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meglévő és hiányzó szimmetriák
a szent korona abroncsának zománcképein
2007. végén jelent meg Németh Zsolt: A magyar Szent Korona című könyve a B. K. L. Kiadó gondozásában. A reprezentatív kiadvány gazdagon illusztrált, részletes leírást ad a
Koronáról, áttekinti kutatásának legfontosabb fejezeteit, és
közli a fizikus szerző új eredményeit. Ezek közül az egyik
legfontosabb, hogy sikerült igazolnia legalább tizenkét különböző időpontban történt változást a Koronán, és ezeket sikerült datálnia is. Felismerte, hogy az apostolképek a rajtuk
található mintázatok alapján egyértelműen sorba rendezhetők, és a Koronában zajló energiaáramlás útját jelzik, mely
kiterjed az abroncsra és a pártázatra is. A könyvben szereplő
valamennyi eredmény a Korona egységes voltát, és jelenlegi
datálásnak az uralkodóképek segítségével történő megalapozatlanságát támasztja alá. Az olvasót világos, logikus tárgyalásmód, bőséges adatolás, nagyszámú hivatkozás, továbbá
számos ábra, táblázat és kép, közöttük eddig kevéssé ismert
koronaábrázolások színes reprodukciója segíti a szerző gondolatmenetének követésében.
A magyar Szent Korona abroncsán nyolc zománckép ta
lálható, melyekhez szervesen hozzátartozik egy kilencedik
a hátsó oromzaton (1. kép). Közülük a három leghátul
elhelyezkedő egy-egy földi uralkodót ábrázol. A hivatalos
művészettörténet ezek segítségével datálja a Koronát (Kovács – Lovag., Tóth – Szelényi), más kutatók annak
alapján, hogy közülük kettő nem a keretébe való, ezt
másodlagosnak tekintik, s a velük történő kormeghatározást elutasítják (Csomor et al. 103. o., Pap 1987., 46. o.), és
azokat más kezektől származónak tartják, mint a kétségtelenül eredeti többi hat képet.
A kilenc ábrázolás művészi színvonalának megítélésében is nagyok a véleménykülönbségek a Korona-kutatók között. Pap Gábor szerint az uralkodóképeké jelentősen elmarad az eredetiekétől (Pap 2003., 126. o.), Kovács
Évának – egyebek között – a „rajzok tisztaságán” alapuló álláspontja szerint „a tíz lemez (az abroncs és a pártázat
tíz alakos zománcképe, melyek közé a homlokzati Krisztus-képet is beszámítja) kétségkívül egységes sorozat”
(Kovács-Lovag. 23. o.), míg Lovag Zsuzsa a rekeszrajzok
és a rekeszszalag-vezetés vélt azonossága alapján úgy látja,
hogy „az uralkodók képei egyazon műhelyből, ill. kézből
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2. kép • Szent György képmása. A vörös vonal (a további képeken is)
a fejtengelyt jelenti, a lilák a karok külső befoglalóját, a sötétzöld
pedig a felirat függőleges befoglalóját.

kerültek ki, mint a szenteké és az arkangyaloké.” (Lovag.
43. o.).
Az idézett művészettörténészek homlokegyenest ellentmondó véleménye világosan rámutat arra, hogy – bár
a művészettörténet megalapozott kutatási eszköztárral
rendelkezik – az ilyen értékelések nincsenek híján a szubjektív elemeknek. Ezért kísérletet teszünk arra, hogy objektív, tisztán matematikai és geometriai eszköztárat
használva válaszoljuk meg azt a kérdést, hogy az uralkodóábrázolások egyazon kéztől származnak-e, mint a kétségtelenül eredeti zománcképek. Megvizsgáljuk az abroncson található ábrázolások szimmetriatulajdonságait és fő
képi elemeinek elrendezését, s hogy ezek összevetése alapján a kilenc kép egységes csoportot képez-e.
Szimmetriatengelyek és befoglaló vonalak
Az abroncson a jobboldali második képmás, Szent György
ábrázolása talán a legjobban megkomponált az abroncs
zománcai közül (2. kép). A felirat külső befoglaló vonalainak térfelező egyenese azonos a fej- és a test pontosan
függőleges tengelyével – a szimmetria tökéletes. A karok
külső egyeneseinek meghosszabbításai a fej nem hajas
1. kép • A Szent Korona abroncsának zománcképei. Sorrendben Mihály arkangyal, Gábriel arkangyal, Szent György, Szent Demeter,
Szent Kozma, Szent Damján, egy Kón névkezdetű bizánci császár,
és Geóbitzasz, a türkök királya. A kilencedik, az abroncson, a hátsó
oromzaton lévő kép Dukász Mihály bizánci császárt ábrázolja.

3. kép • Szent Demeter.

részének érintői. A vele átellenben elhelyezkedő Szent
Demeter-kép esetében a felirat befoglaló vonalainak térfelező egyenese szintén egybeesik a pontosan függőleges
fejtengellyel (3. kép). (A Dimitriosz záró sz – C – betűjének
szokásostól eltérő alakja és szabálytalan elhelyezése nyilvánvalóan szándékolt, valamire fel kívánja hívni a figyelmet,
bár ennek megtalálásával még adós a kutatás.) A jobboldali befoglaló érinti a pajzsot, ezzel az alkotó egy további
képi elemet kapcsolt a szimmetriák rendszerébe. A karok
külső befoglalóinak meghosszabbításai ezúttal a fej hajas
részének érintői. A szimmetriarendszer mindkét zománckép esetben ugyanaz, a művész mégsem ismétli önmagát;
egyedi megoldásokat választ. Ezt erősíti meg az is, hogy a
két harcos szent zománcképének szín- és formavilága
mennyire eltérő az ábrázolási megkötések határain belül.
A baloldalt harmadikként elhelyezkedő Szent Damján
képmásán (4. kép) találjuk a legrendezettebb feliratot: a
betűkhöz nemcsak kívülről, hanem belülről is illeszthető
függőleges befoglaló egyenes. A művész e kép esetében is
kompozíciós kapcsolatot teremtett a test és a fej zónája
között: a karok külső befoglaló vonalai a glória érintői. A
fej tengelye, ami egybeesik a ruházat tengelyével, 2,2 fokot
a szembenézeti jobb irányába dől. Ez a tengely azonban
nem felezi a test alsó határoló vonalát: azt majdnem pontosan a betűk külső befoglalóinak térfelező vonala metszi
ki. Ennek, valamint a felirat szigorúan függőleges elrendezésének következtében nincs olyan érzése a nézőnek,
hogy a kép bántóan dőlne.
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4. kép • Szent Damján

5. kép • Szent Kozma

Szent Kozma ábrázolásakor ugyanez a szerkesztési terv
érvényesül: a karok befoglaló vonalai a glória érintői (5.
kép). Az ő feje is jobbra dől, nevezetesen 2,5 fokot, a test
viszont egyértelműen egyenesen áll. Mindebből arra következtethetünk, hogy az orvosszentek fejének enyhe oldalra biccenése szándékos, és nem kivitelezési hiba. Megfigyelhetjük azt is, hogy a test alsó lezáró vonala egyikük
esetében sem egyenes, mint a harcos szenteknél, hanem
enyhén ívelt. Nézetünk szerint ez is szándékolt: célja, hogy
a nézőt elbizonytalanítsa, merre is van a vízszintes és a

függőleges irány, ezzel ellensúlyozva az ábrázolások merevségét oldó, ám kétségtelenül aszimmetriát okozó oldalra biccenő fejeket. Kozma névfelirata is rendezett, a
MÁC-hoz belső befoglaló is húzható, amelyhez a három
betű illeszkedik, s ez a vonal annak legszélesebb részénél
érinti a testet.
A Kón (a görög ómega hosszú ó-val hangzósítandó a
magyar nyelvben) névfelirat-rövidítéssel ellátott császárképen (6. kép) a fejtengely a függőlegeshez képest 1,5 fokkal
jobbra dől, ennek ellenére egybeesik a testtengellyel, sőt, a

6. kép • A Kón névkezdetű bizánci császár.

