1425-ös,  ma  Berlinben  őrzött  Madonna  in  the  Church  is  az.  A németalföldi  festészetben  betöltött 
szerepe miatt az oltár-poliptichon nagytáblájának szimbolikájára is kitérünk a következő fejezetben.

A Rolin kancelláros Madonna-kép eredetiben a 167. ábrán látható.

A képen a Holdat a kancellár Hold-alakú arca, a Napot a kisded feje hozza. A kisded kezében egy 
kereszt van, arra írható a Szaturnusz és a Jupiter közös keresztje. Az EDM-rendszerbe a Madonna fejére  írt 
Jupiter jel is illik, az áttekinthetőség végett én ott ábrázoltam. A Mars képjelének köre a kisded fejéra íródik, 
nyila a jobb felkarja, a Vénuszt a „V”-alakba hajlított jobb felkar és alkar jeleníti meg. A legszebb Merkúr-
megjelenítő (M) a Madonna nyaka és keze között a köpeny hasítékára szimmetrikusan írható fejjel lefelé (az 
M berogyó teteje a díszítőszegélyből adódik). 

A kép csillagmitoszi rendszerét a 168. ábra szemlélteti.
Nézzük a körbefutó zodiákust! A kancellár vállából egy oldalnézetű kutya néz ki (Kos), aminek a szeme egy 
szembenézetű disznó orrával azonos (Bika). A sötét és világos oszlopból álló pár az Ikreket hozza. A baloldali 
ólomüveg ívei a Rák képjelére utalnak. Az Oroszlán megjelenítője a koronából néz ki. Alatta jobbra egy 
macskasziluett és egy kontrasztosítással kiugrasztható lányarc hozza a Szüzet. 
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Ezalatt  egy  sárkányfej  kódolja  a  Mérleget.  A Skorpióra a kígyóbőrmintás   ülőpárna   utal,   mellette  a 
köpenyből a Nyilast hozó ló néz ki. A Bakot egy fejjel lefelé álló kecskefej jelzi a köpeny alján. A Vízöntőt 

egyrészt a kancellár köpenyének alján egy W-motívum adja, másrészt egy baloldalról benéző, jobbra tekintő 

fiatal fej. A kancellár térdére egy hal van rajzolva (Halak).

A „P” szára a Tejútra íródik, amit alul egy egérfej (Ikrek) indít, majd átmegy a kisded íj alakú lábával és 

a másik láb térdráncával jelölt Nyilas-megjelenítőn. A „P-fej” kínálkozó íve jól látható a Madonna nyaka és 

keze közötti  szakaszon.  Az „X” a  Szaturnusz és  a  Jupiter-Merkúr  ED tengelyekre  íródik.  A Szaturnusz 

tengelyén alul a tárgyalt Bak-jelölő, feljebb egy gémszerű madár (Rák – kékkel jelölve), a szigetbe rejtett 

oroszlán, és a bal felső sarokból induló hármasív által megjelenített Vízöntő esik. A Jupiter-Merkúr tengely a 

kutya alatti lófejtől (Nyilas) indítható, átmegy a halon (Halak), a mellvéden álló két kis alaknál (Ikrek), és a 

Szüzet hozó lányarcnál végződik. A Vénusz-Mars tengely a kutya szemétől indítható (Kos, Bika), átmegy a 

kancellár melle és keze közé felkúszó kígyó fején (Skorpió), és a sárkány által jelölt Mérlegnek tart. A Nap 

tengelye a korona-oroszlántól a Vízöntőt adó W-jelig tart, a Holdé a Baktól fut, metszi a gémet (Rák), de 

talán a kancellár kicsípett sapkája is Rák-megjelenítőnek tekinthető. A Mária iniciálé leginkább a Madonna 

köpenyének alsó részébe írható.
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GENTI POLIPTICHON, „A MISZTIKUS BÁRÁNY IMÁDÁSA”

 
  169. ábra
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A 169. ábrán a Genti poliptichon legnagyobb táblaképének EDM-rendszerét látjuk (a kép és az egész 
poliptichon számmisztikai érdekességeket is rejt, utalva az 1-2-3-4-5-6-7-14-es feloszthatóságra, erre nem 
térnék ki). Középen az angyalkör a báránnyal egy oválist képez, ennek jobb felébe íródik a „P” feje. 
Szára a Hold ED tengelyére esik, ami a kőmedencét (kő=Bak, mint a megszilárdult, megfagyott, 
megcsontosodott  anyagok)  köti  össze  a  szökőkút  oszlopa  mentén  haladva  a  kép  tetején  balról 
berepülő  gémmel  (Rák).  A Holdat  a  felső  „fél-Nap” adja.  A Napot  az  ovális  jeleníti  meg,  ED 
tengelye a Szaturnuszéval közös. Ez a szürke tengely az oroszlán orrát köti össze a medencén (Bak) 
keresztül azzal a Rák-képjellel, ami a körbefutó zodiákus Vízöntőjét kódoló, a medencétől balra 
lévő három férfi  közül a jobboldali ruhájának alján látható. A „pátriárka-próféta-stb... csoporthoz” 
tartozó három férfi vállívei utalnak a Vízöntő képjelére. Tőlük balra egy vörös, egy zöld, egy kék és 
egy fehér ruhás férfi kódolja a tüzes, a földes, a vizes és a levegős elemi minőséget. A baloldali 
Vízöntő-férfi  sapkája egy hal,  ami a Halakat hozza.  Függőlegesen felette,  a csoport tetején egy 
kutya látszik, ami a Kost adja. Innen indítható a Mars-Vénusz ED tengely. Ez átmegy a kutyától 
jobbra lévő, kerek és tar férfifejen (a Mars képjelének a köre). A férfi nyakkivágása a Mars nyila és 
egyben  egy  Bika-megjelenítő.  Ennek  a  lila  tengelynek  a  másik  vége  átmegy  a  kép  jobb  alsó 
sarkában elrejtett  kígyó- és sárkányfejen (Kos és Mérleg),  majd a Vénuszt jelölő sötétbordó V-
motívumnak  tart  („egyház  pásztorai”  csoport).  A  kép  bal  felső  sarkában  a  zöldben  egy 
szembenézetű disznófej hozza a Bikát, az Ikreket pedig egy tarka bagoly, ami a bal felső csoport 
vezetőjének ruháján látszik (a „hitvallók” csoport első sorában tartott keresztek párhuzamos szárai 
is az Ikrekre utalnak). A jobb felső csoportban csak fiatal nők vannak („szent szüzek”), és oldalról is 
egy  fiatal  lányarcot  adnak  ki,  ők  kódolják  a  körbefutó  zodiákus  Szűz  jegyét.  A kúttól  jobbra 
karéjban térdelő férfiak („apostol-csoport”) a Nyilast jelenítik meg. Az „X” másik szára a Jupiter-
Merkúr ED tengely. A Nyilas-csoport kút felőli tagjának ruháján alul egy hal, egy fekvő íjmotívum 
és egy egérmotívum ismerhető fel, sőt, egy kakasfej is, azaz megjelenik a Nyilas, a Halak és az 
Ikrek. A tengely átmegy az M-alakú vízsugarakon (Merkúr), az ovális bal felső angyalának nagy 
aranyszárnyáról indítható Jupiter-jelen, majd fenn a zöldből kibontakozó medvefejre (Szűz) fut ki. 
A Mária iniciálé a vízsugarakra és a kút vízköpő sárkányainak alsó burkológörbéjére írható. 

A kép rendszeréből adódik annak egy lehetséges értelmezése: a földi Nap csak Hold-szerepű 
lehet amellett a Nap mellett, amit a bárány, a kereszt és az angyalok jelenítenek meg, és amit a 
Máriát  megszemélyesítő  szökőkút  (Madonna  della  Fontana)  „tart  a  levegőben”.  A mű  ezzel 
láthatóan azoknak az „életadó forrás” (Life-giving Spring) típusú  ikonoknak a szimbolikájára épít, 
amin  két  medencét  látunk  egymás  felett,  de  a  felső  medence  szerepét  itt  az  ovális  játssza.  A 
Madonna „M”-jele itt az alsó medencében jelenik meg, a felső láthatóan Jézushoz kapcsolódik 
(bárány, kereszt, oltár).
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SQUARCIONE: MADONNA A KISDEDDEL

Az EDM itáliai történetét nem csak Firenze képviseli. Még Giottoval kapcsolatban említettük a padovai 
Palazzo della Ragione nagy zodiákusának megfestését, ami a csillagmitoszi rendszer egyfajta proklamációjá-
nak tekinthető, de úgy látszik, hogy ebben nem merül ki az EDM padovai hagyománya. Ebben a városban 
alapítja festőiskoláját Francesco Squarcione, amit állítólag 137 festő és diák jár meg. Az egyik leghíresebb ta-
nítványa Cosimo Tura. Ő és mestere is az EDM rendszerben festettek. Tura beszédes című festményét, a 
Madonna dello Zodiaco-t a következő fejezetben elemezzük.

A két fennmaradt, Squarcione-nak tulajdonított kép közül az egyik az 1455 körüli Madonna a kisdeddel 
(170. ábra).

A csillagmitoszi rendszert a 171. ábra szemlélteti (a részletek felismerhetősége végett enyhén világosítottam).
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 170. ábra



Nézzük a körbefutó zodiákust! 

A gyertyatartón középmagasságban egy szembenézetű kutyafejet formázó motívum ismerhető fel, ami a 

Kost hozza. A gyertya tetejénél a felhőből egy malacfej néz ki (=Bika), aminek leginkább a kerek orra és a 

számunkra  jobb  szeme  azonosítható.  Az  Ikreket  a  levegős  jegyre  utaló  két  párhuzamos  fehér  felhősáv 

kódolja. Ezek a jegy képjelét 90 fokkal elforgatva adják. A Rák képjelére a baloldali, egymás alatti kerek 

gyümölcsök utalnak, persze ezeket is el kell forgatni gondolatban 90 fokkal, akárcsak az Ikrek esetében. Egy 

szembenézetű  oroszlán  a  Madonna  feje  felett  néz  ki,  szeme  ágakból,  bajusza  levelekből  van.  A barna 

függönytől jobbra egy keskeny függőleges sávban apró motívumok vannak elrejtve. Egy lekonyuló ág mögül 

egy macska néz ki, ami a Szüzet adja. Alatta egy sárkányfej hozza a Mérleget (a sárkányfejtől jobbra egy kis 

90  fokban  elforgatott  Mérleg-ív  is  látható,  benne  egy kutyafejjel).  A soronkövetkező  kis  motívum egy 

kígyófej, ami a függöny mögül néz ki – ez a Skorpiót kódolja. A Nyilasra a laposan megrajzolt alma felső íve 

és az alma szára utal, utóbbi a „nyílvessző” szerepét játssza. A Bak megjelenítője egy kecskefejként van 

„elsüllyesztve” a kisded felemelt lába alatt, egyébként a kisded bokájából is kinéz egy kecskefej. A kisded 

számunkra  bal  lába  a  Madonna  köntöséből  és  az  asztallapból  egy  olyan  területet  metsz  ki,  ami  egy 

függőlegesen álló hollónak nézhető. Ez adja a Vízöntőt. Végül a gyertyatartó alja egy szembenézetű kakast 
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formáz, ami a Halakat hozza.

A Napot a Madonna glóriája jeleníti meg. ED tengelye (lila vonal) az oroszlán számunkra jobb szemétől 
húzható meg a holló csőréig, és ez a vonal pontosan egy Ikrek-Nyilas tengely (Tejút) és a Mars-Vénusz ED 

tengely szögfelezőjének  adódik.  Ez  a  „P”  szára.  A Holdat  a  kisded  glóriájába  írhatjuk.  Ezt  érinti  az  a 

Szaturnusszal közös  ED tengely (fehér vonal), ami a Rák-megjelenítőtől a kisded bokáján lévő kecskefejig 

(Bak) húzható. A Vízöntő itt a holló csőrénél vehető figyelembe, és a tengelyhez ér egy oroszlán, ami a 

Madonna alsó kézfeje mögül látszik ki. 

A képen láthatóan csomópont alakul ki, ezen át érdemes behúzni a Tejutat (sárga vonal) a körbefutó 

zodiákus Ikrekétől addig a Nyilas-megjelenítőig, ami a kisded alsó lábszárának ívéből és az azon látható 

„nyílvessző” szerepű ráncból rakható össze. A Tejút a Jézus monogram „X”-ének egyik szára, a másik a 

Vénusz-Mars ED tengely (világoskék vonal). 

A Marsot nem könnyű észrevenni.  Figyeljük meg a 170. ábrán, hogy a Madonna kézfejét  a kisded 

hasának tetején észlelhető világos körszelet egy teljes körré egészíti ki. Erre írható a Mars képjelének köre, a 

nyíl  két  vonala  pedig  jól  látható  a  hason.  A Nyíl  pont  hozzáér  az  ED tengelyhez,  ami  baloldalon  egy 

disznónak (Bika) és macskának (Szűz) is nézhető állatsziluettől indul (nekünk itt a Bika kell). Ezután átmegy 

egy ötszögletű sárkányfejen (Mérleg), a Mars nyilát elhagyva metszi a piros V-alakzatot (Vénusz), melynek a 

kisded felsőtestén egy agancsszerűen szélesedő folytatása van. Az agancs a gímszarvas révén a Skorpiót 

kódolja. A tengely végül a jobb keretnél lévő sárkány-kutya párosra fut ki, ami a Mérleg mellett a szükséges 

Kost is hozza.

Még  egy tengelyünk  van,  amire  a  Jupiter-Merkúr  ED rendszer  íródik  (vastag  fehér  vonal).  Ez  az 

egyetlen tengely, ami nem megy át a csomóponton. Baloldalt a gyertyatartó alatti, a macskaként értelmezett 

sziluettől (Szűz) indítható. A 170. ábrán ellenőrizhetjük, hogy a kisded számunkra bal alsó lábszárának a 

belső vonala, a felemelt, számunkra jobb comb alsó vonala és a számunkra jobb alsó lábszár belső vonala 

egy olyan bagolysziluettet ad ki, ami egyben egy „M”-alakzat is. Mindkettő a tengelyre esik, azaz a Szűz 

képviselője  után megtaláltuk az  Ikreket  és a Merkúr  megjelenítőjét  is.  A számunkra jobb alsó lábszárra 

könnyen ráírható a Jupiter képjele is a festő által behúzott „vádlivonal” mentén. Már csak két jegyet kell 

megtalálnunk,  a Nyilast  és a Halakat.  A Halak képviselője – a kakas – ott  áll  tengelyünk baloldalán (a 

gyertyatartó alja), a Nyilast meg a vonal jobb végén látjuk a már tárgyalt alma képében.

Mint említettük, a „P” szára a Nap ED tengelyére íródik. Az ezen kialakuló csomópontnál (az „X” 

metszéspontjánál)  jól  látható az  az  ív  (a  bagoly fejének felső vonala),  amire  a  „P” feje  írható (a  „P”-t 

világoszölddel jelöltem).

A képnek van némi pikantériája. Megint csak azt kell hogy mondjam, hogy Madonna képen ez a fajta 

játékosság  csak  mediterrán  festőnél  képzelhető  el  (így  a  Mária-iniciálé  lehetséges  megjelenítéseit  sem 

érinteném).
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COSIMO TURA: ZODIÁKUS MADONNA

Cosimo Tura Squarcione „legtehetségesebb” tanítványaként Padovai tartózkodása alatt (1452-56?) maga is 
láthatta  Giotto  mester  nagy  zodiákusát.  1470  körül  terveznek  egy  hasonló  ciklust  a  ferrarai  Palazzo 
Schifanoia  számára  Évszakok,  hónapok címmel,  amiben  meghatározó  a  részvétele.  Ezen  a  zodiákus  12 
hónapjának  megfelelő  olimposzi  istenek  a  megfelelő  vadállatok  által  vontatott  szekéren  vonulnak  fel. 
Minden ilyen jelenet alatt ábrázolva van a megfelelő zodiákus jegy, és annak a három dekánja is. A modern 
kutatások szerint a ciklus ikonográfiája különböző korok és civilizációk asztrológia hagyományait elegyíti, 
amiből  látszik,  hogy Turát  erősen  foglalkoztatta  az  asztrálmitoszi  szimbolika.  A furcsa  az,  hogy ezt  a 
rendszert, ami hasonlít d'Abanoéra, a görög mitológiára próbálják visszavezetni – és ebben van is igazság –, 
de a Tura által is használt EDM rendszer azt a Pap-Kustár-féle hármas állatövi sémát használja, ami egészen 
más, abban két kör is kínai (ezt alighanem a sztyeppi népek közvetítették) és csak egy mediterrán...  Az egész 
nyugati  művészettörténetet  behálózó  2/3-os  kínai  szimbolikáról  ugyanakkor  egyáltalán  nem  szólnak 
elméletek, és valószínűleg ezért sem sikerült eddig számos műalkotás, hovatovább a teljes itáliai reneszánsz 
műveinek pontos értelmezése sem.

Visszatérve az 1459-1463-ra datált Zodiákus  
Madonnához (172. ábra), a festmény egy ház (temp-
lom)  alakú  keretben  van  elhelyezve,  melynek  a 
„padlásán” az egykori napórák helyén mint valami 
12 sugaras  Napot  látjuk a  zodiákust  és  abban az 
„IHS” típusú Jézus-monogramot (173. ábra). Isme-
rünk  is  zodiákusos  homlokzatú  templomokat.  Az 
„IHS” már egy modernebb Jézus-monogram, ami a 
XV. század első felében tevékenykedő Sienai Szent 
Bernadin nevéhez fűződik, és először Itáliában ter-
jed el, tehát az ábrázolás friss élmény lehetett Tura 
számára. Munkájában ugyanakkor a régi – a már a 
800 körüli  kellsi  miniatúrán is látott  – Jézus mo-
nogram van elrejtve. A mű címe, a felső részen lá-
tott zodiákus és a Jézus-monogram mindenesetre 

szoros utalásnak tekinthető az EDM rendszerre. Cosimo Turát különc festőnek is tartják, és valóban, a belső 
keretből kilógó ruha és a szinte a térbe kilépő kisded egy Madonna képen különösnek tűnhet, és akkor nem is 
beszéltem arról, hogy a kép bal felén is érzékelhető egy a kisdedre néző idősebb asszony (haja a szőlőfürtből 
van, melle a kisded lábánál látható), aki meg mintha egy további, a Madonna elé hozott síkban lenne. Ugyan-
akkor a mű szimbolikájában a legszokványosabb EDM rendszer azonosítható, amiből már elég sokat láttunk, 
így annak minden részletébe nem is mennék bele. Squarcione nemrég elemzett Madonna képéhez hasonlóan 
a keret alatt itt is gyümölcsök, egészen pontosan szőlőfürtök lógnak le, amibe a művész – akárcsak mestere – 
az e helyen szokásos állatövi jegyeket rejti el (Bika, Ikrek, Oroszlán). A körbefutó jegyek egyébként igen 
visszafogottan  kódoltak,  azokat  több  helyen  csak  erős  nagyítással  vagy kontrasztosítással  lehet  kivenni, 
mintha a festő beavatott nézőkre számítana, akik egy apró jelből is kitalálják, hogy ott minek kéne lennie...

A mű csillagmitoszi rendszerét a külső keretből kiemelt képre a 174. ábrán szemléltetném.
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A Kost a Madonna számunkra bal mandzsettájánál látható vörös V-motívum hozza, azon egyébként egy 

kis kutyafej  is  van.  A körbefutó zodiákus Bikáját  a bal  szőlőfürtre íródó bikafej  hozza a felette látható 
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galambbal együtt. A szőlőfürtbe ugyanakkor egy bagoly is íródik (Ikrek). A Rákot a szem körüli vonalak 

mellett  a  Madonna  glóriájának  ívei  is  kódolhatják.  A jobboldali  fürt  levél  alatti  részében  egy  ferde 

oroszlánfej  azonosítható,  ami  dőlésszögével  illeszkedik a rá  kifutó két  ED-tengelyhez,  szinte  elosztva a 

köztük lévő szöget is. Még lejjebb a fürt rákollószerűen végződik, aminek szintén van szerepe. A Szüzet egy 

olyan macska hozza, aminek a szeme a kisded glóriáján van (ez a legjobban megrajzolt), egyik füle pedig a 

kendőből kilátszó két hullám egyikére íródik. Ez a motívum csak nagyítással és jó szemmel azonosítható. A 

Mérleget a kisded íves karállása kódolja. A Skorpiót a kisded lelógó kézfejénél látható kígyófej adja. Nyilas 

megjelenítőből kettő is van, mind a kettő a köpenyre íródó íves vonalból és a nyílvesszőt vagy a nyílhegyet 

jelző csúcsból,  illetve árnyékvonalból  áll  (világoslila motívumok).  A körbefutó zodiákushoz bármelyiket 

rendelhetjük, egyébként az egyik a Tejút, a másik a Jupiter-Merkúr ED tengely kódolásában vesz részt. A 

keretből  egy nagy Bak-megjelenítő  orra  lóg  ki  (kecske),  de  talán  még  attól  balra  is  el  van  rejtve  egy 

bárányfej (ez átfedésben van a Vízöntő jellel, ahogyan az égi Vízöntő is a Bak csillagképpel). A Vízöntőt 

hármashullám kódolja.  A kisded felemelt  lábfejénél  egy igen apró szembenézetű kakas  hozza a Halakat 

összecsúsztatva egy jobbra tekintő kis macskafejjel, utóbbi a Jupiter-Merkúr ED tengelyen hozza a Szüzet. 

Ezen a tengelyen (sárga vonal) a bal végén levő Halak és Szűz kódon kívül fenn kell lennie az Ikreknek és a 

Nyilasnak. Előbbit egy bagolysziluett hozza  a kisded hóna alatt, utóbbit a nagyobbik íjmotívum a behajlított 

térd alatti vörös csúcs-alakzattal (a szín a tüzes jegyre is utalhat). A Merkúr M-jele a két alsó lábszár közé 

íródik, tetejét a comb hátsó éle adja, de az akár „be is rogyasztható” a vörös csúcsmotívum egy vonala 

mentén.  A Jupiter  és  a  Szaturnusz egyesített  képjele  a  szokásos  sztereotípiák  szerint  rajzolható  meg.  A 

Vénusz-Mars ED tengely a Madonna mandzsettájára rajzolt apró kutya orrától indítható, de erre ráesik egy 

galamb is balról (Bika). A Madonna felső kézfejének fedésében egy bordó ötszög hozza a Vénuszt, azon 

egyébként egy női fej is megjelenik. A Mars nem túl pregnánsan kódolt, leginkább a Madonna számunkra bal 

csuklójánál  érzékelhető  körre  (a  képjel  köre)  és  a  mandzsettánál  adódó  fehér  vonalra  (a  képjel  nyila) 

gondolnék,  a  csúcsmotívumot  is  hozzáértve.  A kutya  és  a  galamb mellett  egy Skorpió-  és  egy Mérleg- 

megjelenítőre van szükségünk. A Mérlegívet a kisded oldala, felkarja és alkarja adja, a Skorpiót egy kisebb 

kígyó, ami a Mérleg-jel öbléből mászik elő.  Szaturnusz ED tengelye a rákollóval összeírt oroszlánfejtől 

indítható, ez két szükséges jegyet takar, a tengely a Vízöntőt hozó comb alatti ifjú-fej orráig húzható, ami a 

nagy Bakábrázolásba is beleesik. A „P” szára a Hold ED tengelyére íródik, ez a Bak szemétől húzható meg a 

felső glória mint Rák-megjelenítő közepéig, Holdnak a Madonna kendőjének a nyak alatti része tekinthető, 

erre íródik a „P” feje is, a Madonna álláig. Az „X” világoslila szára a Nap ED tengelye, itt a körbefutó 

zodiákus Vízöntőjét használjuk.  Napnak a kisded glóriája tekinthető. Az „X” türkisszel jelölt szára a Tejút, 

amin  az  Ikreket  a  bagoly,  a  Nyilast  a  köpeny  ráncára  és  a  kisded  combjára  írható  ív,  illetve  annak 

„nyílvesszője” adja. Az „íjra” a Bak számunkra jobb fülénél induló külön vonal mutat rá, és az a baloldalon a 

vörös csúcsmotívumon is folytatódik, a „nyílvesszőt”a kisujj ízületén és a többi ujjon futó „értelmetlen” sötét 

sáv jelöli ki a tengelyre eső nagyujjig, (a szándékosságot jelzi, hogy ilyen csak ezen a kézfejen látható). A 

Mária iniciálé a Madonna vállaira írható, a Hold alakú kendőrész felső vonalának közbeiktatásával.
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GIOVANNI SANTI: ANGYALI ÜDVÖZLET

A szakirodalomban folyik egy vita arról,  hogy a fiatal Raffael  az apjától   vagy  Pietro Peruginotól 
tanulta-e a festészet első fogásait. Egy biztos, mind a kettő az EDM rendszert használta, így jó okunk van 
feltételezni, hogy erről a komponálási módról Raffael már az apjától is hallott. Vasari az idősebb Raffaelről 
nem nyilatkozik túl nagy lelkesedéssel, de az itt elemzésre kerülő műve kódolási szempontból semmivel sem 
rosszabb, mint más nagy festőké, sőt kimondottan szellemes, eredeti és kreatív alkotásnak tűnik. Az 1490 
körül festett eredeti művet és a csillagmitoszi rendszert a 175. ábrán látjuk.

A körbefutó  zodiákust  a  Halaktól  az  Ikrekig  a  176.  ábra 
szemlélteti.  A Halakat  egy olyan  jobbra  tekintő  kakas  hozza, 
aminek  a  szeme  az  angyal  felső  szárnyvégéből  adódik 
(sötétlilával  körvonalazva).  A  taréjának  a  bal  felét  a  keret 
levágja, de így is érzékelhető, hogy van benne egy kétfelé ágazó 
motívum,  ami  a  Kos  képjelét  hozza.  Ezzel  megtaláltuk  a 
következő jegyünket is. A taréjtól jobbra egyébként egy nagyfülű 
nyúl van, annak hátán egy kígyó kúszik be jobbra, aminek a feje 
egy jobbról érkező pöttyös sárkány fejének az alsó részébe íródik 
(jól látszik a két szeme). Ezeket a jegy-megjelenítőket a nyúltól 
jobbra eső nagy félprofilos disznófejjel együtt a különféle ED 
rendszerek használják. A nagy malac számunkra bal szeme egy 
fának  a  kerek  lombja,  a  jobb  szeme  halványabb,  az 
tulajdonképpen egy felhő, amin a keresztet hozó angyal  áll.  A 
malac füle csak egy kicsivel van a Kos megjelenítője felett, már 
csak ezért is érdemes más Bika-megjelenítőt keresni a körbefutó 
zodiákus számára. Ezt egy olyan galamb képében találjuk meg, 
ami az atya ruhájának bal oldalán látszik, ennek a csőre az atya 
nyakának  a  szakáll  nélküli  része.  Magába  a  szakállba  egy 
alulnézetű egér íródik, aminek így a jókora orrát és a számunkra 
bal fülét látjuk. Az egér persze a körbefutó zodiákus Ikrek jegyét 
kódolja.  Ha a 175. ábrán látható legfelső felhőt elforgatjuk 90 
fokkal,  abban felismerhető  két  kör,  amiből  kigazdálkodható  a 
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Rák képjele. Egyébként itt a világos és a sötét falsíkok találkozása is lehet Rák-kód, Csontváry például igen 

gyakran  jelzi  a  fényváltást  (a  Rákig  a  fény  nő,  utána  a  sötét,  mivel  rövidülnek  a  nappalok)  ezzel  a 

módszerrel. Az Oroszlán megjelenítőjét nem könnyű megtalálni. Van ugyan egy sötétebb folt az árkád alatt, 

de  digitális  kontrasztosítással  sem  ugrasztható  ki  belőle  arcábrázolás.  De  ha  megtaláljuk  a  Szűz 
megjelenítőjét, onnan már visszakövetkeztethetünk az előző stációra. A Szűz várható helyén csak egy íves 
bicskaszerű sötétebb függőleges csíkot látunk a jobb keret mentén, de ha ezt egy hosszú lelógó fátyolnak 

tekintjük, balról hozzá tehető az arc. Erre viszont ráírható az Oroszlán képjelének a kacsa (ami az oroszlán 

farkát szimbolizálja). A Mérleget a két karnak az íve jelzi, ami a ruhán is folytatódik. Alatta a kék köpenyen 

két háromszögletű állatfej is látható, az alsónál értelmezhető annyi agancság, ami egy szarvas formájában 

hozza a Skorpiót (a felsőt kecskeként a Szaturnusz ED rendszere használja). A kép alján a földön egy íj alakú 

tónusváltás figyelhető meg,  ez adja a Nyilast.  A „nyílvessző” szerepét  az oszlop játssza,  ez párhuzamos 

vonalaival az Ikreket is hozza, és a Nyilas az Ikrekkel együtt a Tejútra utal, amire a kép rendszerében a „P” 

szára íródik. A Bakot egy nagyjából fejjel lefelé álló kecskefej kódolja. A két szeme két kő, az egyik arcélét a 

talapzat,  a  másikat  az angyal  piros ruhájának a talajjal  érintkező íve adja.  A Vízöntőt  egy fiatal  férfifej 
kódolja, ami a kép bal alsó sarkában sziklaszerűen van megrajzolva. A bajusza alatti részen is értelmezhető  

egy  jobbra  elfekvő  holló-forma,  és  a  sötét  tömb  egészére,  de  a  világos  „partra”  is  ráírható  egy-egy 

hármashullám.