7. kép • A glóriának a fej baloldalára eső íve tükrözve a tengelyre
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felirat külső befoglalói is ugyanezzel a szöggel dőlnek.
Mindez megerősíti azokat a korábbi megfigyeléseket, hogy
a kép körbe van nyírva (Pap 2007.) – a jelek szerint ügyetlenül, hiszen a vágást végző személy 1,5 fokot tévedett: az
egész kép ennyivel dől –, illetve, hogy nem a keretébe való,
másodlagosan került oda (Csomor et al., 101. o.). A segédvonalak azonban nem csak a vágást végző ügyetlenségére
derítenek fényt, hanem a készítőéjére is. A karok befoglalói nem illeszkednek a fejhez vagy a glóriához. A dicsfény
csúnyán elcsúszott az arc baloldala irányába: a fejtengely
felezés helyett kb. 5:4 arányban osztja. Ez az aszimmetria
különösen szembetűnő, ha tükrözzük a glória bal oldali
ívét (7. kép, kék félkör): az belemetsz a labarum (győzelmi
zászló) csüngőjébe.
A betűk is aszimmetrikusan helyezkednek el, befoglalóik térfelező egyenese nagyon messze esik a fejtengelytől. Ez utóbbira nem illeszkedik rá a diadém háromosztatú
központi dísze, amely ráadásul jobbra dől. A két kisebb,
kerek dísz elhelyezése sem követi a várt szimmetriát. Kón
gammadionja (öltözetének a vállát és mellkasát fedő,
gammát formázó része) határozza meg a ruhatengelyt, ami
eltér a fej- és testtengelytől. Az öltözet nyaki részét díszítő
dupla gyöngysor bal alsó elemének felhelyezéséről megfeledkezett az alkotó. A szimmetriák vonatkozásában közömbös, más szempontokból azonban korántsem, hogy
a betűk zománccal történt kiöntése, valamint az aránytalan karok megformálása mennyire gyatra munka. A jobb
könyök spirálos megoldása, ami a harcos szenteknél a
kompozícióhoz illik, Kón esetében rendkívül mesterkélt.
A ruháját díszítő fordított szívminták mechanikusan követik egymást, az ujjai nem különülnek el az öltözék testet
fedő részétől. A ruházat természetellenesen „steril”, nincs
egyetlen, annak eséséből származó redő sem. Mindez
nyilvánvalóan nem a császár tökéletességének kifejezője,
hiszen még az arkangyalok öltözékén is vannak a ruha
eséséből adódó természetes gyűrődések, hanem a készítő
hiányos mesterségbeli tudásának jele.
Dukász Mihály képmása (8. kép) ugyan nem a szorosan vett abroncshoz tartozik, de az uralkodóképek sorát
gyarapítja és számos hasonlóságot mutat a másik császárábrázolással. A kompozíció teljesen szétesett. Egyrészt a
fej-, a test-, és a ruhatengelyek nem esnek egybe, és különböző szögben dőlnek a függőlegeshez képest. A testtengelyt
– vagy jelen esetben talán pontosabb a testtömeg-tengely
fogalmat használni – az alak nagyfokú aszimmetriája
miatt kísérletileg határoztuk meg. Kinyomtattuk a zománcképről készült felvételt, kivágtuk belőle az alak fej
nélküli testét, azt felkasíroztuk egy vele egyező alakúra

8. kép • Dukász Mihály. A sárga vonal a testtengelyt, a világoszöld a
ruhatengelyt, a fehér pedig a kard markolatának tengelyét jelöli.

szabott vékony parafa lapra, és egy hosszú pengére helyeztük. A lap akkor nem billent le valamelyik irányba a
pengéről, ha éppen valamelyik súlyvonalára helyeztük. A
végtelen sok lehetőség közül a számunkra érdekes súlyvonal egy pontját a gallér alsó ívén jelöltük ki: ott, ahol az
egyenlő távolságra van a két válltól. Mivel egy konvex
síkidom minden pontján keresztül egy és csak egy súlyvo
nal fektethető (a súlypont kivételével), így a testtömeg-ten
gely az egyensúlyozás révén előállt: a fejtengelytől jobbra,
attól eltérő dőlésszöggel. A ruházat tengelye a fejtengely
másik oldalán található. A kompozíció számos fogyatékosságának egyike, hogy a fejtengely nem osztja pontosan
két részre a diadém elülső részén található, rosszul kivitelezett díszt, valamint nem esik egybe a diadém tetején
található háromágú ékítmény szimmetriatengelyével. A
glória Dukász esetében is elcsúszott a fej mögött. A gallér
alsó, körbefutó részén található, meglehetősen egyenetlenül elhelyezett díszek szimmetriatengelye – immár a negyedik – a többi tengely egyikével sem esik egybe.
A test alsó határoló vonala egyenes, de nem vízszintes,
és meglepő módon ellene hajlik a ferde fejtengelynek – 85,5
fokos szöget zárnak be az ideális 90-nel szemben –, erős
aszimmetriát hozva létre. A karok befoglaló egyenesei itt
sem érintői a fej valamely részének vagy a glóriának. A
felirat elhelyezése meglehetősen rendezetlen. Nem illeszthető mellé egyenes, de még szabályos ívelt befoglaló sem.
A betűsorok baloldalt lefelé, jobboldalt felfelé tartanak,
kapkodva felhelyezettnek és zománccal gondatlanul kiöntöttnek tűnnek. Gyengén kivitelezettek Mihály császár
uralkodói jelvényei is. Labaruma nyele egyenetlen vastag-
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esetében sem egyenes, mint a harcos szenteknél, hanem
enyhén ívelt. Nézetünk szerint ez is szándékolt: célja, hogy
a nézőt elbizonytalanítsa, merre is van a vízszintes és a

függőleges irány, ezzel ellensúlyozva az ábrázolások merevségét oldó, ám kétségtelenül aszimmetriát okozó oldalra biccenő fejeket. Kozma névfelirata is rendezett, a
MÁC-hoz belső befoglaló is húzható, amelyhez a három
betű illeszkedik, s ez a vonal annak legszélesebb részénél
érinti a testet.
A Kón (a görög ómega hosszú ó-val hangzósítandó a
magyar nyelvben) névfelirat-rövidítéssel ellátott császárképen (6. kép) a fejtengely a függőlegeshez képest 1,5 fokkal
jobbra dől, ennek ellenére egybeesik a testtengellyel, sőt, a

6. kép • A Kón névkezdetű bizánci császár.

7. kép • A glóriának a fej baloldalára eső íve tükrözve a tengelyre
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felirat külső befoglalói is ugyanezzel a szöggel dőlnek.
Mindez megerősíti azokat a korábbi megfigyeléseket, hogy
a kép körbe van nyírva (Pap 2007.) – a jelek szerint ügyetlenül, hiszen a vágást végző személy 1,5 fokot tévedett: az
egész kép ennyivel dől –, illetve, hogy nem a keretébe való,
másodlagosan került oda (Csomor et al., 101. o.). A segédvonalak azonban nem csak a vágást végző ügyetlenségére
derítenek fényt, hanem a készítőéjére is. A karok befoglalói nem illeszkednek a fejhez vagy a glóriához. A dicsfény
csúnyán elcsúszott az arc baloldala irányába: a fejtengely
felezés helyett kb. 5:4 arányban osztja. Ez az aszimmetria
különösen szembetűnő, ha tükrözzük a glória bal oldali
ívét (7. kép, kék félkör): az belemetsz a labarum (győzelmi
zászló) csüngőjébe.
A betűk is aszimmetrikusan helyezkednek el, befoglalóik térfelező egyenese nagyon messze esik a fejtengelytől. Ez utóbbira nem illeszkedik rá a diadém háromosztatú
központi dísze, amely ráadásul jobbra dől. A két kisebb,
kerek dísz elhelyezése sem követi a várt szimmetriát. Kón
gammadionja (öltözetének a vállát és mellkasát fedő,
gammát formázó része) határozza meg a ruhatengelyt, ami
eltér a fej- és testtengelytől. Az öltözet nyaki részét díszítő
dupla gyöngysor bal alsó elemének felhelyezéséről megfeledkezett az alkotó. A szimmetriák vonatkozásában közömbös, más szempontokból azonban korántsem, hogy
a betűk zománccal történt kiöntése, valamint az aránytalan karok megformálása mennyire gyatra munka. A jobb
könyök spirálos megoldása, ami a harcos szenteknél a
kompozícióhoz illik, Kón esetében rendkívül mesterkélt.
A ruháját díszítő fordított szívminták mechanikusan követik egymást, az ujjai nem különülnek el az öltözék testet
fedő részétől. A ruházat természetellenesen „steril”, nincs
egyetlen, annak eséséből származó redő sem. Mindez
nyilvánvalóan nem a császár tökéletességének kifejezője,
hiszen még az arkangyalok öltözékén is vannak a ruha
eséséből adódó természetes gyűrődések, hanem a készítő
hiányos mesterségbeli tudásának jele.
Dukász Mihály képmása (8. kép) ugyan nem a szorosan vett abroncshoz tartozik, de az uralkodóképek sorát
gyarapítja és számos hasonlóságot mutat a másik császárábrázolással. A kompozíció teljesen szétesett. Egyrészt a
fej-, a test-, és a ruhatengelyek nem esnek egybe, és különböző szögben dőlnek a függőlegeshez képest. A testtengelyt
– vagy jelen esetben talán pontosabb a testtömeg-tengely
fogalmat használni – az alak nagyfokú aszimmetriája
miatt kísérletileg határoztuk meg. Kinyomtattuk a zománcképről készült felvételt, kivágtuk belőle az alak fej
nélküli testét, azt felkasíroztuk egy vele egyező alakúra