A kép rejtett vonalrendszerének az az érdekessége, hogy három ED tengely is átmegy az atya melletti 

angyal keresztjének a középpontján, ugyanitt halad át az atya és Mária szemét összekötő vonal, tehát az atya 
a kereszt mögött Máriát látja, és a kereszt szára a Nap ED tengelyére illeszkedik. A Napot természetesen az  

atya képviseli, képileg a köré vont gyűrű alakú keret. A Nap ED tengelye (türkisz vonal) ezt jobbról érinti, 

egy felhőbe írt kis oroszlánt pedig balról. A tengely az „X” egyik szára, és egy olyan Vízöntő megjelenítőre 

fut ki, amit a Madonna ruhájának alján megfigyelhető hármas ív hoz. A Holdat a Madonna arca jeleníti meg. 

ED tengelye (fehér vonal) a körbefutó zodiákus Bakját adó kecske orrától a Rákot jelölő glória közepéig 
húzható. A Madonnán van egy áttetsző Hold alakú sál is. Ez a nyakkivágással együtt – némi szabadsággal –  

egy kecskének vagy ráknak is  nézhető,  így itt  (másodlagosan) nem csak a Hold,  hanem a Hold exil  és 

domicil jegye is kódolva van.

Igen érdekes a Szaturnusz ferde 

megjelenítése (177. ábra). ED ten-

gelyének alján (vékony szürke vo-

nal)  egy oroszlán  néz  ki  (Orosz-

lán), felette egy fiatal arc hozza a 

Vízöntőt. A fejtől balra a pad kiló-

gó része által  jelölt  magasságban 

(ez a megoldás valószínűleg szán-

dékos) a körbefutó zodiákus Skor-

pióját kódoló szarvas látszik , fe-
lette én egy stilizált rákollót (Rák) 

értelmeznék, a Szaturnusz-jel szá-

rának és szoknyájának csatlakozá-

sánál egy kecskefejet (Bak). Ezzel 

az összes szükséges exil és domi-

cil  jegy előállt.  A Mars és a Vé-

nusz ED tengelye sem a szokásos 

vízszintes-közeli, hanem majdnem 

függőleges, és az is átmegy az an-

gyal keresztjének a középpontján. 
A Vénusz felismerését az segítheti, hogy az arkangyal övrészénél látható egy lapos szarv, alatta egy körrel, 

ami a Merkúr képjelére utal. A szarv elhagyásával előáll a Vénusz képjele. A Mars képjele akár ugyanitt, akár 

az arkangyal fejeként és nyakaként is értelmezhető. A Mars-Vénusz ED tengelyre (vastag szürkéskék vonal) 

ráesik egy Kost adó kis kutyaábrázolás (a vonal megszakításánál),  a nyúl hátán bekúszó kígyó (Skorpió), az 

azzal egybeérő pöttyös sárkány (Mérleg) és a nagy zöld disznó (Bika) számunkra jobb szeme. A Jupiter az 

arkangyal fejére íródik. A Jupiter-Merkúr ED tengely a kakas (Halak) taréjának tövénél látható szembenézetű 

kis bagolytól (Ikrek) indítható, átmegy a Szüzet hozó nyúl fején, és a körbefutó zodiákus Nyilasára fut ki, 

amit a hosszú íjmotívumon az oszlop szimmetriatengelyénél koncentrálhatunk. A Mária iniciálé Máriára több 

helyen ís ráírható, de az arkangyalon is megjeleníthető. A „P” fejének ívét jól vezeti a Madonna glóriája és a 

Szüzet megjelenítő arc belső vonala.

1

177. ábra
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PIETRO PERUGINO: ANGYALI ÜDVÖZLET – FANO

Az előző fejezetben tárgyalt képhez hasonlót 
elemeznék Raffael  másik feltételezett  mesterétől, 
Pietro Peruginotól.  A mű 1488-1490-es  datálású, 
tehát a Giovanni Santi által készített képpel nagy-
jából  egy  időben  készülhetett.  ED rendszere  vi-
szonylag szokványos, ugyanakkor a nyolcszeráfos 
kör az atyával és a földgolyóval (Raffael apjánál is 
láttunk  hasonlót)  egy  elég  érdekes  szimbolikai 
rendszert rejt, amit érdemes külön is tárgyalni, és 
amit részint előre is vennék. A képet eredetiben a 
178. ábrán látjuk, a nyolcszeráfos kört a 179. ábra 
szemlélteti. Az Atya körül a nyolc szeráfban a zo-
diákus 12 stációja van elrejtve, úgy, hogy a „kardi-
nálius” pontokon megjelennek az évszakkezdő je-
gyek, de valamennyi dekánjukkal együtt. Így pél-
dául az óra „9”-esénél lévő szeráf fejétől jobbra az 
arcon kívüli ábrázolások egy íj  alakzatra íródnak 
(Nyilas), az ahhoz tartozó „nyílvessző” egy kutya-
fej (Kos), és a fej felett látható páros szárnymotí-
vum  könnyen  kiegészíthető  egy  oroszlánfejjé 
(Oroszlán). A kör függőleges és vízszintes tenge-
lyére eső négy „kardinális” szeráfnál ugyanez az 
elv figyelhető meg, azok az óramutató járása sze-
rint tovább haladva a Rákot, a Mérleget és a Ba-
kot, illetve azok dekánjait hozzák (az első szeráf a 
Kost hozta a másik két tüzes dekánnal). A „kardi-
nális” helyek közé eső szeráfokban viszont két-két 
jegy van elrejtve azok dekánjaival együtt (Bika és 
Ikrek, majd Oroszlán és Szűz, utána Skorpió és Nyi- 
las, végül Vízöntő és Halak. Nem mennék részle-

tekbe, csak egy „páros” jegynél 
mutatnám be, hogy kapjuk meg 
az említett kódolást. A jobb fel-
ső sarokban látható szeráf felett 
kissé balra forgatva egy nyúlfej 
tetejét  látjuk  sötétebb  árnyék-
ként, ez adja a Szüzet. Innen az 
óramutató járása szerint jobbra 
haladva  a  sárgásbarna  „szárny 
tetejében egy oroszlánfej fedez-
hető fel (Oroszlán).  A fej  alatt 
egy  világosszürke  „X”-et  lá-
tunk, ennek jobb felébe egy bá-
rányfej van rajzolva (Bak).  Az 
„X” -től balra egy fejjel  lefelé 
fordított  galamb (egyben bika-
fej) látható (Bika). Az „X” bal 
szárába egy kutya van rajzolva 
(Kos),  és  az  „X” jobb szárára 
maga  a  festő  is  rárajzolt  egy 
sárga íjat egy kis nyílvesszővel 
együtt, ami persze a Nyilast kó-
dolja. Valószínűleg a puttók né-
zésvonalaiban  is  van  egy rejt-
vény,  amire  később  térnék 
vissza,  de  számunkra  az  Atya 
ábrázolásába  írt  zodiákus 
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kódok érdekesek, ugyanis ezzel a rendszerrel később, a tarot-elvű kódolásnál is találkozni fogunk. Az Atya 
arcában (fejében) a tüzes jegyek ismerhetők fel, a számunkra bal arcfélen egy nagyobb ív jelzi a Nyilast, de 
több  oroszlán-  és  Kos-megjelenítő  is  kivehető.  Van  egy hagyományos  elv,  miszerint  a  fejen  megjelenő 
ábrázolások a szellemiséget, a nyak és az öv közöttiek a lelkiséget, az övön aluli rész a testiséget hozza, 
emellett a szellemiséget (például a tarotban is) tüzesnek, a lelkiséget levegősnek, a testiséget földes elemi 
minőségűnek szokták tekinteni, A Szentháromság fogalmának kialakulásával ez a megfeleltetés megtalálja a 
helyét a keresztény szimbolikában is, és továbbmegy a Szentháromság három összetevőjére, ahol az Atya 
vagy Jézus égi minősége a tüzes princípiumnak, a szentlélek a levegős minőségnek, Jézus földi minősége a 
földes princípiumnak felel meg. A tarot szimbolikájánál látni fogjuk, hogy a test-lélek-szellem vagy az Égi 
Jézus (vagy Atya) – szentlélek – emberfia (Jézus földi minősége) az anakoréta és bizánci ábrázolásokon  egy 
olyan tarot elvű rendszer, ahol a három minőség a négy elemi minőségből (földes, vizes, levegős, tüzes) 
keletkezik, a vizes elhagyásával. Visszatérve Perugino-képünkre, az Atya fejénél a szellemiségre utaló tüzes 
jegyeket, mellrészén a lelkiségre utaló levegős jegyeket, öve alatt a testiségre (a Szentháromság rendszerében 
a Fiúra, vagy Jézus emberi alakjára) utaló földes jegyeket látjuk. A számunkra bal vállon két fiatal arc hozza 
a Vízöntőt,  a kétágú szakáll  az Ikrek képjelére utal,  a  szakáll  negatív tereként  jelenik meg egy sárkány 
(=Mérleg) három füle (Csontváry gyakran három füllel, ritkábban háromágú szakállal, tipikusan cakkos hát-
tal ábrázolja a sárkányt). Az öv alatti részben látszik a kecske szarva és jobb arcéle, elég jól kivehető a Bikát 
kódoló malacfej, és megtalálható a harmadik földes jegyet – a Szüzet – adó medvefej is.

Biztosan sokan ismerik Hermes Trismegistos híres mondását, hogy „ami lent van, az megfelel annak 
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ami fent van, és ami fent van, az megfelel annak ami lent van...”. Mintha ez igazolódna itt is. Az egész képet 
tekintve ugyanis ugyanazt a hármas felosztást látjuk, amit fent az Atya körében: fent az Atyát látjuk, akiben 
anyagtalanul, szellemi szinten születik a gondolat. Lejjebb a szentlélek értelmű galamb (is) közvetíti a felső 
akaratot a földre, ahol Mária található. Ez már egy sokunk számára ismerős képlet.

Visszatérve a kép körbefutó zodiákusára és EDM rendszerére, a nyolcszeráfos kör alatti részt külön  
vizsgálnám, hozzátéve, hogy a körbefutó zodiákus két jegyét (a kétágú szakáll által kódolt Ikrek-jegyet, és a 
legfelsőbb szeráf glóriaszerűen álló szárnyi által hozott Rák jegyet) érdemes az Atya köréből venni. 

A 180.  ábrán  a  Kost  egy 90  fokban  jobbra  forgatott  kutyafej  adja  (lilával  körvonalazva).  A Bikát 
legpregnánsabban a lefelé szálló fehér galamb hozza. Az Ikreket és a Rákot – mint említettük – érdemes a 
felső körből venni. Az Oroszlán képjele a Madonna haját lekötő hátsó kendőből bontakozik ki. A Szüzet a 
Madonnától  jobbra eső oszlopon vállmagasságban kiugrasztható nyúlfej  kódolja.  A Mérleget  jelző ív  az 
övrészre írható. A Skorpiót a kék köpeny szélén a jobboldali oszlopnál lelógó kígyófej hozza, de beljebb, a 
köpenyen is kivehető egy szarvasfej. A Nyilast egy balra tekintő lófej jelzi a köpeny jobb alsó részén. Fölötte 
is van egy Bak jelölő, amit a Hold ED rendszere használ, de van az arkangyal vörös ruháján is egy, amit a 
Szaturnusz ED rendszere használ, emellett akár a könyvet tartó kis oltárt is tekinthetjük Bak-megjelenítőnek. 
A Vízöntőt egy copfos lányfej kódolja az arkangyal vörös ruháján, a Halakat pedig a szárnyába írt, a képből  
valamelyest kilógó hal-forma hozza. 