8. kép • Dukász Mihály. A sárga vonal a testtengelyt, a világoszöld a
ruhatengelyt, a fehér pedig a kard markolatának tengelyét jelöli.

szabott vékony parafa lapra, és egy hosszú pengére helyeztük. A lap akkor nem billent le valamelyik irányba a
pengéről, ha éppen valamelyik súlyvonalára helyeztük. A
végtelen sok lehetőség közül a számunkra érdekes súlyvonal egy pontját a gallér alsó ívén jelöltük ki: ott, ahol az
egyenlő távolságra van a két válltól. Mivel egy konvex
síkidom minden pontján keresztül egy és csak egy súlyvo
nal fektethető (a súlypont kivételével), így a testtömeg-ten
gely az egyensúlyozás révén előállt: a fejtengelytől jobbra,
attól eltérő dőlésszöggel. A ruházat tengelye a fejtengely
másik oldalán található. A kompozíció számos fogyatékosságának egyike, hogy a fejtengely nem osztja pontosan
két részre a diadém elülső részén található, rosszul kivitelezett díszt, valamint nem esik egybe a diadém tetején
található háromágú ékítmény szimmetriatengelyével. A
glória Dukász esetében is elcsúszott a fej mögött. A gallér
alsó, körbefutó részén található, meglehetősen egyenetlenül elhelyezett díszek szimmetriatengelye – immár a negyedik – a többi tengely egyikével sem esik egybe.
A test alsó határoló vonala egyenes, de nem vízszintes,
és meglepő módon ellene hajlik a ferde fejtengelynek – 85,5
fokos szöget zárnak be az ideális 90-nel szemben –, erős
aszimmetriát hozva létre. A karok befoglaló egyenesei itt
sem érintői a fej valamely részének vagy a glóriának. A
felirat elhelyezése meglehetősen rendezetlen. Nem illeszthető mellé egyenes, de még szabályos ívelt befoglaló sem.
A betűsorok baloldalt lefelé, jobboldalt felfelé tartanak,
kapkodva felhelyezettnek és zománccal gondatlanul kiöntöttnek tűnnek. Gyengén kivitelezettek Mihály császár
uralkodói jelvényei is. Labaruma nyele egyenetlen vastag-
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9. kép • A Dukász-kép téglalap alakúra kiegészítve. Az alak szembetűnően balra csúszott a kép kék szimmetriatengelyéhez képest.

ságú, a zománcozott rész és az arany háttér határánál
pedig csúnyán megtörik. A kardja markolata által kijelölt
tengely (8. kép, fehér vonal) nem esik egybe a pengéével
és nem merőleges a kézvédőére. Itt kívánunk kitérni arra,
hogy Demeter lándzsája is megtörik a zománcozott rész
és az arany háttér határánál. Az ő esetében azonban nem
ügyetlenségről van szó, hanem megláthatjuk, hogy a felkészült művész miként javít egy pici hibát, nevezetesen
hogy egy-két fokkal lankásabbra vette a fegyver dőlésszögét a test előtti részen. Ha a lándzsa ugyanazzal a dőlés10. kép • Geóbitzasz.

szöggel folytatódna a háttérben is, akkor már a szemek
vonalában metszené a betűk befoglaló egyenesét, azaz a
kép aktív részének határát, és túl rövid maradna. Ezért
folytatódik kissé meredekebben a háttér tartományában,
egyúttal több helyet adva a betűknek és lehetővé téve ará
nyosabb elhelyezésüket. A művész a Györgynél látható
kétszemű helyett Demeter kezébe egyszemű lándzsát adott.
Ezzel a fogással elérte, hogy, bár a fegyver nyele mindkét
szentnél a szemöldökívek érintőjének vonalában végződik,
a hegye nem került túlságosan közel a kép széléhez az
utóbbinál sem. Dukász labarumának megtörése értelmetlen, hiszen a nyél folytatódhatna a test előtti részen felvett
meredekséggel, csupán a háttérbe eső részét kellett volna
kissé hosszabbra venni – a győzelmi zászló nem került
volna túl közel sem a glóriához, sem pedig a kép széléhez.
A bizonytalan alkotó azonban abbeli félelmében, hogy a
labarum túl közel kerül a dicsfényhez, a biztonság kedvéért
megtörte a nyelét. Az így nyert térrel azonban nem gazdál
kodott jól: a zászló túl pici, abszolút méretben alig feleakkora, mint Kóné, holott utóbbi zománcképe jóval kisebb.
A fordított szívminták Dukász öltözékén is mechanikusan követik egymást, és a ruházat eséséből adódó redőket sem találunk a rendkívül ügyetlenül megformált jobb
könyök területén kívül.
Megállapíthatjuk, hogy Mihály császár ábrázolása
esetében nem beszélhetünk jól szerkesztett kompozícióról:
az alak egyes összetevői külön életet élnek, szinte mindegyiknek külön tengelye van, nincs egyetlen rendező irány.
A betűk és a labarum elhelyezése is esetleges. A többszörö
sen sérült szimmetria, az aránytalan, „eltört” karok (Bra
dák 1988, 6-7. o.) és regáliák, a merev öltözék, valamint a
ruházat vörös szalagjain látható kerek fehér díszek egyenetlen elhelyezése a készítő szerény tehetségére és a zománckép nem megfelelő kivitelezésére utalnak.
A Dukász-képpel kapcsolatos lényeges felismeréshez
jutunk, ha azt mechanikusan kiegészítjük téglalap alakúra, melynek oldalai a kép magasságával, illetve szélességével egyeznek meg (9. kép). Ez felfedi, amit az íves forma
elrejt: az alak jelentősen elcsúszott a zománckép függőleges
szimmetriatengelyéhez képest, nyilvánvalóvá téve, ami a
képmező túlzott kitöltöttségéből, s az ábrázolás több elemének a kép széléhez való túlságos közelségéből amúgy
is sejthető, ti. hogy az eredeti zománcképet körbenyírták.
Korábbi méretében mégannyira sem férhetett bele a mögötte lévő keretbe, mint ma, pedig most is minden irányban túllóg rajta.
Geóbitzász képmásán (10. kép) az orr vonala által kijelölt fejtengely függőleges, de nem felezi az aszimmetrikus
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11. kép • Mihály arkangyal.

12. kép • Gábriel arkangyal.

arcot és abroncskoronát és nem esik egybe a test tengelyével sem. A karok befoglalóinak meghosszabbításai a türk
király esetében sem érintik a fejet. A betűk mellé nem
helyezhető befoglaló egyenes. A test szembenézeti jobboldalán lévő felirat két és félszer akkora távolságra van a kép
szélétől, mint a túloldali (Németh. 72. o.), és az alak is
jócskán balra csúszott a középvonalhoz képest, azt sejtetve, hogy ez a kép szintén körbenyírás áldozata (Csomor.
44. o.). A szívminták Geóbitzasz öltözékén is mechanikusan követik egymást, összemosva a bal ruhaujjat és a testet
fedő részét, és hasonlóan a császárképekhez, a ruházat
eséséből adódó redőket sem látunk.
Az arkangyalokat profilból ábrázolta alkotójuk. Ez az
elrendezés a fentiekhez hasonló szimmetriák keresését nem
teszi lehetővé. Ugyanakkor észrevehetjük, hogy a nézőhöz
közelebbi kar külső befoglalója mindkettőjük esetében a
fejzóna valamely kiemelt részét érinti: Mihálynál a glóriát
(11. kép), Gábrielnél pedig a hajas részt (12. kép). Az utóbbi
esetében a tőlünk távolabbi (jobb) kar befoglalója felezi a
szájat, valamint áthalad a két szemöldökív felezőpontján
és a hajdísz középpontján, tehát a fej legfontosabb vonalával esik egybe.

lület kb. 72 %-át teszik ki. (Az arkangyalok esetében a
zománcozott terület teljes magasságáig kiterjedő pálcájuk
miatt a felirat legkülső betűje kilóg a négyzetből, ez azonban nem tekinthető a tendencia megtörésének, mint ahogy
a betűk egy-egy kilógó hangsúly-jele sem.) Ez a hat zománckép jelenlegi befoglaló keretébe készült, amit érintetlen foglalásuk (Csomor et al., 101. o., Csomor. 44. o.) is
megerősít. A képmezők egységes mérete árulja el, hogy az
alkotó miért nem alkalmazta ugyanazt a megoldást György
esetében is, ti. hogy a jobboldali felirat külső befoglalója
érintse a pajzsot, mint Demeternél: az aktív képmező
keskeny lett volna, ezért kellett kijjebb tenni a feliratot.
A Geóbitzasz-ábrázolás aktív része szintén egy négyzetbe foglalható be, de csak 5 %-kal nagyobb élhosszúságúba,
ami ráadásul jelentősen balra csúszott a lemez középvonalához képest. E négyzet a teljes képmező 78,5 %-át tölti
ki. Mindkét tényező arra utal, hogy a zománckép nem
eredeti állapotában van: valamikor körbenyírták. Megbontott foglalata (Csomor et al., 101. o.) is jelzi, hogy a türk
uralkodó képmása nem eredeti a Koronán.
A négyzetek nem bizonyulnak jó befoglalónak a
császárképek esetében: mindkettő fekvő téglalapban helyezhető el, ezek vízszintes oldala a Dukász- illetve a Kónkép esetében 12,1, illetve 3,4 %-kal hosszabb a függőlegesnél. A 13. képen ez úgy nyilvánul meg, hogy az alakok
alapvonalához, illetve a vízszintes irányban elhelyezkedő
legszélső képelemekhez rögzített négyzetek fölfelé túlnyúlnak még a képek hordozó aranylemezén is. Mindez világos jele annak, hogy a császárképeket eltérő kompozíciós

Befoglaló négyzetek
Felfigyeltünk arra, hogy a hat kétségtelenül eredeti kép
esetében az ábrázolások aktív, azaz rajzolatot tartalmazó,
zománcozott részei, melyeket halványítással és fehér keretezéssel jelöltünk (13. kép), befoglalhatók egy négyzetbe,
melyek minimális eltéréssel egybevágóak és a teljes képfe-
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9. kép • A Dukász-kép téglalap alakúra kiegészítve. Az alak szembetűnően balra csúszott a kép kék szimmetriatengelyéhez képest.

ságú, a zománcozott rész és az arany háttér határánál
pedig csúnyán megtörik. A kardja markolata által kijelölt
tengely (8. kép, fehér vonal) nem esik egybe a pengéével
és nem merőleges a kézvédőére. Itt kívánunk kitérni arra,
hogy Demeter lándzsája is megtörik a zománcozott rész
és az arany háttér határánál. Az ő esetében azonban nem
ügyetlenségről van szó, hanem megláthatjuk, hogy a felkészült művész miként javít egy pici hibát, nevezetesen
hogy egy-két fokkal lankásabbra vette a fegyver dőlésszögét a test előtti részen. Ha a lándzsa ugyanazzal a dőlés10. kép • Geóbitzasz.

szöggel folytatódna a háttérben is, akkor már a szemek
vonalában metszené a betűk befoglaló egyenesét, azaz a
kép aktív részének határát, és túl rövid maradna. Ezért
folytatódik kissé meredekebben a háttér tartományában,
egyúttal több helyet adva a betűknek és lehetővé téve ará
nyosabb elhelyezésüket. A művész a Györgynél látható
kétszemű helyett Demeter kezébe egyszemű lándzsát adott.
Ezzel a fogással elérte, hogy, bár a fegyver nyele mindkét
szentnél a szemöldökívek érintőjének vonalában végződik,
a hegye nem került túlságosan közel a kép széléhez az
utóbbinál sem. Dukász labarumának megtörése értelmetlen, hiszen a nyél folytatódhatna a test előtti részen felvett
meredekséggel, csupán a háttérbe eső részét kellett volna
kissé hosszabbra venni – a győzelmi zászló nem került
volna túl közel sem a glóriához, sem pedig a kép széléhez.
A bizonytalan alkotó azonban abbeli félelmében, hogy a
labarum túl közel kerül a dicsfényhez, a biztonság kedvéért
megtörte a nyelét. Az így nyert térrel azonban nem gazdál
kodott jól: a zászló túl pici, abszolút méretben alig feleakkora, mint Kóné, holott utóbbi zománcképe jóval kisebb.
A fordított szívminták Dukász öltözékén is mechanikusan követik egymást, és a ruházat eséséből adódó redőket sem találunk a rendkívül ügyetlenül megformált jobb
könyök területén kívül.
Megállapíthatjuk, hogy Mihály császár ábrázolása
esetében nem beszélhetünk jól szerkesztett kompozícióról:
az alak egyes összetevői külön életet élnek, szinte mindegyiknek külön tengelye van, nincs egyetlen rendező irány.
A betűk és a labarum elhelyezése is esetleges. A többszörö
sen sérült szimmetria, az aránytalan, „eltört” karok (Bra
dák 1988, 6-7. o.) és regáliák, a merev öltözék, valamint a
ruházat vörös szalagjain látható kerek fehér díszek egyenetlen elhelyezése a készítő szerény tehetségére és a zománckép nem megfelelő kivitelezésére utalnak.
A Dukász-képpel kapcsolatos lényeges felismeréshez
jutunk, ha azt mechanikusan kiegészítjük téglalap alakúra, melynek oldalai a kép magasságával, illetve szélességével egyeznek meg (9. kép). Ez felfedi, amit az íves forma
elrejt: az alak jelentősen elcsúszott a zománckép függőleges
szimmetriatengelyéhez képest, nyilvánvalóvá téve, ami a
képmező túlzott kitöltöttségéből, s az ábrázolás több elemének a kép széléhez való túlságos közelségéből amúgy
is sejthető, ti. hogy az eredeti zománcképet körbenyírták.
Korábbi méretében mégannyira sem férhetett bele a mögötte lévő keretbe, mint ma, pedig most is minden irányban túllóg rajta.
Geóbitzász képmásán (10. kép) az orr vonala által kijelölt fejtengely függőleges, de nem felezi az aszimmetrikus
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11. kép • Mihály arkangyal.

12. kép • Gábriel arkangyal.

arcot és abroncskoronát és nem esik egybe a test tengelyével sem. A karok befoglalóinak meghosszabbításai a türk
király esetében sem érintik a fejet. A betűk mellé nem
helyezhető befoglaló egyenes. A test szembenézeti jobboldalán lévő felirat két és félszer akkora távolságra van a kép
szélétől, mint a túloldali (Németh. 72. o.), és az alak is
jócskán balra csúszott a középvonalhoz képest, azt sejtetve, hogy ez a kép szintén körbenyírás áldozata (Csomor.
44. o.). A szívminták Geóbitzasz öltözékén is mechanikusan követik egymást, összemosva a bal ruhaujjat és a testet
fedő részét, és hasonlóan a császárképekhez, a ruházat
eséséből adódó redőket sem látunk.
Az arkangyalokat profilból ábrázolta alkotójuk. Ez az
elrendezés a fentiekhez hasonló szimmetriák keresését nem
teszi lehetővé. Ugyanakkor észrevehetjük, hogy a nézőhöz
közelebbi kar külső befoglalója mindkettőjük esetében a
fejzóna valamely kiemelt részét érinti: Mihálynál a glóriát
(11. kép), Gábrielnél pedig a hajas részt (12. kép). Az utóbbi
esetében a tőlünk távolabbi (jobb) kar befoglalója felezi a
szájat, valamint áthalad a két szemöldökív felezőpontján
és a hajdísz középpontján, tehát a fej legfontosabb vonalával esik egybe.

lület kb. 72 %-át teszik ki. (Az arkangyalok esetében a
zománcozott terület teljes magasságáig kiterjedő pálcájuk
miatt a felirat legkülső betűje kilóg a négyzetből, ez azonban nem tekinthető a tendencia megtörésének, mint ahogy
a betűk egy-egy kilógó hangsúly-jele sem.) Ez a hat zománckép jelenlegi befoglaló keretébe készült, amit érintetlen foglalásuk (Csomor et al., 101. o., Csomor. 44. o.) is
megerősít. A képmezők egységes mérete árulja el, hogy az
alkotó miért nem alkalmazta ugyanazt a megoldást György
esetében is, ti. hogy a jobboldali felirat külső befoglalója
érintse a pajzsot, mint Demeternél: az aktív képmező
keskeny lett volna, ezért kellett kijjebb tenni a feliratot.
A Geóbitzasz-ábrázolás aktív része szintén egy négyzetbe foglalható be, de csak 5 %-kal nagyobb élhosszúságúba,
ami ráadásul jelentősen balra csúszott a lemez középvonalához képest. E négyzet a teljes képmező 78,5 %-át tölti
ki. Mindkét tényező arra utal, hogy a zománckép nem
eredeti állapotában van: valamikor körbenyírták. Megbontott foglalata (Csomor et al., 101. o.) is jelzi, hogy a türk
uralkodó képmása nem eredeti a Koronán.
A négyzetek nem bizonyulnak jó befoglalónak a
császárképek esetében: mindkettő fekvő téglalapban helyezhető el, ezek vízszintes oldala a Dukász- illetve a Kónkép esetében 12,1, illetve 3,4 %-kal hosszabb a függőlegesnél. A 13. képen ez úgy nyilvánul meg, hogy az alakok
alapvonalához, illetve a vízszintes irányban elhelyezkedő
legszélső képelemekhez rögzített négyzetek fölfelé túlnyúlnak még a képek hordozó aranylemezén is. Mindez világos jele annak, hogy a császárképeket eltérő kompozíciós

Befoglaló négyzetek
Felfigyeltünk arra, hogy a hat kétségtelenül eredeti kép
esetében az ábrázolások aktív, azaz rajzolatot tartalmazó,
zománcozott részei, melyeket halványítással és fehér keretezéssel jelöltünk (13. kép), befoglalhatók egy négyzetbe,
melyek minimális eltéréssel egybevágóak és a teljes képfe-
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Közvetlenül a kézirat lezárása előtt hívta fel figyelmünket Bradák Károly, hogy a Koronát vizsgáló „mérnökcsoport” is foglalkozott a képek kitöltöttségének vizsgálatával
(Beöthy et al.) – köszönet érte. Ők is felismerték az egységes méretű befoglaló négyzetek létezését az eredeti képek
esetében, és eltérő arányrendszerük alapján szintén másodlagosnak találták az uralkodóképeket.
Frakcióanalízis

13. kép • A kilenc kép „aktív”, zománcozott része kissé halványítva
és fehér keretbe foglalva

rend szerint más készítette, mint az arkangyalok, a szentek
és Geóbitzasz ábrázolásait, az pedig, hogy nem illenek bele
a keretükbe (Csomor et al., 101. o.) egyértelműsíti, hogy
nem a Szent Koronához készültek.