A Jupiter képjele a Madonna fejéről indítható, a Szaturnusz jelének a szoknyája a kék köpenyre íródik, a 
képjelek közös keresztjének a vízszintes szárát a Madonna szinte a kézfejeivel jelzi. A Merkúr képjelének a 
kutyafej  körvonala tekinthető.  A Jupiter-Merkúr  tengelyre  esik  balról  jobbra:  egy bagoly,  a Halakat  adó 
szárny, a hegyből kibontakozó ikerpár, mellettük egy íj alakú hegy, amin a festő a „nyílvesszőt” is bejelölte, 
és a Szüzet adó nyúl (a Jupiter keresztjét a láthatóság érdekében kissé lejjebb rajzoltam, az elvben emelhető). 
A Mars képjele az arkangyal  szárnyának tövénél,  a válla körül  látható szabályos körből  és a felkarjából 
tehető össze, a Vénusz képjeléhez is használható ugyanez a kör egy függőleges kereszttel (vannak erre utaló 
ráncok),  de  a Madonna felkarjának és  alkarjának a  „V”-je  is  kódolhatja  a  bolygót.  A Mars-Vénusz ED 
tengely  az  arkangyal  szárnya  alatti  oldalnézetű  malacfejtől  (Bika)  húzható  meg,  metszi  a  váll  körüli 
szabályos körre írható Mérleg-ívet, átmegy a kutya szemén (Kos), és előtte  még érinti az agancsszerűen 
elágazó  virágot  (Skorpió).  A Szaturnusz  ED tengelyére  esik  egy oroszlánfej (Oroszlán) a Madonna kék 
köpenyének övrésze alatt (nekünk baloldalon), az arkangyal piros ruháján lévő lányfej (Vízöntő) és kecskefej 
(Bak), illetve a bal alsó sarokban a lábfej és a ruha holtterébe íródó rákábrázolás (Rák). Az „X” egyik szára a 
Jupiter-Merkúr ED tengely, a másik a Nap ED tengelye, ami a körbefutó zodiákus Oroszlánját és Vízöntőjét 
köti össze (a Napot a Madonna feje hozza). A „P” szára a Hold ED tengelyére esik, ami a Madonna kék 
köpenyén a szarvasfej alatt felismerhető kecskefejet köti össze a Madonna felkarja és alkarja által alkotott 
Rák-jellel (erre talán az ujjak helyzete is utal ezen az oldalon, míg a másik oldalon a három párhuzamost adó 
összezárt  ujj  és  a  tömbjükbe  visszamutató  hüvelykujj  a  Szüzet  kódolhatja. A Holdat a szabadra tekintő 
boltívnek az  oszlopfők által  lehatárolt  része jelenítheti  meg.  A P feje a boltívre íródik,  a Mária  iniciálé 
legszebben a kék köpeny öv alatti részére írható.

Visszatérnék  kissé  a  nyolcszeráfos  kör  nézésvonalaira.  Próbáltam  egy  a  Csontvárynál  szokásos 
megfejtési módszert adaptálni, úgy, hogy összekötöttem a sorrendbe állítható szeráfokat (aszerint, hogy ki 
kire néz), de az így előállott „bűvös ábra” nem adott pregnáns eredményt. De gondolnék arra, hogy Perugino 
itt esetleg a sakkjáték kozmikus rendszerét rejtette el. Az indiai eredetű játékban ismertek 8x8-as, 4x8-as, 
10x10-es szögletes, és kerek, többek között két részre osztott, a zodiákus jegyek szerinti 12 öves táblákat. Al-
Masudi  azt  is  leírja,  hogy a  sakkfigurákkal  a  hét  asztrológiai  bolygót  személyesítették  meg.  A ma  is 
közismert 8x8-as tábla 64 mezője már az ókori Egyiptomban is a teljességet jelenítette meg, és a legkorábbi 
mandorlás Jézus-ábrázolásokról és más anakoréta műtárgyakról az is megállapítható, hogy a 64-et két részre 
osztva külön-külön 32-es számossággal jelezték a földi és az égi világot, hasonlóan ahhoz ahogy a 64-es 
sakktáblának egy sötétek és egy világosak által uralt fele van (erről egy későbbi fejezetben írok). Képünkön 
az a  gyanús,  hogy a  legalsó  szeráf  „kinéz  a  rendszerből”,  kettő  „öntudatosan” előre  tekint,  nem figyel 
másokra, a többi másokra figyel. Van aki számára csak egy „rövid lépés” lehetséges a „megfigyelt stációig” 
(fehér szakasz),  három esetben egy nagyobb kifutás  lehetséges,  és egy szeráfnak – a legfelsőbbnek – a 
leghosszabb „befutható út” adatik. Ez pontosan megfelel annak, hogy a sakkban a gyalogos általában csak 
egy  lépést  tehet,  a  három  tiszt  (csikó,  futár,  bástya)  nagyobb  lehetőséggel  rendelkezik,  és  a  vezér  a 
legnagyobbal. Tudjuk, hogy a vezér a sakkban egyben királynő is, és ennek valószínűleg az az oka, hogy 
csak ezzel a virtuális kettősséggel, a „függetlenített” vezérrel fedhető le a hét bolygó. Perugino rendszerét ta-
nulmányozva nekem úgy tűnik, hogy  a bolygók zodiákusban elfoglalt domicil rendszerének megjelenítésére 
törekedett (a Nap és a Hold egymás mellett uralkodik a szabványos zodiákus tetején, persze kissé elbillentve, 
mert a szabványos zodiákus szimmetriatengelye nem a jegyek között, hanem egy konkrét jegyen megy át, és a 
köztük húzható közel függőleges tengely két oldalán öt rétegben uralkodik sorrendben a Merkúr, a Vénusz, a 
Mars, a Jupiter és a Szaturnusz – lásd a 182. ábrát). Perugino 8 stációban persze nem tudta megjeleníteni a 
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12-es rendszert, és a 7 bolygó sem hozható közvetlenül össze a nyolc stációval, amihez még jön a sakk ve-
zér-királynő kompromisszuma.

 Úgy tűnik, hogy mégis összehozott egy  rej-
tett rendszert, amiről én a következőt feltéte-
lezem, bolygók és sakkfigurák (stratégiai ran-
gok) tekintetében.  A legfelső szeráf  Hold-a-
lakú „nyakéke” miatt az a zodiákus tetején 
uralkodó Hold lehet, aki  mint a Nap felesége 
a királynő vagy az azzal azonos státuszú vezér 
egyikének a szerepét tölti be. A legalsó szeráf 
kinéz a képből, ami valószínűleg azt jelenti, 
hogy nem tartozik a rendszerhez, és így már 
meg is tudjuk feleltetni a maradék hét stációt 
a hét bolygónak. A két előre néző, másokra 
nem  figyelő  szeráf  a  sakk  logikája  szerint 
csak a király vagy a királynő lehet, ami azt 
jelenti, hogy a kör tetején álló szeráf nem le-
het a királynő, neki a („függetlenített”) vezér 
szerep marad. Mivel a „Kos” helyén álló elő-
re néző szeráf kör alakú fejétől egy nyílhegy-
szerű kutyafej  mutat  jobbra,  mintegy a Kos 
uralkodó bolygójának,  a Marsnak a képjelét 
hozva,  feltételezzük,  hogy  a  két  lehetséges 
hely közül nem ez adható a Napnak. Próbál-
juk meg itt elhelyezni a Marsot, ekkor a Nap-

nak a legalsó szeráftól jobbra lévő pozíció marad. A Hold-szeráftól jobbra (és így alatta) helyezzük el a 
zodiákus domicil rendszerében a Hold után következő, tehát oda illő Merkúrt és Vénuszt. A Nap ugyan ki-
szorította a Marsot vagy a Jupitert (a nyolcas rendszer miatt ez bizonytalan), de a Jupiter a másik oldalon is 
uralkodik, és neki adható a legalsó puttótól balra álló pozíció. Egy üres helyünk maradt, baloldalt fent, ami a 
Szaturnusznak jut. Neki ugyan alul kéne lennie a domicil rendszerben, de egy másik szempontból jó helyen 
van. A nézések „szakaszhossza” alapján ugyanis a legtehetősebb „harcos” a vezér, a leghosszabb „hatótávval” 
(sárga vonal), utána jönnek a tisztek, melyek közül a futár (követ) hagyományosan a Merkúrhoz köthető – és 
valóban, neki közepes „hatótávolsága” van, a Jupiter alakja miatt a csikóhoz köthető (egyébként a zodiákus -
ban is a Ló jegyét uralja), és itt is visszaigazolódik a tisztnek járó közepes „hatótáv”. A  Vénusz feltételezett 
helyén a tisztnek járó közepes hatótáv a bástyát rendeli a „Mérleg” helyéhez, és az uralkodói pártól a zodiá-
kusban legtávolabbi domicil helyen lévő Szaturnusznak a legkisebb hatótáv és a gyalogos szerep marad, te-
hát a szükséges kompromisszumokkal együtt, azért ő is logikus helyen van. Nem mondtam külön, de nyil-
vánvaló, hogy a Kos helyén álló előretekintő puttónak a sakk rangsorában a királynő felel meg (mint láttuk, 
ebben a megkettőzött szerepkörben a vezér a zodiákus tetején áll).
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AZ EDM RENDSZER RAFFEL UTOLSÓ FESTMÉNYÉN 

Raffael utolsó, nagy festményén – a Színeváltozáson – ugyanazt  a  hagyományos  EDM  rendszert 
használja, mint a kis Madonna képein. A festő valószínűleg nem a szimbolikai bravúrra fektette a hangsúlyt, 
inkább a földi és az égi gyógyítás jól látható és azonnal érzékelhető párhuzamát és a dramatikus kompozíció 
emocionális hatásosságát, expresszivitását helyezte előtérbe. Mégis van egy igen egyszerű, de nagyon találó 
szimbolikai megoldása, amit az EDM rendszeren belül hoz: Jézus alakja a Szaturnusz és a Hold közös ED 
tengelyére íródik. Ez azt jelenti, hogy a domicil rendszer legmagasabb helyzetű bolygóját, az égi minőséget 
szimbolizáló Holdat és a legalsóbb helyzetű, a teljességgel a földi minőséget adó Szaturnuszt láttatja a Jézus 
alakja mögött, és pont ez a színeváltozás lényege: a földi és az égi Jézus kettőssége, és a két forma között 
lehetséges átmenet  megjelenítése.  A kép csillagmitoszi  rendszerének feltárásához egy kicsivel  talán több 
figyelem szükséges. Egyrészt a festő láthatóan törekedett az igen élethű ábrázolásra, és nem engedte meg 
magának az állatövi jegyek megjelenítéséhez szükséges erős „elrajzolásokat”, másrészt a kép alsó felében a 
földi  gyógyítás  történetét  sötétebb  közegben  ábrázolja,  mint  az  égit,  így  ott  egyes  részleteket  csak 
világosítással és kontrasztosítással sikerült azonosítanom. A nagyszabású, több évig (1516-1520) készült 
művet eredetiben a 183. ábrán látjuk, a csillagmitoszi rendszert a 184. ábra szemlélteti..
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A körbefutó zodiákus Kos- és Ikrek megjelenítőjét a 185. ábrán látjuk. A közbeeső Bikát adó galamb a 
184. ábrán is jól látható, a festő a madár szemét is bejelölte.
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A 185. ábrán látható kutyafej félprofilosnak tekinthető, a kutya szeme a fej felső részére írt V-jel csúcsa 
(=Kos). A fülek kissé kompromisszumosan vannak megjelenítve. A fej baloldalába egy galamb íródik, amit a 
Mars-Vénusz ED rendszer használ. Az Ikreket egy térdelő páros hozza – egy értelmezés szerint Szent Jusztusz 
és Pásztor (az ábra jobb oldalán). A Rák képjelére Jézus kartartása utal (itt is eléggé kompromisszumosan), 
de a baloldalon lebegő Illés próféta felett kissé balra a felhőkből kiugrasztható egy hosszúkás női arc is, ami 
anyaként szintén a Rákot hozza (szája Illés vállánál, „gomborra” feje fölött balra, számunkra jobb szeme Il-
lés feje fölött, Jézus kézfejének magasságában van). Az Oroszlán megjelenítője Mózes lebegő köntösének 
jobb felső részére és a felhőre íródik, a köntös jobb felső csúcsa kirajzolja a szemgödröt és a szemet is, de a 
köntös felső része jelzi a másik szemgödröt is, egy tekergő ruhaszél pedig az orr helyét tölti ki. Ahol a Tábor 

hegy teteje jobboldalon lejteni kezd, egy leginkább 
felülnézetűnek értelmezhető medvefej látszik, bár 
azon szembenézetű szemek is értelmezhetők. Ez a 
Szüzet hozza, egyébként Mózes ruháján alul is van 
egy jobbra néző lányfej). Mérleg ívből kettőt is be-
jelöltem a 184. ábrán, a felső tartozhat a körbefutó 
zodiákushoz, mert félúton van annak Szűz és 
Skorpió stációja között, az alsó a Mars-Vénusz ED 
rendszer  része.  A Skorpiót  és  a  Nyilast  a  festő 
eléggé elrejtette (186.  ábra).  Több kevésbé preg-
náns szarvas és kígyóábrázolás is hozhatja a Skor-
piót (ábránkon például a térdre íródik egy halvány 
szarvasfej, de a lófejbe is bekúszik egy kígyó a kö-
zépső és a gyűrűsujj folytatásaként), de számomra 
a  kéz tűnik egy érdekes megjelenítőnek.  Ha a – 
nyilván szándékosan – torz kézfejen az összezárt 

ujjakat egy vonalnak tekintjük, a kézfej megjeleníti a Skorpió képjelének a három lábát, az eltartott hüvelyk-
ujj pedig az elmutató nyilat. Ugyanakkor ez az ujjkombináció egy jobbra haladó lónak az alakját is kiadja (a 
hüvelykujj a ló farka, a mutató és a középső ujj a ló két hátsó lába, a gyűrűsujj és a kisujj a ló két első lába), 
ami már a következő jegyre, a Nyilasra utal. A Nyilast egy olyan lófej hozza, amit egyrészt az árnyékos terü-
letből, másrészt a kideríthetetlen hovatartozású sötétbarna területnek az ujjköz által leválasztott részéből, har-
madrészt az árnyékos területen belüli narancssárga „kisebb lófejből” lehet összerakni, nem számítva bele az 
összezárt ujjak meghosszabbításába eső kígyófejet, hisz az a Skorpióhoz tartozik. Megjegyzem, a „kisebb” 
narancssárga lófejet is használhatnák, és azon még a szemek és a száj is értelmezhető, de azon a fülek túl na-
gyok (különösen az ujjköznél), és nem egyformák. Nem mondanám, hogy könnyen értelmezhető részlet...
A soronkövetkező Bak megjelenítője a 184. ábrán jól látható. A háttal térdelő rózsaszín ruhás nő kék köpe-
nyének alján felismerhető egy háromszögletű kecskefej,  két  nagyjából  vízszintes  szarvval.  A számunkra 
jobboldali szarv a földön fekvő lábra íródik. A Vízöntő megjelenítése sem túl nyilvánvaló. A 184. ábrán lát-
ható hogy a Máténak vagy Szent Andrásnak tartott könyves férfi köpenyébe – ha nagyon akarom – beleírható 
egy hollófej, vagy annak a homlokrészébe egy elforgatott, igen stilizált emberi arc, a férfi két karjára és egy  
jobbra fekvő, rejtett oroszlánfejre egy hármashullám is írható, a könyv, az alsó lábszár és a kettő közötti ruha-
él meg egy fordított, igen lapos „W” alakzatot vesz fel, de akármelyiket tekintem, a festő mintha mindegyik 
nyilvánvalóságából lecsípett volna kicsit, azaz meg akarta nehezíteni az értelmezők feladatát. Mutatnék azért 
még egy rejtett Vízöntő kódot, amit az ugraszt ki, hogy a Szaturnusz ED rendszerében a Bak és a Vízöntő 
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megjelenítője igen sokszor összeér. Próbáljunk meg itt is olyan Vízöntő megjelenítőt keresni, ami a rózsaszín 
ruhás nő kék köpenyének a földön fekvő baloldali csücskéig ér!

A 187. ábrán két lehetséges majmot is kiugrasztottam az igen erősen világosított és kontrasztosított kép-
ből. A középső ábrán például jól látszik a majom számunkra jobb szeme, de a jobb szélső panelen is mutat-
nék egy olyan lehetőséget, amiben hármashullámok is értelmezhetők. A halak megjelenítése a 184. ábrán jól 
látszik, különösen a képjel jobb íve egyértelmű, ami a felkar és az alkar ívéből adódik. Felhívnám a figyel-
met egy részletre is: a kézfej itt is beszédes, az egy pantomimszerűen megjelenített kakasfejnek tekinthető, 
ami megint csak a Halakat kódolja. A Hold ED tengelyének a végét látjuk is a 187. ábrán.  A rózsaszín ruhás

nőtől  balra  derékmagasságban  van  egy  rejtett 
oroszlánfej (ez csak világosítva észlelhető), ami a Bak 
és a Vízöntő mellett az ED rendszer harmadik jegye. A 
hiányzó  Rákot  a  körbefutó  zodiákusból  is  vehetjük, 
megjegyzem, a Tábor-hegy tetején fekvő alakok között 
középen  is  gyanítható  egy szembenézetű  rák  feje.  A 
Hold  megjelenítése  nem  túl  egyértelmű,  de  emögött 
lehet  mélyebb  gondolat.  Egyrészt  a  megszállott  fiú 
anyjának tűnő rózsaszín ruhás nő is tekinthető Holdnak, 
különösen,  ha  tekintettel  vagyunk  az  őt  sarlószerűen 
kiegészítő  fekvő  lábára  és  jobb  karjára  (az  ED 
tengelyhez úgy tartozik, hogy a kék köpeny csücske a 
tengelyhez  ér).  Másrészt  három  apostol   Hold-szerű 
arca is érinti vagy metszi a tengelyt, és maguk a fejek 
egy negyedikkel együtt is eléggé sarlószerűen helyez-
kednek el (egyébként a rózsaszín ruhás nő arca is igen 

Hold-szerű). Tekintettel arra, hogy a Napnak a rendszerből adódó ED tengelye nem érinti Jézust alakját – 
akinek ez a szerep járna –, sőt, semmilyen konkrétabb kör-alakot, ami a Nap megjelenítője lehetne, a 
Napnak azt a világos kört tekinthetjük a kép felső felében, ami a színeváltozás jelenet lényegét adja. Ez 
valószínűleg egy olyan bárány-ábrázolás is, amiben a szembenézetű bárány két szemeként Mózes és Illés 
feje jelenik meg. Így a képnek valószínűleg van egy olyan olvasata is, ami a Napot a bárányként is ábrázolt 
Jézus színeváltozásához mint égi jelenethez, a Holdat pedig az azzal párhuzamba állított  földi átváltozási 
jelenethez rendeli. A Nap ED tengelye egyébként a körbefutó zodiákus Oroszlán-megjelenítőjének orrától 
húzható a Halak-képjel középvonaláig,  ahonnan több Vízöntő-megjelenítő is  értelmezhető,  többek között 
pont itt gyanítható egy hármashullámot is tartalmazó holló (188. ábra).
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A 189. ábrán a Mars és a Vénusz exil-domicil rendszere látható. A Vénuszt az ötágú bordó csillag hozza. Fö-
lötte két apostol feje egy körre íródik, aminek a vonala még a baloldali haján is jelezve van, egyébként ez a 
kör pontosan a Szaturnusz-Hold ED tengelyre esik, szimmetrikusan (megjegyzem, a kutya szeme is pontosan 
illeszkedik a Nap ED tengelyére). A Mars képjelének a nyila a sárga ruhás apostol felkarjára íródik. Az ábra 
baloldalán lévő kutyafej a bele írt galambbal két ED-jegyet hoz, a Kost és a Bikát. A Skorpióra utaló kígyófej a 
rózsaszín ruhás nő hajából néz ki jobbra, egyébként a haj tetején is tekeredik egy vékonyabb kígyóra utaló 
hajfonat. A Mérleget jelző ív az ábra jobb alsó sarkában található. A 190. ábrán a Jupiter és a Merkúr ED  
rendszere látható a Nyilas kivételével, amit ugyanaz a „Mérleg-ív” hoz, amit a 189. ábra jobb alsó sarkában 
láttunk, ha „nyílvesszőként” hozzávesszük a fiú feltartott karjára írható egyenest.

A 190. ábra baloldali mezőjében Illést látjuk. Szürkés ruhájának baloldali részén egy  majdnem 90 fokkal 
balra forgatott fiatal női fej ismerhető fel, ami a Szüzet kódolja. A próféta vállára és jobb felére a Jupiter 
„hattyúnyaka” írható, a két láb pontosan kijelöli a képjel keresztjének tengelyeit. A felsőtestben valamelyest 
egy kakasfej is értelmezhető, de pregnánsabb Halak-megjelenítő az az „X”, amit a 190. ábra jobb mezőjében 
a lábak helyzete ad ki.  Az ugyanebben a mezőben látható két fejalak úgy van megrajzolva, hogy azokra a 
Merkúrt kódoló „M” írható. A mező alján a tengely átmegy egy apró egéren (ezt az ábra jobb felső részén 
sárga  mezőben  kinagyítva  látjuk),  ami  az  Ikreket  hozza.  Ezzel  előállt  az  ED tengely  mindkét  bolygó-
megjelenítője és a szükséges jegyek is.  A teljes ED rendszerhez csak a Mária iniciálé hiányzik.  Illés és 
Mózes lábai, feje, illetve Jézus karjai mentém meghúzható a 191. ábra szerinti „M”.
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EGY XVI. SZÁZADI EDM-PÉLDA: P. P. RUBENS – MADONNA AZ ÁLLÓ KISDED JÉZUSSAL

 Csontváry írja, hogy Van Dyck je-
lentkezett tanítványnak Rubensnél azzal, 
hogy meg tudja csinálni a hátteret.
– Fiam, ha te a hátteret meg tudod csinál-
ni  minek jössz te hozzám? –  válaszolta 
Rubens, és ebből sejthetjük, hogy a „hát-
tér” alatt a körbefutó zodiákus szimbólu-
mainak azt a raffinált elrejtését értették, 
ami talán nehezebb, mint a kép nyilván-
való és közvetlenül  felfogható tartalmá-
nak a megfestése. Rubens az itt elemzett 
Madonna  képén  egyébként  csak  egy 
szarvast,  részint  egy  oroszlánt  és  egy 
kecskét rejtett el a háttérben. A körbefutó 
zodiákus Kutyája a Madonna számunkra 
bal vállánál néz ki a piros ruha alól, de 
egy kicsit feljebb is értelmezhető kutya, 
ami egy nagy, jobbra néző disznófejbe van 
írva (a kisded a disznó orrát fogja). A Bi-
kát emellett egy galamb hozza, az Ikreket 
egy jobbra  néző  egér  (orra  a  Madonna 
nyakánál van). A Rák a szokásosan kó-
dolt. Egy oroszlán szeme a kisded külső 
fülénél ugrasztható ki (sajnos csak digitá-
lisan),  a  kisded  külső  hóna  alá  egy ár-
nyéknyúl  íródik,  az  hozza  a  Szüzet.  A 
Mérleg-jel ívét a Madonna külső kézfeje 
indítja, a Skorpiót a külső karjából adódó 
kígyó, ennek feje Mária kézfeje, a kígyó 
szeme a kisded külső ujjsora. A Nyilast a 
kisded  külső,  alsó  lábszárának  íj  alakja 
kódolja,  a  Bakot  az  asztal  mint  alátá-
masztás. Erre teszi az állát egy ifjú (Víz-
öntő). A Halak a Madonna számunkra bal 
alkarján van megjelenítve, de a csukló is 
hoz egy kakasfejet (az ujjak adják a ta-
réjt). A Jupiter-Merkúr tengelyen (sárga  
vonal) baloldalt egy szarvas hozza a Nyi-
last, utána látjuk  a Halak megjelenítőjét. 
A kisded  combja  előtt  egy  árnyékegér 
hozza az Ikreket,  de ez a mandzsettába 
írt egér alakját ismétli. A kisded combjai-
ra van írva a Merkúr „M”-jele, és a ten-
gely a Szüzet hozó jobbra tekintő nyúl 
orrára  fut  ki.  A Mars-Vénusz tengely a 
baloldali  galambtól  indítható,  érinti  az 
alsó kutyát, rajta a piros ötszög hozza a 
Vénuszt (vélhetően egy női arc néz ki be-
lőle). A Mars képjelének a köre a kisded 
fejére  írható,  nyila  a  kisded  kinyújtott 
karja. A nyíl csúcsa a disznó orrával azo-
nos.  A tengely  átmegy  egy  tüllkendő-
kígyón,  előtte  érintve  a  Mérleg-jel  bal 
végét (a Mérleget a galamb hasa és a fel-
ső kutya nyaka által kirajzolt kisebb ív is 
jelezheti).

192. ábra
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A Nap köre a kisded fejére írható, ED tengelye az „X” egyik szára, és a kisded fülénél lévő oroszlánszemet 

köti  össze  a  szarvastó  jobbra  lévő  ifjú  szemével.  Holdként  leginkább  a  kisded  homloka  vagy  haja 

értelmezhető, a haj egyébként egy háromszögfejű rák alakját is kiadja. Az innen indítható ED-vonal túlsó 

végén egy olyan – csak részint megrajzolt –  kecskefej van, ami a háttérben  90 fokkal balra van forgatva 

(szarva a nyúl füle). A festő a kecske egyik szemét is megrajzolta. A Szaturnusz keresztje a kisded szájára, 

szoknyája a Madonna külső, íves karjára és kézfejére írható. ED tengelye a „P” szára (az „X” másik szára a 

Hold ED tengelye), és a Bak, illetve a jobboldali Vízöntő-ifjú közös pontjától húzható meg a kisded haja által  

alkotott rák fejéig, ahol a hajából egy eddig még nem tárgyalt oroszlán néz ki. A Mária-iniciálé a Madonna 

vállaira és a nyakkivágásra írható.
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EGY XX. SZÁZADI EDM PÉLDA: TÓTH MENYHÉRT – GONDOLKOZÓ

Az  EDM  rendszer  időbeli  és  térbeli  határainak  megrajzolásához  érdekes lehet felvetni a kérdést, 
készülnek-e ma is ilyesfajta művek, hiszen láttuk, hogy már Runge is kilép, pontosabban túllép a rendszeren 
az  utolsó nagy művén,  az  Arion's  Meerfahrtnál,  Csontváry meg tartva a csillagmitikus  kereteket,  szinte 
azonnal  kilép az  EDM-ből.  Igaz,  Csontváry azonnal  egy nagyobb,  szofisztikusabb kódolási  rendszert  is 
létrehoz, és azért megjegyezném, hogy a könyvünkben vizsgált emberhalász értelmű „Öreg halász” Jézus- 
monogramos és Mária-iniciálés „modern Pantokrátor-kép”, tehát részint hozza az EDM ismérveit, és van egy 
elveszett Madonna képe is, amiről nem tudjuk, hogy milyen rendszerű. Modern EDM képet keresve nemrég 
félig-meddig a véletlen sietett a segítségemre. Egy magángyűjtőnél nagy mennyiségű XX. századi kép között 
ebédeltünk, amik „opart” és mindenféle más modern irányzatú megoldásaikkal annyira nem is kötöttek le. 
Az asztalnál ülve majszoltam, és tekintetem egyre gyakrabban tévedt a pont velem szemben a falon függő 
nem túl attraktív festményre. Egymás után fedeztem fel benne a zodiákus megjelenítőket. Megkérdeztem, mi 
a címe. Gondolkozó – válaszolta a gyűjtő, és megkértem, hogy fényképezzük le. Otthon jobban megnézve  
kiderült, hogy EDM képről van szó. Valószínűleg a festő utolsó, úgynevezett fehér korszakához tartozik, 
amikor már „fehéren fehérrel” festett, hogy a világból csak a fényeset, az igazat, az istenit mutassa meg. Az 
1904 és 1980 között élt festő egyébként érdekes személyiség volt,  kismesternek tartotta magát, egyszerű 
paraszti életet élt, és csak esténként festett. Egyik szeme sérült volt, ennek ellenére  ezer körüli, vagy talán 
még több képet hagyott az utókorra, állítólag nem is nagyon akarta eladni őket, egyben szerette volna tartani 
az életművét, mint Csontváry.