A matematika frakcióanalízis nevű ága azzal foglalkozik,
hogy feltárja egy halmazon belül hasonló tulajdonságú
elemeket tartalmazó részhalmazok, szakszóval frakciók
meglétét. Ennek eszköztárát kívánjuk most alkalmazni az
abroncs zománcképeinek halmazára. Olyan szempontokat
igyekszünk választani, melyek lehetőséget adnak annak
eldöntésére, hogy azonos arányrendszer és képi látásmód
használata jellemzi-e az egyes képeket.
Vizsgáljuk meg a fejek függőleges irányú hosszúságát
a teljes testmagasságokhoz képes. A százalékban kifejezett
arányokat az I. táblázatban összegeztük. A négy szent
frakciót alkot a maga 45 % körüli fej-test arányával, valamint
a két császár is 30, illetve 32 %-os értékével. A Geóbitzaszhoz
tartozó érték, 37 %, egyértelműen elkülönül a két frakció
jellegzetes értékeitől. (A három uralkodó esetében a koronát nem tekintettük a fej részének.) Az arkangyalok értékei valamivel kisebbek a szentekéinél. Ennek valószínűleg
kompozíciós okai vannak: nagyobb fej, s vele nagyobb
dicsfény nem fért volna el a szárnyak között, s azt sem
felejthetjük, hogy ők nem szembenézetben ábrázolódnak.
Vizsgáltuk a képmezők vízszintes irányú kitöltöttségét
is. Függőleges érintőt húztunk a legszélső képi elemekhez,
melyek egyetlen kivétellel minden esetben betűk voltak,
és ezek távolságát elosztottuk a kép teljes szélességével. Az
I. táblázatban felsorolt értékek három frakció megjelenését
mutatják: a szentekét, Kónét és a másik két uralkodóét.
Az arkangyalok ábrázolásait kihagytuk ebből az elemzésből, mert profilból történő ábrázolásuk és a kép szélén
elhelyezkedő hosszú pálcájuk a felirat más logikájú elhelyezését követelte meg az alkotótól, mint a többi zománckép esetében.
Az előző szakaszban tárgyalt befoglaló négyzetek alkalmasak a képmezők teljes kitöltöttségének vizsgálatára.
Az ott megállapítottakat úgy fordíthatjuk le a frakcióanalízis nyelvére, hogy három részhalmaz jelenik meg: a hat
kétségtelenül eredeti kép, a két császárkép, illetve Geó
bitzasz ábrázolása.
Luzsicza Árpád ötlete alapján összehasonlítottuk a
képeket abból a korántsem matematikai szempontból is,
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hogy az ábrázolásokon felismerhető-e az arcok csontozata.
Itt is három frakció jelent meg: a hat eredeti képen a cson
tozat jól kirajzolódik, a két császárképen egyáltalán nem
ismerhető fel, mintha gumiból lenne a fejük, Geóbitzasz
ábrázolásán túlságosan hangsúlyozottan jelenítődik meg.
Az ábrázolt alakok ruházatának természetes eséséből
származó redők megléte vagy hiánya is értékelési szempont
lehet. Föntebb már vizsgáltuk a kérdést, a megfigyelések
eredményeit az analízis nyelvén kifejezve két frakciót találtunk: az egyiket a hat eredeti zománckép alkotja, ahol
gyűrődnek a ruhák, a másikat pedig a három uralkodókép,
ahol nem. Megjegyezzük, hogy a pántokon található
apostolképek mindegyikén, valamint a két Pantokrátorábrázoláson is megjelennek az öltözetek eséséből eredő
redők, tehát a Korona összes alakos zománcképét tekintve is csak az uralkodókéról hiányoznak. Az ábrázolások
jellemzője az is, hogy a ruhaujjak elkülönülnek-e az öltözetek testet fedő részétől. Ez a föntebb már szintén elemzett
szempont is két frakcióra bontja a kilenc képet: a hat
eredetire és a három uralkodóképre.
Az abroncson, illetve a pártázaton ábrázolt személyek
közül öt fordított szívmintát visel a ruházatán: a három
uralkodó, Szent Demeter, valamint Krisztus. A 14. képen
a ruházatok szívmintát legsűrűbben tartalmazó részeit
vágtuk össze egyetlen tablóvá. Jól látható, hogy a császárképeken a szívek magassága meghaladja szélességüket, míg
Geóbitzasznál ez éppen fordított. Demeter szíveinek magasság/szélesség-arányai a türk uralkodóéihoz állnak közel,
de míg az előbbinél a legszélesebb résztől egyenesen záródnak a csúcs felé, addig az utóbbinál többnyire ívesen.
Az alsó öblök a szentnél kisebbek, mint Geóbitzasznál. (A
Krisztus-kép szívei kisebbek a többi képen találhatónál,
emiatt kevésbé karakteresek, alakban jobban szóródnak
és mennyiségben is elmaradnak a többin találhatótól, így
nehéz határozottan társítani őket a három csoport valamelyikéhez, de az egyenes záródások a Demeter ruházatán
találhatókhoz teszik őket a leginkább hasonlatossá.) A
fentiekhez hasonlóan itt is három frakció megjelenését
tapasztaljuk. A szívminták szerinti elemzés nem reprezentatív, hiszen nem terjedhet ki az összes képre, mindazonáltal szembetűnő, hogy ugyanazok a képek kerülnek
külön frakciókba, amelyek a többi szempont szerinti
vizsgálat esetében is.
A táblázatban összefoglalt eredmények arról árulkodnak, hogy a négy szent minden vizsgált szempont szerinti elemzésnél elkülönült az uralkodóktól, az esetek felében
pedig Geóbitzasz más frakcióba került, mint a császárok.
Az arkangyalok általában, de nem mindig, egy frakcióba

kerültek a szentekkel, de sosem kerültek egy csoportba a
császárokkal. A vizsgálódásunk tárgyát képező kilenc ké
pen csak ők nem ábrázolódnak szemből, ami szükségszerűen maga után vonja, hogy esetenként külön frakcióba
kerüljenek. Soha nem merült fel, hogy képmásukat más
kéz alkotta volna, mint a szentekét, s ennek a frakcióanalízis eredményei sem mondanak ellent. Ugyanakkor ez az
elemzési módszer a hat, kétségtelenül eredeti zománcképétől egyértelműen más csoportba tartozónak jelzi a két
császárképet és valószínűsíti, hogy Geóbitzasz külön frakciót alkot. Eredményeinket tehát úgy összegezhetjük, hogy
mind a szimmetriák és kompozíciós elemek értékelése,
mind a frakcióanalízis egybehangzóan ugyanazt az objektív, tényeken alapuló eredményt hozta: a három uralkodóképet nem ugyanaz készítette, mint az arkangyalok
és a szentek ábrázolásait, sőt, Geóbitzasz ábrázolása nem
műve annak a kéznek sem, amelyik a császárképeket alkotta. Mindez tételesen cáfolja Kovács Évának és Lovag
Zsuzsának a vélekedését, miszerint az abroncs zománcképei kétségkívül egységes sorozatot alkotnak. Nehezen
értelmezhető, hogy mit is jelent a rekeszszalag-vezetés Lo
vag által említett azonossága, hiszen a szentek esetében
arányosan megrajzolt, a testtől jól elkülönülő karokat látunk, míg az uralkodók esetében azok aránytalanok,
görbék (Bradák 1988, 6-7. o.) és összeolvadnak a testtel.
Vizsgálataink az ízlés szubjektivitásától függetlenül igazolják Pap Gábor megállapítását, miszerint az uralkodóképek
művészi színvonala alacsonyabb az arkangyalok és a szentek kétségtelenül eredeti ábrázolásaiéinál. Meg kívánjuk
jegyezni, hogy a három uralkodókép több készítési fogyatékosságára és rendellenes felhelyezésére Bradák Károly
már többször rámutatott (pl. Bradák. 2008.).
Néhány korábban már feltárt tény is a császárképek,
illetve Geóbitzasz különböző kezek által, más tárgyhoz
történt készítését erősíti: az előbbieken a felirat vörös, az
utóbbin kék, míg az abroncs eredeti zománcain fekete. A
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14. kép • A fordított szívmotívumok Kón, Dukász, Geóbitzasz,
Demeter és Krisztus ábrázolásain

Közvetlenül a kézirat lezárása előtt hívta fel figyelmünket Bradák Károly, hogy a Koronát vizsgáló „mérnökcsoport” is foglalkozott a képek kitöltöttségének vizsgálatával
(Beöthy et al.) – köszönet érte. Ők is felismerték az egységes méretű befoglaló négyzetek létezését az eredeti képek
esetében, és eltérő arányrendszerük alapján szintén másodlagosnak találták az uralkodóképeket.
Frakcióanalízis

13. kép • A kilenc kép „aktív”, zománcozott része kissé halványítva
és fehér keretbe foglalva

rend szerint más készítette, mint az arkangyalok, a szentek
és Geóbitzasz ábrázolásait, az pedig, hogy nem illenek bele
a keretükbe (Csomor et al., 101. o.) egyértelműsíti, hogy
nem a Szent Koronához készültek.