A „Gondolkozót” a 193. ábrán látjuk, a csillagmitoszi rendszert a 194. ábra szemlélteti.
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A körbefutó zodiákus Kosát a térden könyöklő karba írt szembenézetű kutya hozza. Felette a Bikát egy 
disznófej kódolja, bár itt egy galamb is kiugrasztható (ennek a feje egybeesik az anya fejére tekeredő kígyó 
fejével,  két  lába  az  iménti  kutya  két  szemével).  A Rák  megjelenítése  hagyományos  (az  anya  arcában 
egyébként megjelenik az aranyhajú kisded feje is, és a testén több gyereke is ábrázolva van). Az Ikreket hozó 
egér a könyöklő felkarba íródik, a két füle közé ékelődik a kígyó feje. Az oroszlán az anya feje mögül jobbra 
néz ki.  A Szüzet  egy lányarc  jelzi  a jobb felső sarokban.  A Mérleget  a számunkra jobb comb felső íve 
kódolja. A Skorpiót adó kígyó a jobb alsó sarokban található. A Nyilast a lelógó alkarra festett lófej hozza. A 
Bakot egy fekvő kecskefej kódolja alul, baloldalt, az egyik lábszárra írva, a bal alsó sarokban három belső 
vonal jelzi a kecske szakállát. Az álló lábszárnál a ruha alja hullámos, ez adja a Vízöntőt. A felső térdtől 
lefelé egy kakasfej kódolja a Halakat, a kakas taréja már a felkaron jelenik meg. 

A Vénusz-Mars ED rendszer (lila vonal) a kígyó fejétől indítható, ehhez hozzáér egy ferde kutyafej is. A 
Vénusz ötszögként jelenik meg a mellek alatt, a hason. A Mars képjele leginkább a lelógó alkarra írható 
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(köre a kézfejen, szára az alkar hossztengelyében értelmezhető). A kígyó feje egyben a galamb feje és a 
disznó füle is, ami a Bikát is hozzáadja a kígyóval kódolt Skorpióhoz és a Kutyával megjelenített Koshoz. 
Egyedül a Mérleg van még hátra a rendszerből, de az azt jelölő íven is átfut a tengely,  ami a körbefutó 
zodiákus Skorpió jegyét adó másik kígyóig vezethető. A Merkúr-Jupiter ED tengely a kakas (Halak) feje és 
taréja közötti pontból indítható. Ez alatt megjelenik egy kerek vállú „M” a Merkúr jeleként, és az „M” jobb 
szárához simul egy bagoly (fehér vonal), ami az Ikreket hozza. A tengely a ló két füléig húzható (Nyilas), 
közben átmegy a Jupiter és a Szaturnusz közös keresztjének a közepén. A ló fejének a tetejébe egy lányfej 
van rajzolva, ez jeleníti meg az utolsó szükséges jegyünket, a Szüzet. A Jupiter képjele az anya számunkra 
jobboldali  melléről  indítható.  A Szaturnusz  ED  tengelye  a  két  alsó  lábszár  találkozásától  indítható.  A 
kecskefej (Bak) vonalára felülről egy csúcsos sapkás ifjú arca íródik (Vízöntő), ez is a tengelyre esik. A 
sapka két felső íve egy rákjelnek tekinthető. Végül, az anya válla mögül jobbra egy oroszlánfej néz ki az 
Oroszlán jegyének a képviseletében, a tengely ennek az orráig húzható. 

A Jézus-monogram képzésében a Nap, a Hold és a Vénusz, illetve a Mars ED tengelye vesz részt. Az X” 
egyik szárát a Vénusz és a Mars már tárgyalt ED tengelye adja. A másik szár a Nap ED tengelyére íródik. Ez 
a körbefutó zodiákus Oroszlán megjelenítőjének az orrától a térdnél lévő ifjú (Vízöntő) szeméig húzható 
meg (ennek a száját pirossal jelöltem). A „P” szárára a Hold ED rendszere írható. Ennek a tengelye a kecske 
(Bak) szemétől az anya egyik szeméig (Rák) húzható meg. A „P” feje az anya arcára írható, ami egyúttal a 
Napot is megjeleníti, a Hold a nyakon, a ruhakivágás feletti sarlóként van jelezve.

A Mária iniciálé a combok kerek íveire írható.
Visszatérve  az  EDM  rendszer  továbbélésének  a  kérdéséhez,  még  annyit  mondanék  el,  hogy  a 

háromkörös  szimbolikai  ABC-nek a  nyolcvanas  évek közepén történt  leírását  követően Magyarországon 
elindult ennek a zodiákus rendszernek a „visszatanítása” a festészetben, Ezt a kifejezést használják az  
éppen hogy kihalt,  vagy kihalófélben lévő magyar népi  tánckultúra tudományos alapú megmentésére is. 
Valószínűnek tartom, hogy az EDM rendszer publikálását követően (ez Runge vonatkozásában részint már 
megtörtént) ez a kódolási technika is újjáéled az itteni képzőművészetben.
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„AZ EDM HATÁRÁN ÉS AZ EDM-EN KÍVŰL” – ZODIÁKUS ÉS TAROT-SZIMBOLIKÁS 
KOPT-BIZÁNCI JÉZUS- ÉS MADONNA ÁBRÁZOLÁSOK 

Korábban említettük, hogy az az asztrológiai apparátus, ami az EDM rendszerben megjelenik, már az 
időszámításunk előtti századokban is rendelkezésre állt. Mégis, el kell telnie egy időnek ahhoz, hogy az a Jé-
zus- és Mária-ábrázolásokon megjelenjen, hogy a régebbi forma az új tartalommal szerves egységre lépjen. A 
katakomba-korszak korai ábrázolásai még életképiek, az első szimbolikusabb képtípus a Jó Pásztor alakját 
örökíti meg. A 24 vén témájának feltűnése az V-VI. században már rejtve magával hozza az asztrálmitoszi 
szerkezetekkel erősen átszőtt Jelenések könyvének  az asztrológiai eredetű 24-es számát, de a VI. századból 
már olyan Jézus-Pantokrátor ábrázolást is ismerünk, ahol felmerül a gyanú, hogy az egyszemélyes Jézus áb-
rázoláson is egy teljes zodiákus van elrejtve. Itt cselekményt, történetet, életképiséget már egyáltalán nem lá-
tunk, Jézus alakja mögött közvetlenül egy olyan kifejlett szimbolika áll, ahol a kozmosz és annak törvényei 
már Jézuson belül, személyének a „részeként” jelennek meg. Vessünk egy pillantást a Sínai kolostor híres 
kétarcú Pantokrátor képére, melyet a VI. század közepére datálnak (195. ábra)!

A képről el szokták mondani, hogy ha a bal felét összeírjuk a bal fél tengelyesen tükrözött képével, ak-
kor Jézus isteni természetét látjuk, ha a jobboldalival járunk el hasonlóan, akkor az Krisztus emberi termé-
szetét jeleníti meg. Csontváry Öreg halászával is szokták ezt csinálni, ott egy jóságos és egy démoni alakot 
hoznak ki, de utóbbi csak az erős és aszimmetrikus perspektíva eredménye. Elemeztük a képet, és tudjuk, 
hogy ott egészen másról van szó. A 195. ábrán látható Pantokrátor képnél helyes az „isteni-emberi” olvasat, 
de ugyanúgy, mint a Csontváry-képnél, itt is van egy eddig alighanem fel nem ismert szimbolikai váz. Ennek 
a lényege, hogy az isteni félben a zodiákusnak az a hat jegye van elrejtve, ami a természeti év világosabb fél-
évéhez tartozik, míg az emberi félnél a sötétebb félévhez tartozó jegyeket látjuk.  A dekódolásnak van némi 
bizonytalansága, elég kevés ugyanis a közelből származó azonos korú zodiákusok (vagy akárcsak részletek) 
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száma, a hármas állatövi rendszerből lehetséges holdház-helyettesítésekről meg ennyit sem tudunk, bár itt 
közelebb vagyunk azt ezt közvetítő sztyeppéhez, mint a 800 körülire datált Kells-i Madonna esetében, és  a 
Sínai kolostorból is hamarosan tárgyalunk egy bővített Madonna ábrázolást, amivel az egyes részletek (kó-
dok) összevethetők. A Jézus által tartott könyv borítóján a zodiákusra utaló 12 kis fehér korongot látunk a 
négy évszaknak megfelelő 4x3-as elrendezésben, a latin kereszt négy kvadránsában. A könyv „lapjainak” a  
száma hat, a borítókkal együtt 8. A számunkra baloldali („isteni”) félben a nyakkivágás alá íródik egy kutya 
jobbra tekintő feje (Kos), szinte szabad szemmel is felismerhető, de kontrasztosítással egyértelműen kimutat-
ható az orra, a füle, a szembogara és a szeme. A kutya homloka felett, a nyakkivágásban valószínűleg megint 
csak egy kutyát látunk, de szembenézetben, kb. 45 fokban balra forgatva (pirossal keretezve). Sajnos a kép 
régisége és minősége miatt nem egyértelmű, hogy ide számítható-e egy „konnektororr”, ami a Kos és/vagy 
disznó (Bika) lehetőségét is felveti. Efelett mindenesetre egy vízszintesen tükrözött (fejjel lefelé álló) galamb 
gyanítható, ami a Bikát hozhatja. A számunkra baloldali szem két sarka szinte gödrös, itt alighanem egy ba-
goly (Ikrek) két szeme van elrejtve, ugyanis felismerhető a bagolynak az orra, bajuszra és az arcra rajzolt fi-
nom körvonala, de valamelyest még a szakállba íródó lekerekített faroktollazata is. A Rák jegye valószínűleg 
a kézfejben van elrejtve. A tenyér két hangsúlyozott alsó köre (oválisa) mai értelemben lehetne Rák-kód, de 
az elérhető korabeli zodiákusokon a rákot naturalisztikusan ábrázolták, kör-vagy ovális alakú testtel és ki-
sebb-nagyobb íves ollókkal. Inkább a kézfej egésze ad ki egy kissé háromszögletesített rák-alakot egy kis há-
romszögszerű fejjel (a ferde ujjak alatt) és az egyik ollónak a két ferde ujjat, a másiknak a háttérben látszó 
keskenyedő ruhamotívumot gondolnám. Egy oroszlán talán a számunkra baloldali kézfej alatt is kiugrasztha-
tó, de pregnánsabb a számunkra bal szemöldökívről indítható kézírásos Oroszlán-jel, aminek az orr körül 
kell hogy legyen egy kis jobbra kanyarodó farka. Ezt az orr alatt a bajuszba írt, hétköznapi voltában értel-
mezhetetlen kis fehér félkörív adja. Mindehhez persze hozzá kell tenni, hogy az Oroszlánt már ekkor is azo-
nosították ezzel a jellel – az ábrázolásokon az oroszlán farkát rajzolták ilyen alakúra. A Szüzet a glória bal ol-
dalán  alul  látható  jobbra  tekintő  nyúlfej  adja.  Ez  bizonytalanabb  részlet,  mert  nem  közvetlen  jegy-
megjelenítő, hanem a hármas állatövi rendszerből azonosítható Szűz holdház, de megerősítő, hogy a Szűz-
Nyúl megfeleltetés a Kells-i Madonnán is jól látható. Áttérve a földi félre, a Mérleget alighanem a váll íve 
kódolja. 

A Skorpiót  leginkább  egy olyan  kígyó  hozhatja, 
ami a haj számunkra jobb oldalán kúszik le, és ami-
nek a feje a nyakkivágás jobboldali szögleténél néz 
ki. Mintha egy kisebb kígyó is lenne a nyakkivágás 
alján a galamb alatt. Efelett jobbra egy ifjú néz ki, 
ami a szintén a sötétebb félévhez tartozó Vízöntőt 
kódolja. A Bak kézírásos képjele a számunkra jobb-
oldali kézfejre írható, ami megfelel a korabeli ábrá-
zolásokon már fellelhető feltekert, halfarkú kecské-
nek. A Halakat a „földi oldalon” a hajba írt hal-alak 
hozza, aminek különösen a halfarok alakú alsó vég-
ződése árulkodó. Egy jegyünk hiányzik, a Nyilas, 
ami a 197. ábrán szarvasfejként látható a bajusztól 
jobbra. Ugyanitt a szem felett egy hal-alak ismétli a 
Halakat, a szarvashoz balról valószínűleg egy holló 
simul (Vízöntő), és a szem alatt is értelmezhető egy 
kecske (baloldali  szarva  ugyan befelé  hajlik,  ami 
„szabály szerint” a Bikát kódolná, de meg kell hogy 

jegyezzem, hogy a szarvak megjelenítése ebben a korban még nem következetes).
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A korai Mária-ábrázolások között kutatva szintén a sínai Szent Katalin kolostorban találunk egy VII. 
századinak tartott  trónoló Madonna képet,  ahol  felvetődhet,  hogy már EDM rendszerű.  Erre mondanám, 
hogy az EDM határán lehet, olyan értelemben, hogy a minőség miatti félreérthetőség és talán a kódolási 
fogások kialakulatlansága miatt kérdéses, hogy a művet felelősen EDM-alkotásnak tekinthetjük-e. Ezért nem 
is tárgyaltam eddig, de határesetként, hipotézisként azért vetnék rá egy pillantást. Itt csak a csillagmitoszi 
rendszert hoznám (198. ábra).
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A legtöbb számunkra fontos részlet a kisdeden vagy körülötte van elrejtve (199 ábra).