A matematika frakcióanalízis nevű ága azzal foglalkozik,
hogy feltárja egy halmazon belül hasonló tulajdonságú
elemeket tartalmazó részhalmazok, szakszóval frakciók
meglétét. Ennek eszköztárát kívánjuk most alkalmazni az
abroncs zománcképeinek halmazára. Olyan szempontokat
igyekszünk választani, melyek lehetőséget adnak annak
eldöntésére, hogy azonos arányrendszer és képi látásmód
használata jellemzi-e az egyes képeket.
Vizsgáljuk meg a fejek függőleges irányú hosszúságát
a teljes testmagasságokhoz képes. A százalékban kifejezett
arányokat az I. táblázatban összegeztük. A négy szent
frakciót alkot a maga 45 % körüli fej-test arányával, valamint
a két császár is 30, illetve 32 %-os értékével. A Geóbitzaszhoz
tartozó érték, 37 %, egyértelműen elkülönül a két frakció
jellegzetes értékeitől. (A három uralkodó esetében a koronát nem tekintettük a fej részének.) Az arkangyalok értékei valamivel kisebbek a szentekéinél. Ennek valószínűleg
kompozíciós okai vannak: nagyobb fej, s vele nagyobb
dicsfény nem fért volna el a szárnyak között, s azt sem
felejthetjük, hogy ők nem szembenézetben ábrázolódnak.
Vizsgáltuk a képmezők vízszintes irányú kitöltöttségét
is. Függőleges érintőt húztunk a legszélső képi elemekhez,
melyek egyetlen kivétellel minden esetben betűk voltak,
és ezek távolságát elosztottuk a kép teljes szélességével. Az
I. táblázatban felsorolt értékek három frakció megjelenését
mutatják: a szentekét, Kónét és a másik két uralkodóét.
Az arkangyalok ábrázolásait kihagytuk ebből az elemzésből, mert profilból történő ábrázolásuk és a kép szélén
elhelyezkedő hosszú pálcájuk a felirat más logikájú elhelyezését követelte meg az alkotótól, mint a többi zománckép esetében.
Az előző szakaszban tárgyalt befoglaló négyzetek alkalmasak a képmezők teljes kitöltöttségének vizsgálatára.
Az ott megállapítottakat úgy fordíthatjuk le a frakcióanalízis nyelvére, hogy három részhalmaz jelenik meg: a hat
kétségtelenül eredeti kép, a két császárkép, illetve Geó
bitzasz ábrázolása.
Luzsicza Árpád ötlete alapján összehasonlítottuk a
képeket abból a korántsem matematikai szempontból is,
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hogy az ábrázolásokon felismerhető-e az arcok csontozata.
Itt is három frakció jelent meg: a hat eredeti képen a cson
tozat jól kirajzolódik, a két császárképen egyáltalán nem
ismerhető fel, mintha gumiból lenne a fejük, Geóbitzasz
ábrázolásán túlságosan hangsúlyozottan jelenítődik meg.
Az ábrázolt alakok ruházatának természetes eséséből
származó redők megléte vagy hiánya is értékelési szempont
lehet. Föntebb már vizsgáltuk a kérdést, a megfigyelések
eredményeit az analízis nyelvén kifejezve két frakciót találtunk: az egyiket a hat eredeti zománckép alkotja, ahol
gyűrődnek a ruhák, a másikat pedig a három uralkodókép,
ahol nem. Megjegyezzük, hogy a pántokon található
apostolképek mindegyikén, valamint a két Pantokrátorábrázoláson is megjelennek az öltözetek eséséből eredő
redők, tehát a Korona összes alakos zománcképét tekintve is csak az uralkodókéról hiányoznak. Az ábrázolások
jellemzője az is, hogy a ruhaujjak elkülönülnek-e az öltözetek testet fedő részétől. Ez a föntebb már szintén elemzett
szempont is két frakcióra bontja a kilenc képet: a hat
eredetire és a három uralkodóképre.
Az abroncson, illetve a pártázaton ábrázolt személyek
közül öt fordított szívmintát visel a ruházatán: a három
uralkodó, Szent Demeter, valamint Krisztus. A 14. képen
a ruházatok szívmintát legsűrűbben tartalmazó részeit
vágtuk össze egyetlen tablóvá. Jól látható, hogy a császárképeken a szívek magassága meghaladja szélességüket, míg
Geóbitzasznál ez éppen fordított. Demeter szíveinek magasság/szélesség-arányai a türk uralkodóéihoz állnak közel,
de míg az előbbinél a legszélesebb résztől egyenesen záródnak a csúcs felé, addig az utóbbinál többnyire ívesen.
Az alsó öblök a szentnél kisebbek, mint Geóbitzasznál. (A
Krisztus-kép szívei kisebbek a többi képen találhatónál,
emiatt kevésbé karakteresek, alakban jobban szóródnak
és mennyiségben is elmaradnak a többin találhatótól, így
nehéz határozottan társítani őket a három csoport valamelyikéhez, de az egyenes záródások a Demeter ruházatán
találhatókhoz teszik őket a leginkább hasonlatossá.) A
fentiekhez hasonlóan itt is három frakció megjelenését
tapasztaljuk. A szívminták szerinti elemzés nem reprezentatív, hiszen nem terjedhet ki az összes képre, mindazonáltal szembetűnő, hogy ugyanazok a képek kerülnek
külön frakciókba, amelyek a többi szempont szerinti
vizsgálat esetében is.
A táblázatban összefoglalt eredmények arról árulkodnak, hogy a négy szent minden vizsgált szempont szerinti elemzésnél elkülönült az uralkodóktól, az esetek felében
pedig Geóbitzasz más frakcióba került, mint a császárok.
Az arkangyalok általában, de nem mindig, egy frakcióba

kerültek a szentekkel, de sosem kerültek egy csoportba a
császárokkal. A vizsgálódásunk tárgyát képező kilenc ké
pen csak ők nem ábrázolódnak szemből, ami szükségszerűen maga után vonja, hogy esetenként külön frakcióba
kerüljenek. Soha nem merült fel, hogy képmásukat más
kéz alkotta volna, mint a szentekét, s ennek a frakcióanalízis eredményei sem mondanak ellent. Ugyanakkor ez az
elemzési módszer a hat, kétségtelenül eredeti zománcképétől egyértelműen más csoportba tartozónak jelzi a két
császárképet és valószínűsíti, hogy Geóbitzasz külön frakciót alkot. Eredményeinket tehát úgy összegezhetjük, hogy
mind a szimmetriák és kompozíciós elemek értékelése,
mind a frakcióanalízis egybehangzóan ugyanazt az objektív, tényeken alapuló eredményt hozta: a három uralkodóképet nem ugyanaz készítette, mint az arkangyalok
és a szentek ábrázolásait, sőt, Geóbitzasz ábrázolása nem
műve annak a kéznek sem, amelyik a császárképeket alkotta. Mindez tételesen cáfolja Kovács Évának és Lovag
Zsuzsának a vélekedését, miszerint az abroncs zománcképei kétségkívül egységes sorozatot alkotnak. Nehezen
értelmezhető, hogy mit is jelent a rekeszszalag-vezetés Lo
vag által említett azonossága, hiszen a szentek esetében
arányosan megrajzolt, a testtől jól elkülönülő karokat látunk, míg az uralkodók esetében azok aránytalanok,
görbék (Bradák 1988, 6-7. o.) és összeolvadnak a testtel.
Vizsgálataink az ízlés szubjektivitásától függetlenül igazolják Pap Gábor megállapítását, miszerint az uralkodóképek
művészi színvonala alacsonyabb az arkangyalok és a szentek kétségtelenül eredeti ábrázolásaiéinál. Meg kívánjuk
jegyezni, hogy a három uralkodókép több készítési fogyatékosságára és rendellenes felhelyezésére Bradák Károly
már többször rámutatott (pl. Bradák. 2008.).
Néhány korábban már feltárt tény is a császárképek,
illetve Geóbitzasz különböző kezek által, más tárgyhoz
történt készítését erősíti: az előbbieken a felirat vörös, az
utóbbin kék, míg az abroncs eredeti zománcain fekete. A
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14. kép • A fordított szívmotívumok Kón, Dukász, Geóbitzasz,
Demeter és Krisztus ábrázolásain