Viszonylag jól azonosítható a körbefutó zodiákus Kosa, a lilával körvonalazott kutya formájában. Balról 
felette a Madonna kézfejét egy galamb (=Bika) öleli körbe. A Madonna számunkra bal vállán egy bagoly 
sejthető  (Ikrek).  A Rák megjelenítését  a  hagyományosnak  tekinthetjük.  Az  Oroszlán  megjelenítése  elég 
bizonytalan, leginkább a Madonna számunkra jobb vállán lehet kiugrasztani erre utaló szemeket. A kisded 
számunkra jobb vállától jobbra kontrasztosítással egy macskafej jellemző vonalai hívhatók elő (Szűz),  de 
erre egy kissé lejjebb nyúló lányfej is ráírható. Ezalatt a Mérleget hozó ív többféleképp is behúzható, itt egy 
kézfejre  íródót  adtam  meg.  A Skorpió  megjelenítőjét  az  ábrázolás  minősége  miatt  nem  nagyon  lehet 
meghatározni. A Nyilas valószínűleg a trón jobboldali oszlopán van kódolva egy szembenézetű lófejként (a 
198. ábrán lilával körvonalazva).  A Bakot jelző háromszögletű nagy kecskefej a ruharedőkből adódik. A 
Vízöntőt  a  Madonna ruhájának legalján megfigyelhető hármashullám kódolhatja.  A Halak megjelenítője 
valószínűleg közvetlenül a kutya alatt található egy ferde hal-alakként. A „P” szára a Hold ED tengelyére 
íródik,  a Hold a  Madonna nyakán értelmezhető,  a „P” feje a kisded glóriája mentén rajzolható meg.  A 
Vénusz-Mars ED tengely a kutya orrától indítható a Mérleg-ív tetejének irányában. Érinti a Vénuszt hozó 
ötszöget, metsz egy részint ebbe íródó kört, amihez egy világosabb csík csatlakoztatható a Mars képjeleként 
(a csíkba valószínűleg egy kis kecskefej van rajzolva, ami érinti a Hold ED tengelyét). A tengely ezután 
átmegy egy visszakanyarodó kígyón (Skorpió). A Bika megjelenítőjére van még szükségünk. Ezt a kutyától 
balra eső vagy az ötszög felett értelmezhető galamb (zölddel körvonalazva) hozhatja. A Szaturnusz a kisded 
alakjába  íródik,  ED  tengelye  a  Holdéval  azonos.  Itt  a  Vízöntő  megjelenítőjét  a  kisded   jellegzetesen 
hármasíves homlokvonala, az Oroszlán megjelenítőjét a kisded számunkra jobb vállánál felismerhető jobbra 
dőlő oroszlánfej adhatja (az egyik füle a kisded nyakán megfigyelhető árnyékból adódik). Az „X” egyik 
szárát a Jupiter-Merkúr ED tengely adja. Ezen fenn van a baloldali szent fejéről indítható Jupiter-jel, és a 
vállaira, illetve a nyakkivágására írható Merkúr-megjelenítő („M”). A Jupiter keresztje a szent kezében tartott 
keresztre íródik. A tengely átmegy a bagoly alakján (Ikrek), érint egy olyan kakas-alakot, ami a kutyafejből 
és a Madonna kézfejéből mint taréjból írható össze (Halak), és átmegy a Nyilas-megjelenítőnek is tekinthető 
Mérleg-ív és a macskafej, pontosabban a lányfej (Szűz) közös pontján. Az „X” másik szárát a Nap ED  
tengelye adja.  Napnak a kisded feje tekinthető,  az ED tengely a  baloldali  szent  ruhájából  kiugrasztható 
oroszlántól indítható, de ráesik a Szaturnusz ED rendszeréhez tartozó oroszlán is, és a tengely a jobboldali 
szent számunkra bal vállára, illetve a felkarjára írt ifjúig (Vízöntő) húzható, utána az alkar felső vonalát 
követi. A Mária iniciálé a Madonna vállaira és nyakkivágására írható.

A Sínai kolostor – ahonnan a most elemzett két mű származik – igen fontos elágazási pont Európa és a 
Közel-Kelet keresztény művészetében. Láttuk, hogy a művek képi nyelvében itt valószínűleg még együtt van 
a zodiákus rendszer és az EDM apparátusa, de ugyaninnen származtatható a bizánci és szláv keresztény 
művészetnek  az  a  konzervatív,  szemlélődő,  a  sivatagi  remeteszerzetes  hagyományokra  építő  ága 
(heszükhazmus) is,  ami az itáliai reneszánsz idejére szinte annak ellenpontjává válik. A XIV-XV. századi 
heszükhazmus késő-bizánci  művein,  de például  a Hagia Sophia korai  és közép- bizánci  műalkotásain is 
megfigyelhető egy sajátos, minden valószínűség szerint Tarot-elvű szimbolika. Vegyük szemügyre például a 
Hagia Sophia apszismozaikját (200. ábra bal felső része)! A kép datálása bizonytalan, de leginkább a IX. 
század közepére teszik.
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Nem sikerült rajta zodiákus rendszert találnom, de feltűnők a trón talpazatán és oldalán látható geomet-
rikus motívumok, amiből háromféle van.  A talpazaton, elöl, középen, a „legrangosabb” helyen csúcsára ál-
lított rombuszt látunk, két oldalán fekvő négyzetek ismétlődnek, és a talpazat oldalsó részén, középen ismét 
van egy magában álló ábrázolás – egy ovális formájában. A Hagia Sophia Nagy Konstantint, Jusztiniánusz 
császárt és a Madonna-kisded kettőst ábrázoló híres mozaikján (200. ábra 4. részlet) is érdemes megnézni a 
trónt, melynek talpazatán oválisokat és négyzeteket látunk (3. részlet). A ravennai Ariánus keresztelő kápolna 
ethimasia-mozaikján, ami az üres trónt ábrázolja (6. részlet), a talpazaton (8. részlet) téglalapokat és helyen-
ként mandorlaszerű oválisokat látunk, egy helyen talán rombuszt is . A római Santa Maria in Trastevere apszis-
mozaikján Jézus és Mária közös trónjának oldalán (7. ábra) álló mandorlát és fekvő négyzetet látunk. A Ma-
gyar Szent Korona elülső Pantokrátor-képén rombuszokat és fekvő négyzeteket látunk,  emellett a piros szí-
nű trónpárnán a tarotra jellemző háromlevelű ábrázolást („treff”), a trón két oszlopán belül fehér mezőben 
felfelé álló zöld kétszirmú  ábrázolásokat („pick”) figyelhetünk meg. A jobboldali sorban a Pick-motívum 
felfelé haladva elvékonyodik, egy jegenyeszerű fába megy át, ami a tarotban ugyanúgy, mint a klasszikus 
kétszirmú pick-jel, a levegős őselemet kódolja – erre hamarosan visszatérünk. Figyeljük meg, hogy a trón két 
oldalán is ugyanilyen fák (ciprusnak is szokták tartani őket) állnak. A fa lombjában öt kereszt alakú ágat lá-
tunk, törzsén 6 pöttyöt. Ez az 5+6=11-es felosztás megismétlődik a Korona apostolképeinek oldalszegélyein 
is, és a tarot nagy árkánjának 2x11-es (sor+ellensor) szerkezetére is utalhat ( a tarot egy 22-es nagy arkánból 
és egy 4x14-es kis arkánból áll). Egyelőre nem folytatnám a geometrikus alapmotívumok példáinak ismerte-
tését, hanem áttérnék arra, hogy milyen jelentésük lehet ezeknek a tarot rendszerében. 
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Első ránézésre talán meglepő, hogy egy leginkább kártyajátékként ismert fogalomnak komoly tartalma 
lehet.  Egyrészt  meg  kell  jegyeznem,  hogy  az  EDM  rendszernél  is  láttunk  ilyet,  az  a  horoszkopikus 
asztrológia apparátusát használja, de más játékoknak – például a már érintett sakknak – is „világmodell” 
értéke lehet.  Másrészt a magyar csillagmitoszi iskola keretében már régebben is hallottam arról,  hogy a 
tarotnak köze lehet a keresztény szimbolikához, de arról is, hogy közismert magyar irodalmi alkotások is 
követik a tarot  logikáját.  A tarot  többek szerint Hermész Triszmegisztoszhoz köthető egyiptomi eredetű 
rendszer, ami éppúgy a szellemnek, a fénynek, a rendezettségnek, az isteni rendnek az anyagba és a káoszba 
való alámerülését  fogalmazza meg,  mint  mondjuk az indiai  kasztrendszer,  csak „nagyobb felbontásban”, 
több stációval, komplexebben. Egy szlovákiai magyar tarot-specialista (Tungli János) könyvét olvasva derült 
ki számomra, hogy a tarotot utólag számos kutató a legkülönfélébb, sokszor egymásnak ellentmondó módon 
értelmezi. Különösen a Tungli János által is nagyra becsült Franz Bardon morva származású gondolkodó 
állításai bizonyultak megfontolandónak és hasznosnak számomra abban az időben, amikor a Magyar Korona 
szimbolikájával foglalkoztam. Idéznék két olyan Franz Bardonhoz köthető sémát, ami összevág a 200. ábrán 
látható, és a továbbiakban  tárgyalásra kerülő ábrázolások lehetséges értelmezésével (201. ábra). 

Az ábrán a Nap-jel által megtestesített isteni (akása-) elvnek az anyagba való alámerülését látjuk, a 
négy őselem (piros-tűz, barna-levegő, kék-víz, zöld-föld) átalakulásaival, ami az Isten-elv – szellem – lélek – 
test  sorként  fogható  fel.  Ez  egy hierarchikus  rendszer,  ilyen  a Hermész Triszmegisztosz által is művelt 
alkímia is, ami be is épül a nagy arkánba (pontosabban annak szűkített 21 lapos rendszerébe). A jobboldali, 
egyszerűbb ábrán a kör a földi világot szemlélteti, ahonnan már nincs további átalakulás („alámerülés”), ez 
egyfajta végpont.  Ez a séma jól  adoptálható az általunk vizsgált  vallási  témájú művekre,  csak a négyes 
rendszert hármassá kell redukálnunk. Nem nehéz rájönni, hogy  a csúcsára állított rombusz, aminek a Hagia 
Sophia apszisképén kiemelt, központi jelentése van, a Teremtő szellemi kisugárzását jelenítheti meg. A fekvő 
négyzet a „mi” rendszereinkben közvetít a földi valóság felé, és nálunk leginkább a Szentlélek fogalmának 
feleltethető meg, míg a kör a földi világnak. Ez a szimbolika akár a tarot ismerete nélkül is kikövetkeztethető 
a Hagia Sophia apszisképének és a Jézus színeváltozását megjelenítő kései ábrázolásoknak az összevetésé-
vel, de a Magyar Korona Pantokrátor-képe alapján gyanítható, hogy összefüggés van a rombusz-négyzet-kör 
hármas és a tarot-jelek között is. Az apszisképen látszik, hogy a rombusz és a kör (vagy ovális – ezek a korai 
színeváltozás képeken gyakran váltogatják egymást) egy lineáris láncnak a két végén lehetnek, míg a négyzet 
közbülső szerepű, és az is látszik, hogy a rombusz a felsőbb princípium. A Koronán meg úgy érvényesül a ta-
rot-logika, hogy a korona legtetején van még egy – az Atyát vagy Krisztus égi minőségét – megjelenítő, vala-
mivel egyszerűbb  Pantokrátor kép, ahol szintén megtalálható a két oldalsó fa. Előrebocsátva, hogy a „pick-
jel” – aminek az elvékonyított formája azonos a fa szimbólumával – a levegős elemi minőséget és a Szentlel-
ket jeleníti meg, azt a számunkra visszaigazoló képzetet kapjuk, hogy a két „cédrus” a Szentlélek formájában 
köti össze a Fiút és az Atyát, de a két Pantokrátor-kép mint képi allegória megfelel annak a keresztény dog-
mának is, hogy a Szentlélek a Fiú és az Atya szeretetének közös túláradása. Visszatérve a levegős elem és a 
Szentlélek lehetséges tartot-jelképekkel való megjelenítésére, közreadnám a Tungli János által közölt kártya-
táblázatot. Ebből látszik, hogy a Szentháromság principiumai úgy rendelhetők a négy őselemhez, hogy a vi-
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zes elemet kihagyjuk (ezt az újabb kártyajátékoknál lefelé mutató motívum hozza, szemben a levegős elem-
mel,  ahol  a képjel felfelé mutat).  A Szentháromság geo-
metrikus rombusz-négyzet-kör kódja itt  a földes elemnél 
egyezik a kártya-kóddal. Látható, hogy a Magyar Korona 
első Pantokrátot-képének treff- és pick-jelei és faszimbólu-
ma itt is megjelenik. A földi világot ott alighanem a legalul 
látható zöld „szőnyeg” jeleníti meg. Érdemes megjegyez-
ni, hogy a Hagia Sophia apszisképén a párnavégeken (ahol 
a Korona zománcán a treff-jel hozza  a tüzes minőséget) 
több pick-jel is látható, tehát a geometrikus kódolás mel-
lett ott is feltűnik egy „kártyakód”. A 200. ábra 5. részletén 
a VIII-XIV. század között fennálló Faras-i kolostorból lá-
tunk egy koronás Madonnát. A koronán rombusz és kör fi-
gyelhető meg,  ami megfeleltethető Mária földi és égi  (a 
menybevételi dogma szerinti) alakjának. Ez az a pont, ahol 
érdemes elgondolkodni azon, hogy a Jézus színeváltozását 
ábrázoló képeken a Megváltó hol egy fényes körben, hol 
mandorlában jelenik meg. Egyes ábrázolásoknál felvethető, 
hogy a mandorla – mint a kör és a rombusz közti átmenet 
– egyszerre jelenti Jézusnak a kör által megjelenített földi 
és a rombusz által megjelenített égi alakját. A színeválto-
zás  ugyanis  pont  a  két  alak  egyidejű  jelenlétéről  szól. 

Megerősíti ezt a feltételezést, hogy ismerünk olyan ikonokat, ahol a keresztet, vagyis a földi világot éppen el-
hagyó, tehát már az éghez tartozó Jézust csak egy fél mandorla övezi, ami 32 korongból áll. Egy ilyen, az 
egyiptomi Macarius kolostorból származó ikont látunk a 203. ábra bal oldalán, míg a jobb oldalon egy teljes 
64  korongos  mandorlát  mutatok,  amit  egy  Toth-hegyi  barlangszentély  freskójának  vázlatán  vehetünk 
szemügyre (Királyok Völgye, Egyiptom).

A jobboldali Pantokrátor-kép érdekessége, hogy  a mandorla alól kibúvó részeken feltételezhető a négy 
evangelista ábrázolása, emellett a kilógó részek egy madárnak is nézhetők, ami a Szentlelket adja hozzá a Jé-
zus földi és égi alakját hozó teljes mandorlához, és ha az utóbbi helyett isteni princípiumként az Atyára gon-
dolunk, akkor ez egyben egy Szentháromság ábrázolás is. A 32-es és a 64-es megjelenítéssel kapcsolatban 
emlékeztetnék arra, hogy a 64 Egyiptomban és így a koptoknál is közismert teljességszám, amit az egyik 
legismertebb jelkép, a 64 részből álló Hórusz-szem mint kerek egész szimbolizál. Így Jézus összevont égi és 
földi alakjához a 64-es érték, külön a földi vagy külön az égi alakjához a 32-es érték tartozik. Valószínűleg 
nem véletlen, hogy a Macarius kolostor Szent Benjamin szentélyében a szentélyrekesztő (ami az égi világhoz 
rendelhető belső szentélyt választja el a szimbolikusan a földi világhoz tartozó külső szentélytől) teljes ma-
gasságában 32 motívum számlálható meg. 64-es mandorlába foglalt Pantokrátor-kép látható egyébként a ve-
lencei Szent Márk székesegyház Pala d'Oro-ján (1105-ből), és 64-es mandorla van a Notre-Dame de la Cha-
rité-sur-Loire XII. századi timpanonján is.