Fej/teljes alak aránya (%)
A képmező vízszintes kitöltöttsége (%)
Befoglaló négyzet
Arccsontozat felismerhető-e?
Redő a ruhákon
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1. táblázat
két császár meredten előre néz, míg a többi ábrázolt személy Bradák 2008., 19. o.). Jelenleg semmilyen bizonyíték sem
oldalra tekint, a türk király képén barna színű zománc is
támasztja alá, hogy ő, sőt, hogy bárki küldte volna a Kotalálható, egyediként az abroncs zománcképei között.
ronát vagy egyes részeit (Németh 103. o.).
A kétségtelenül eredeti és az uralkodóképek között
A zománcképek egységessége mellett felhozott érvek
vitathatatlanul vannak azonos motívumok. Például Kón közül a rekeszszalag-vezetés meglehetősen homályos és
gammadionja igen erős hasonlóságot mutat az arkangya- szubjektív érve nézetünk szerint nem tartható. A különlokéival, jobb könyökének spirális megoldása pedig a böző képeken található zománcok színeinek azonossága
harcos szentekéivel. Az orvosszentek felkarján látható kör is érvként szokott szerepelni az egységesség mellett, ez
alakú motívum, az orbiculus Dukásznál és Geóbitzasznál azonban szubjektív vélemény.
köszön vissza – az utóbbi esetében annak környezete csak
Az 1981-es budapesti Korona-konferencián David
nem azonos Demeteréével. Mivel a kilenc kép egy kéztől Buckton, aki megfelelő technikai háttérrel és referenciavaló származását vizsgálataink (is) kizárták, a hasonló mintákkal rendelkezett (Buckton), felajánlotta, hogy szín
mintázatok megjelenésére kétféle magyarázat jöhet szóba. képelemzést végez a zománcképeken, melyre azonban nem
Vagy ugyanabban a képi-ábrázolási hagyományban gyö- kapott felkérést. Szelényi Károly Korona-fotói alapján
kerező, de az eredeti képek mesterénél szerényebb képes- színképelemzéssel kísérletezett az ún. számítógépes csoport
ségű alkotók műve a három uralkodókép, vagy – s ez tűnik is. Az alkalmazott elemzési módszerük iránt súlyos kétea valószínűbbnek – az uralkodóábrázolások a mesterrel lyek merülnek föl, melyeknek Bradák Károly már hangot
nem feltétlenül egy korban élő és egy tradícióban gyöke- adott (összefoglalva: Bradák 2006., 4. o.). Az általuk közölt,
rező készítői ismerték a többi zománcképet – beleértve azt minden más kutatóétól eltérő eredmény, miszerint egyedül
a hármat is, melyek helyét most elfoglalják –, és azokból „a Dukász Mihályt ábrázoló kép nem illik bele az egymással
átvettek motívumokat. Az utóbbi következtetésre jutott erős hasonlóságot mutató többi zománckép közé” (Kéri et al.,
korábban Bradák Károly (Bradák. 2008., 19. o.), egyebek 25. o.), csak megerősíti a kétségeket. Közvetlen műszeres
között annak alapján, hogy mindhárom ábrázoláson vizsgálat hiányában a zománcszínek azonossága tényként
szabálytalanul jelennek meg az uralkodói öltözetek egyes nem, legfeljebb feltevésként kezelhető, különösen mivel
darabjai, tehát az uralkodóképek készítői nem ismerték annak ellentmondó megállapítások is napvilágot láttak.
kellő alapossággal a császári viseleteket. Túlzott térkitölÚgy véljük, hogy vizsgálataink nyomán az abroncs
tésük, körbenyírásuk nyomai és másodlagos foglalásuk zománcképeinek egy kéztől származásának hipotézise
egyértelműen jelzik, hogy mindhárom uralkodókép ere- nem tartható, az uralkodóképek másodlagos elhelyezését
detileg nagyobb volt, tehát nem a Koronához készült. Így, a Koronán több alapvető tény bizonyítja. Mindezek egyeaki velük akarja datálni a művet, annak bizonyítania – és
nes következménye, hogy a Korona datálásának kérdésénem feltételeznie! – kell, hogy a Korona elkészültekor ben perújrafelvételre van szükség. Friss szemmel kell rátekerültek föl rá. Ennek hiányában nincs ok 1071., Dukász
kinteni a műre, és a tények alapján újra nekivágni a korMihály uralkodásnak kezdete előtti időpontok kizárására meghatározás kényes kérdésének. Jelen tanulmány ehhez
(Pap 1987., 46. o., Beöthy et al., 160. o., Németh 106. o., kíván segítséget nyújtani.
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hírek
Kós Károly Könyv a lovakról című könyvé
nek hasonmás kiadása három évi hiábavaló próbálkozás
után végre megjelenik idén karácsonyra, a szerző születé
sének 125. évfordulójára. A kiadást magánszemélyek támo
gatása teszi lehetővé. Segítségüket köszönjük, különösen
azoknak az előfizetőknek a nevében, akik évek óta várják,
hogy kezükbe vehessék a könyvet.
Őrtüzek a Mecsekért
Nyilatkozat az európai urán-ellenes nap és az Állampolgári Részvétel Hete alkalmából
A Mecsek évmilliói nem válthatók át forintmil
liárdokra. A Mecsek érték, életfeltételeket biztosító környezet, amelynek rövid távú gazdasági, hadászati és politikai érdekektől vezérelt bármiféle rombolása visszafordíthatatlan károkat okoz természetben, társadalomban
egyaránt. A Mecsek nem lehet rövidlátó politikai, gazdasági, hadászati érdekek áldozata. A mecseki civilek – EU-s
alapelvekkel összhangban – szembeállítják mindezzel az
ökológiai érdekeket, az itt élők nemzedékeken átívelő
fenntartható gazdasági és közösségi érdekeit.
Tiltakozunk, az ellen, hogy az ausztrál WildHorse
Energy uránbányászatot készít elő a Mecsek térségében,
Bátaszék, Dinnyeberki valamint Pécs és Orfű határában.
Tiltakozunk az ellen, hogy a nukleáris energiaipari
lobbi megfontolás nélkül kockáztassa a Mecsek térségének
ivóvízbázisait; elutasítjuk a környezet- és egészségkárosító
uránbányászatot.
Tiltakozunk az ellen, hogy a Pécsi Hőerőműben újabb
biomassza-blokkot állítsanak üzembe, mert az ilyen cent
ralizált biomassza felhasználás ellenkezik a nemzetközi
ajánlásokkal és eddig is súlyosan károsította a Mecsek és
a régió erdőségeit.