A három alapmotívomon alapuló szimbolikának van egy érdekes evolúciója. Megfigyelhető, hogy a két 
felső princípiumot jelző csúcsára állított rombusz, illetve négyzet egy „fogazott rombusz” formájában íródik 
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össze, aminek vannak más változatai is, és ez az egyesített princípium a földi világot jelző körrel vagy annak 
módosulataival együtt egy kettős rendszert alkot. A 204. ábra bal felén azt látjuk, hogy ez a kettős rendszer 
hogyan kódolja a szakrális tér határát és transzcendens középpontját.

Itt a Hagia Sophiának a Konstantint, Jusztiniánuszt, a Madonnát és a kisdedet láttató mozaik feletti boltozatát 
látjuk. A négy vitorlában a C-vel jelölt négyes motívumok ismétlődnek (B-vel jelölve ezeket kinagyítva mu-
tatom), amik mintegy két dimenziót adnak egy olyan jelkettősnek, ami egyrészt egy körmotívumból, más-
részt egy négy oldalán félkörökkel bővített rombuszból áll. A 204. ábra jobb felén ezt a jelkettőst látjuk „egy-
dimenziós”, lineáris változatban. A négy egymás fölötti rétegben lényegében ez a kétféle motívum váltogatja 
egymást. A legfelső sorban a Magyar Korona egyik apostolképének oldalszegélyéből látunk egy fogazott 
rombuszt, ami a rombusz és a négyzet összevonásának tekinthető. A központi helyzetű fogazott rombusz kö-
rül négy sarokmotívum is látható, ami a következő ugyanilyen motívummal közös. Más apostolképek oldal-
szegélyén a mellette látható kör alakú motívum jelenik meg, benne egy kis kereszttel. Megjegyzem, ehhez a 
kettős rendszerhez a Koronán egy növényi motívum is társul, tehát a kódolás visszaalakul egy hármas rend-
szerré, de számunkra most ez a két elem fontos. A 204. ábra jobb oldalának lejjebb lévő soraiban ugyanis en-
nek a két motívumnak az alakváltozatai ismerhetők fel. Felülről a második és a harmadik sorban ez az ábrá-
zolás „kör-keresztként” és „svasztikás rombuszként” jelenik meg a sarokelemekkel együtt. A legalsó sorban a 
központi fogazott rombuszt szinte megismétli egy köré írt nagy rombusz,  a négy oldalán félkörökkel, amik 
egy fekvő négyzetbe íródnak, és szinte jelzik is a „szellemből fakadó lelki kiáradást”. A 204. ábra bal oldalán 
azt látjuk, hogy a boltozat vitorláin, amit a szentély belső és külső terét elválasztó felületnek vehetünk, mind 
a két princípium megjelenik, ugyanis ez a földi és az égi szakrális tér érintkezési területe, közös határa. A föl-
di és az „egyesített” égi princípium ráadásul a felületre  jellemző „kétdimenziós” alakzatban, négyesekben fi-
gyelhető meg. A boltozat (kupola) középpontja a templomokban általában a transzcendens tengely szerepét 
játssza. Figyeljük meg, hogy az e körüli körben csak az égi princípiumot adó rombuszos motívumot látjuk, 
sőt, az innen kiinduló sugaras boltíveken is. Az égi princípiumut rejtő rombusz-rendszer mintha egy Nap-
alakzatot adna ki a „napsugarakkal” együtt. A „Nap” körén belül megint csak a fogazott rombusszal egyenér-
tékű rombusz + négy félkör motívum (égi princípium) figyelhető meg. Nem bocsátkozva részletekbe, megje-
gyezném, hogy a fogazott rombusz megjelenik a kopt keresztábrázolások finomszerkezetében is, mindenféle 
– többek között a tarotra is jellemző – számszerkezeteket kódolva.

Fejezetünk zárásaként nézzük meg, hogy ugyanaz, ami Raffael színeváltozás képén EDM kódban jele-
nik meg, hogy néz ki „keleti” változatban (205. ábra). Az ábra bal felső részén a macedoniai Kurbinovo 
Szent György templomának egyik színeváltozás jelenetét látjuk (XII. század). Jézussal egy magasságban Il-
lés és Mózes próféta áll, mint a Raffael képen is, ők találkoztak ugyanis közvetlenül Istennel a Sínai hegyen 
(Jézus színeváltozása a Tábor hegyen történik, és itt mindenkinek külön hegye van, de a jelenet metaforiku-
san össze is vonja a történeteket). A hasonló ábrázolásokon Péter, Jakab és János lejjebb láthatók. Figyeljük 
meg, hogy a kurbinovoi jeleneten Illés próféta kezével megérinti a vörösnek (tüzes minőségűnek, szellemi-
nek) ábrázolt rombusz alakzatot! Ez az Istennel való találkozásra utal, megerősíti, hogy a rombusz mögött az 
Atya isteni minőségét kell látnunk. A rombusz lényegében Mózeshez is hozzáér. Jézus alakja legelöl látható, 
és közte és a rombusz között egy négyzet látható, ami lényegében az Atyától és a Fiútól különböző harmadik 
princípiumként, a Szentháromság harmadik alkotójaként van láttatva. Leghátul látjuk a földi világként értel-
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mezhető  kör-alakzatot.  A  rétegsorrend  logikus,  és  megfelel  a  Hagia  Sophia  apszismozaikján  látott 
jelsorrendnek, vagy a Magyar Korona Fiú-ciprus-(ciprus)-Atya logikájának is.

Lényegében hasonló az ábra jobb szélén látható XVI. századi, Athosz-szigeti táblakép szimbolikai rendszere 
is. Ilyen ábrázolásokon néha sugarak vetülnek a kép alján lévő három tanítványra. Így azok egy „X”-et és 
egy „P-szárat” alkotva Jézus monogramként is értelmezhetők. A „földi körön” 42 vagy 44 sugár lehet (nem 
egészen egyértelmű), ami vélhetően a tarot 21-es vagy 22-es számossággal jellemezhető nagy arkánjából 
nyerhető duplázással (a Bolond „nulladik” lapjának eredete és beszámíthatósága vitatott, és nem is teszi lehe-
tővé a 7-tel való maradék nélküli osztást, ami a 7 bolygó szerinti felosztáshoz szükséges). A ravennai Szent 
Apollainaire in Classe  VI. századi apszismozaikján 42-es kör látható Illés és Mózes között, egy különleges 
színeváltozás-jelenet részeként, ahol Pétert, Jakabot és Jánost három bárány jeleníti meg (206. ábra). Ebből 
arra következtetnék, hogy az Athosz-i kép alkotója is 42 sugárra gondolt, de akár 42, akár 44 sugaras  a  kép, 
mindkét mű esetében a tarot nagy arkánumát gyaníthatjuk a számosság mögött.
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UTÓSZÓ

Nagy utazást tettünk az európai festészet világában. Igaz, csak olyan  műveket vizsgáltunk, amiket mű-
szóval holisztikus-transzcendensnek nevezhetnénk, de ezzel a hozzáállással két legyet ütöttünk egy csapás-
ra. Ami ezen kívül esik, az amúgy is felejthető, mert idővel az élet kirostálja, és eltűnik a feledés homályá-
ban. A másik előny onnan ered, hogy ezek a művek, amik az úgynevezett szerves műveltség részei, tulajdon-
képpen igen egyszerű és egységes szimbolikára épülnek. Így ugyanazzal az apparátussal fejthető fel a mára 
már titkossá vált jelentésük, tartozzanak akármilyen műfajhoz, legyen szó néptáncról, pásztorfaragásról, be-
tyárdalról vagy templomi freskóról. Mi itt Európában hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy minden ko-
moly dolog tőlünk, vagy a közelünkből származik, de  láttuk, hogy az európai szerves műveltség talán leg-
fontosabb szimbolikai jelkészlete – a hármas állatövi ABC – egy mediterrán mellett két kínai kört is tartal-
maz, és erről mit sem tudva festünk, faragunk és írunk szövegeket ki tudja mióta. Láttuk, hogy a komoly 
nyugati képzőművészet kedvelt nyelve az „EDM” kód, és talán furcsa, hogy ez a művészet, még a XX. szá-
zadban is a babiloni és a mezopotámiai asztrológia egykori szervesülésére, azon belül is a horoszkopikus 
asztrológia  kezdeteire  épít.  Igaz,  a  keleti  ortodox kereszténység eltér  ettől  a  nyelvezettől,  mint  ahogy a 
XVIII-XIX. század fordulóján,  majd száz év múlva két  – igényességében Raffaelhez mérhető – nyugati 
festő, Runge és Csontváry is megpróbál konstruktívan túllépni ezen a rendszeren. Runge csak legutolsó nagy 
művén  tesz  egy  ilyen  kísérletet.  Csontváry  eleve  az  EDM  rendszertől  eltérő,  de  még  szofisztikusabb 
kódrendszert dolgoz ki, más asztrológiai területekhez és elvekhez visszanyúlva és azokat fejlesztve tovább. 
Ennél a három festőnél – bár érdemes keresni a többieket is, már ha vannak – nem csak a szimbolika a 
figyelemreméltó, hanem a kódolt tartalom is. Hátulról visszafelé haladva: Csontváry teljes irodalmi műveket, 
történelmi  eseményeket  vagy  korszakokat,  vallási,  teremtésvédelmi,  életmód-  téziseket  rejt  el  képein, 
miközben  ilyesmire  egyáltalán  nem gyanakodnánk.  Runge  irodalmi  műveket,  ars  poeticát,  görög-római 
mitológiai  történeteket  és  azok újragondolását  rejtjelezi  képein,  teszi  hozzáférhetetlenné a  beavatatlanok 
számára. Raffael mindenekelőtt apjától és Peruginotól sajátíthatta el ugyanezt az asztrálmítoszi nyelvet, de új 
fejezetet ír a művészettörténetben azzal, hogy Mária-legendákat fogalmaz bele egy olyan egyszerűnek tűnő 
alkotásba, mint egy Madonna-kép. Sokat gondolkodtam azon, hogy miért titkos ez a nyelv. Giotto idejében 
magának az asztrológiai  elvnek lehetett  egyfajta „eretnek” megítélése,  ezért  érthető,  ha az akkori  festők 
óvatosan bántak ezzel a módszerrel, függetlenül attól, hogy azt apáiktól és mestereiktől látták. Gondolnék 
arra is, hogy a népi műveltségben mindig is ismert volt a „találós kérdés”, amikor a gyerekeket úgy tanítot-
ták, hogy meg kellett fejteniük a mondókák, versek, énekek titkos tartalmát, és ezek gyakran a világ felépíté-
sére, a kozmikus vagy naptári összefüggésekre, az akkori embernek fontos tudásra  kérdeztek rá. Említettük, 
hogy Jézus is rákérdez a tanítványainál, mit jelent a tizenkét kosár és az ötezer ember, illetve a hét kosár és a 
négyezer ember (a történetben a Nap-naptár és a Hold-naptár alapvető számai vannak elrejtve). Héraklész 12 
próbája vagy mondjuk Psyché 4 próbája is naptári talányfejtő történet, amik nem csak a hőst, de az olvasót 
(hallgatót) is vizsgáztatják. Van egy erdélyi magyar népdal („Ludasim,  pajtásim”),  ami  tréfás  szerelmes 
dalnak tűnik, miközben a szinodikus Hold-ciklusról szól. A kaukázusi Nart eposz nem csak morális tanítás, 
de tömény naptárismeret is, és ha valaki figyelmesen olvassa, megtalálja a szoros kapcsolatot a paradicsomi 
kiűzettetés, a Szent György legenda, Jézus pokolraszállásának története és a Minotaurusz legenda között: a 
paradicsomi  alma  a  Nartok  almája,  ami  maga  a  Nap,  azt  akarja  birtokolni  a  Holdhoz  rendelt  alvilág 
képviselője (kígyó, sárkány), innen a sárkány étvágyát jelző lunáris és luniszoláris számok a Szent-György 
legendában (99, 7...). A Minotaurusz legendában a Napot a fonálgombolyag személyesíti meg, azt, vagyis a 
Napot gombolyítja, görgeti vissza a hős a felső világba. A Szent György legendában a hős a királylányt és a 
Napot menti ki az alsó világból. Jézus a pokolraszállás történetében a királylány helyett a királyokat, a Nap 
helyett  Ádámot  és  Évát  menti  ki,  akik  lenyelték  az  almát  (=Napot),  tehát  velük  együtt  a  Napot  is 
kiszabadítja.  Ezek   mind  Nap-visszatéritési  történetek  (is),  és  valamennyi  egyfajta  feladvány  is,  ami 
generációról generációra próbára teszi az embert –  ismeri-e még a világot, tud-e még gondolkozni – de 
egyben tanít is a kor által elvárt területeken és szinten. Egy egyszerűbb példa (gyerekjáték, amit énekelve, 
táncolva játszanak):
Kerek Isten fája, (s  s s l s m)
Szép tizenkét ága, (s  s s l s m)
Szép tizenkét ágán ötvenkét virága, (s  s s l s m)

Ötvenkét virágán három aranyalma, (s  s s l s m) 
Aki kitalálja, hull a virág arra. (s f m r d  )
 

Megfejtés: év, 12 hónap, 52 hét, Karácsony, Húsvét, Pünkösd .
A játék az évről és az év három nagy egyházi ünnepéről, a kozmosz és a transzcendencia kapcsolatáról 

szól,  de talán a Raffael  képek lényege is ez, csak felnőtteknek szóló rejtvényről  és tartalomról van szó. 
Néhányat talán megfejtettem, de hagytam azért másoknak is bőven. Valahol azt olvastam, hogy Raffael után 
mintegy 30 Madonna-kép maradt az utókorra. Tessék megfejteni!
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