Tiltakozunk az ellen, hogy tízszeresére növeljék a
Bükkösdi kőbánya termelését és a követ cementgyártásra
használják fel, mert a haszon külföldre kerül, míg a rombolás és szennyezés következményeit a helyi lakosság és
az ország viseli.
Tiltakozunk az ellen, hogy a Mecsek bármelyik csúcsán a józan ésszel és a jogszerűség elveivel szemben eről
tessék a katonai radarépítést.
Több, mint hatvan évvel ezelőtt gyújtottak először
örömtüzeket civil szervezetek a Mecsek csúcsain, hogy az
összefogás erejét és a Mecsek szeretetét hirdessék. Ma
őrtüzekkel jelezzük a Zengő, a Hármashegy, a Misina, a
Tubes és a Jakabhegy csúcsain valamint a Zöld Völgy
településein, hogy rajtunk múlik az ember és a természet
történelmi és kultúrtörténeti jelentőségű szerves együttélé
se. A mai napon a Mecseket szerető és érte aggódó emberek találkoznak mecseki hegycsúcsokon, egy-egy őrtűz
mellett. Személyesen azokkal, akik ott vannak, szimbolikusan pedig mindenkivel, aki szeretné, hogy a Mecsek
csodáit a következő nemzedékek is megismerhessék és
élvezhessék. A mecseki őrtüzek örömtüzek is, mert ünne
peljük, hogy ezen a napon együtt vagyunk, együtt őrködünk nem csak a lakóhelyünk környékén, hanem az egész
hegységen támogatjuk egymást és összefogunk.
Rajtunk múlik a Mecsek további sorsa.
2008. szeptember 20.
Bükkösdért Természetvédő és Emberjogi Egyesület, Civilek
a Mecsekért Mozgalom, Civilek a Zengőért Mozgalom,
Élhető Bátaszékért Egyesület, Hosszúhetény Természeti
Értékeiért Egyesület, Istenkúti Közösségért Egyesület, Lehet
más a világ! Aktivista Klub, Pécsi Zöld Kör, Pécsváradi
Várbaráti Kör, Zöld Völgyért Egyesület, Zöld Fiatalok Pécsi
Szervezete, Vasasért Egyesület, Védegylet
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1. táblázat
két császár meredten előre néz, míg a többi ábrázolt személy Bradák 2008., 19. o.). Jelenleg semmilyen bizonyíték sem
oldalra tekint, a türk király képén barna színű zománc is
támasztja alá, hogy ő, sőt, hogy bárki küldte volna a Kotalálható, egyediként az abroncs zománcképei között.
ronát vagy egyes részeit (Németh 103. o.).
A kétségtelenül eredeti és az uralkodóképek között
A zománcképek egységessége mellett felhozott érvek
vitathatatlanul vannak azonos motívumok. Például Kón közül a rekeszszalag-vezetés meglehetősen homályos és
gammadionja igen erős hasonlóságot mutat az arkangya- szubjektív érve nézetünk szerint nem tartható. A különlokéival, jobb könyökének spirális megoldása pedig a böző képeken található zománcok színeinek azonossága
harcos szentekéivel. Az orvosszentek felkarján látható kör is érvként szokott szerepelni az egységesség mellett, ez
alakú motívum, az orbiculus Dukásznál és Geóbitzasznál azonban szubjektív vélemény.
köszön vissza – az utóbbi esetében annak környezete csak
Az 1981-es budapesti Korona-konferencián David
nem azonos Demeteréével. Mivel a kilenc kép egy kéztől Buckton, aki megfelelő technikai háttérrel és referenciavaló származását vizsgálataink (is) kizárták, a hasonló mintákkal rendelkezett (Buckton), felajánlotta, hogy szín
mintázatok megjelenésére kétféle magyarázat jöhet szóba. képelemzést végez a zománcképeken, melyre azonban nem
Vagy ugyanabban a képi-ábrázolási hagyományban gyö- kapott felkérést. Szelényi Károly Korona-fotói alapján
kerező, de az eredeti képek mesterénél szerényebb képes- színképelemzéssel kísérletezett az ún. számítógépes csoport
ségű alkotók műve a három uralkodókép, vagy – s ez tűnik is. Az alkalmazott elemzési módszerük iránt súlyos kétea valószínűbbnek – az uralkodóábrázolások a mesterrel lyek merülnek föl, melyeknek Bradák Károly már hangot
nem feltétlenül egy korban élő és egy tradícióban gyöke- adott (összefoglalva: Bradák 2006., 4. o.). Az általuk közölt,
rező készítői ismerték a többi zománcképet – beleértve azt minden más kutatóétól eltérő eredmény, miszerint egyedül
a hármat is, melyek helyét most elfoglalják –, és azokból „a Dukász Mihályt ábrázoló kép nem illik bele az egymással
átvettek motívumokat. Az utóbbi következtetésre jutott erős hasonlóságot mutató többi zománckép közé” (Kéri et al.,
korábban Bradák Károly (Bradák. 2008., 19. o.), egyebek 25. o.), csak megerősíti a kétségeket. Közvetlen műszeres
között annak alapján, hogy mindhárom ábrázoláson vizsgálat hiányában a zománcszínek azonossága tényként
szabálytalanul jelennek meg az uralkodói öltözetek egyes nem, legfeljebb feltevésként kezelhető, különösen mivel
darabjai, tehát az uralkodóképek készítői nem ismerték annak ellentmondó megállapítások is napvilágot láttak.
kellő alapossággal a császári viseleteket. Túlzott térkitölÚgy véljük, hogy vizsgálataink nyomán az abroncs
tésük, körbenyírásuk nyomai és másodlagos foglalásuk zománcképeinek egy kéztől származásának hipotézise
egyértelműen jelzik, hogy mindhárom uralkodókép ere- nem tartható, az uralkodóképek másodlagos elhelyezését
detileg nagyobb volt, tehát nem a Koronához készült. Így, a Koronán több alapvető tény bizonyítja. Mindezek egyeaki velük akarja datálni a művet, annak bizonyítania – és
nes következménye, hogy a Korona datálásának kérdésénem feltételeznie! – kell, hogy a Korona elkészültekor ben perújrafelvételre van szükség. Friss szemmel kell rátekerültek föl rá. Ennek hiányában nincs ok 1071., Dukász
kinteni a műre, és a tények alapján újra nekivágni a korMihály uralkodásnak kezdete előtti időpontok kizárására meghatározás kényes kérdésének. Jelen tanulmány ehhez
(Pap 1987., 46. o., Beöthy et al., 160. o., Németh 106. o., kíván segítséget nyújtani.
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hírek
Kós Károly Könyv a lovakról című könyvé
nek hasonmás kiadása három évi hiábavaló próbálkozás
után végre megjelenik idén karácsonyra, a szerző születé
sének 125. évfordulójára. A kiadást magánszemélyek támo
gatása teszi lehetővé. Segítségüket köszönjük, különösen
azoknak az előfizetőknek a nevében, akik évek óta várják,
hogy kezükbe vehessék a könyvet.
Őrtüzek a Mecsekért
Nyilatkozat az európai urán-ellenes nap és az Állampolgári Részvétel Hete alkalmából
A Mecsek évmilliói nem válthatók át forintmil
liárdokra. A Mecsek érték, életfeltételeket biztosító környezet, amelynek rövid távú gazdasági, hadászati és politikai érdekektől vezérelt bármiféle rombolása visszafordíthatatlan károkat okoz természetben, társadalomban
egyaránt. A Mecsek nem lehet rövidlátó politikai, gazdasági, hadászati érdekek áldozata. A mecseki civilek – EU-s
alapelvekkel összhangban – szembeállítják mindezzel az
ökológiai érdekeket, az itt élők nemzedékeken átívelő
fenntartható gazdasági és közösségi érdekeit.
Tiltakozunk, az ellen, hogy az ausztrál WildHorse
Energy uránbányászatot készít elő a Mecsek térségében,
Bátaszék, Dinnyeberki valamint Pécs és Orfű határában.
Tiltakozunk az ellen, hogy a nukleáris energiaipari
lobbi megfontolás nélkül kockáztassa a Mecsek térségének
ivóvízbázisait; elutasítjuk a környezet- és egészségkárosító
uránbányászatot.
Tiltakozunk az ellen, hogy a Pécsi Hőerőműben újabb
biomassza-blokkot állítsanak üzembe, mert az ilyen cent
ralizált biomassza felhasználás ellenkezik a nemzetközi
ajánlásokkal és eddig is súlyosan károsította a Mecsek és
a régió erdőségeit.

Tiltakozunk az ellen, hogy tízszeresére növeljék a
Bükkösdi kőbánya termelését és a követ cementgyártásra
használják fel, mert a haszon külföldre kerül, míg a rombolás és szennyezés következményeit a helyi lakosság és
az ország viseli.
Tiltakozunk az ellen, hogy a Mecsek bármelyik csúcsán a józan ésszel és a jogszerűség elveivel szemben eről
tessék a katonai radarépítést.
Több, mint hatvan évvel ezelőtt gyújtottak először
örömtüzeket civil szervezetek a Mecsek csúcsain, hogy az
összefogás erejét és a Mecsek szeretetét hirdessék. Ma
őrtüzekkel jelezzük a Zengő, a Hármashegy, a Misina, a
Tubes és a Jakabhegy csúcsain valamint a Zöld Völgy
településein, hogy rajtunk múlik az ember és a természet
történelmi és kultúrtörténeti jelentőségű szerves együttélé
se. A mai napon a Mecseket szerető és érte aggódó emberek találkoznak mecseki hegycsúcsokon, egy-egy őrtűz
mellett. Személyesen azokkal, akik ott vannak, szimbolikusan pedig mindenkivel, aki szeretné, hogy a Mecsek
csodáit a következő nemzedékek is megismerhessék és
élvezhessék. A mecseki őrtüzek örömtüzek is, mert ünne
peljük, hogy ezen a napon együtt vagyunk, együtt őrködünk nem csak a lakóhelyünk környékén, hanem az egész
hegységen támogatjuk egymást és összefogunk.
Rajtunk múlik a Mecsek további sorsa.
2008. szeptember 20.
Bükkösdért Természetvédő és Emberjogi Egyesület, Civilek
a Mecsekért Mozgalom, Civilek a Zengőért Mozgalom,
Élhető Bátaszékért Egyesület, Hosszúhetény Természeti
Értékeiért Egyesület, Istenkúti Közösségért Egyesület, Lehet
más a világ! Aktivista Klub, Pécsi Zöld Kör, Pécsváradi
Várbaráti Kör, Zöld Völgyért Egyesület, Zöld Fiatalok Pécsi
Szervezete, Vasasért Egyesület, Védegylet
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