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két császár meredten előre néz, míg a többi ábrázolt személy 
oldalra tekint, a türk király képén barna színű zománc is 
található, egyediként az abroncs zománcképei között.

A kétségtelenül eredeti és az uralkodóképek között 
vitathatatlanul vannak azonos motívumok. Például Kón 
gammadionja igen erős hasonlóságot mutat az arkangya-
lokéival, jobb könyökének spirális megoldása pedig a 
harcos szentekéivel. Az orvosszentek felkarján látható kör 
alakú motívum, az orbiculus Dukásznál és Geóbitzasznál 
köszön vissza – az utóbbi esetében annak környezete csak-
nem azonos Demeteréével. Mivel a kilenc kép egy kéztől 
való származását vizsgálataink (is) kizárták, a hasonló 
mintázatok megjelenésére kétféle magyarázat jöhet szóba. 
Vagy ugyanabban a képi-ábrázolási hagyományban gyö-
kerező, de az eredeti képek mesterénél szerényebb képes-
ségű alkotók műve a három uralkodókép, vagy – s ez tűnik 
a valószínűbbnek – az uralkodóábrázolások a mesterrel 
nem feltétlenül egy korban élő és egy tradícióban gyöke-
rező készítői ismerték a többi zománcképet – beleértve azt 
a hármat is, melyek helyét most elfoglalják –, és azokból 
átvettek motívumokat. Az utóbbi következtetésre jutott 
korábban Bradák Károly (Bradák. 2008., 19. o.), egyebek 
között annak alapján, hogy mindhárom ábrázoláson 
szabálytalanul jelennek meg az uralkodói öltözetek egyes 
darabjai, tehát az uralkodóképek készítői nem ismerték 
kellő alapossággal a császári viseleteket. Túlzott térkitöl-
tésük, körbenyírásuk nyomai és másodlagos foglalásuk 
egyértelműen jelzik, hogy mindhárom uralkodókép ere-
detileg nagyobb volt, tehát nem a Koronához készült. Így, 
aki velük akarja datálni a művet, annak bizonyítania – és 
nem feltételeznie! – kell, hogy a Korona elkészültekor 
kerültek föl rá. Ennek hiányában nincs ok 1071., Dukász 
Mihály uralkodásnak kezdete előtti időpontok kizárására 
(Pap 1987., 46. o., Beöthy et al., 160. o., Németh 106. o., 

Bradák 2008., 19. o.). Jelenleg semmilyen bizonyíték sem 
támasztja alá, hogy ő, sőt, hogy bárki küldte volna a Ko-
ronát vagy egyes részeit (Németh 103. o.).

A zománcképek egységessége mellett felhozott érvek 
közül a rekeszszalag-vezetés meglehetősen homályos és 
szubjektív érve nézetünk szerint nem tartható. A külön-
böző képeken található zománcok színeinek azonossága 
is érvként szokott szerepelni az egységesség mellett, ez 
azonban szubjektív vélemény. 

Az 1981-es budapesti Korona-konferencián David 
Buckton, aki megfelelő technikai háttérrel és referencia-
mintákkal rendelkezett (Buckton), felajánlotta, hogy szín-
képelemzést végez a zománcképeken, melyre azonban nem 
kapott felkérést. Szelényi Károly Korona-fotói alapján 
szín képelemzéssel kísérletezett az ún. számítógépes csoport 
is. Az alkalmazott elemzési módszerük iránt súlyos kéte-
lyek merülnek föl, melyeknek Bradák Károly már hangot 
adott (összefoglalva: Bradák 2006., 4. o.). Az általuk közölt, 
minden más kutatóétól eltérő eredmény, miszerint egyedül 
„a Dukász Mihályt ábrázoló kép nem illik bele az egymással 
erős hasonlóságot mutató többi zománckép közé” (Kéri et al., 
25. o.), csak megerősíti a kétségeket. Közvetlen műszeres 
vizsgálat hiányában a zománcszínek azonossága tényként 
nem, legfeljebb feltevésként kezelhető, különösen mivel 
annak ellentmondó megállapítások is napvilágot láttak.

Úgy véljük, hogy vizsgálataink nyomán az abroncs 
zománcképeinek egy kéztől származásának hipotézise 
nem tartható, az uralkodóképek másodlagos elhelyezését 
a Koronán több alapvető tény bizonyítja. Mindezek egye-
nes következménye, hogy a Korona datálásának kérdésé-
ben perújrafelvételre van szükség. Friss szemmel kell ráte-
kinteni a műre, és a tények alapján újra nekivágni a kor-
meghatározás kényes kérdésének. Jelen tanulmány ehhez 
kíván segítséget nyújtani.
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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 köszön jük, 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 Állampol-
gári Részvétel Hete alkalmából

A Mecsek évmilliói nem válthatók át forintmil-
liárdokra. A Mecsek érték, életfeltételeket biztosító kör-
nyezet, amelynek rövid távú gazdasági, hadászati és poli-
tikai érdekektől vezérelt bármiféle rombolása visszafor-
díthatatlan károkat okoz természetben, társadalomban 
egyaránt. A Mecsek nem lehet rövidlátó politikai, gazda-
sági, 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.

H Í R E K
Tiltakozunk az ellen, hogy tízszeresére növeljék a 

Bükkösdi kőbánya termelését és a követ cementgyártásra 
használják fel, mert a haszon külföldre kerül, míg a rom-
bolás és szennyezés következményeit a helyi lakosság és 
az ország viseli.

Tiltakozunk az ellen, hogy a Mecsek bármelyik csú-
csán 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 em-
berek találkoznak mecseki hegycsúcsokon, egy-egy őrtűz 
mellett. Személyesen azokkal, akik ott vannak, szimboli-
kusan 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 őrkö-
dünk nem csak a lakóhelyünk környékén, hanem az egész 
hegységen támogatjuk egymást és összefogunk.

Rajtunk múlik a Mecsek további sorsa.
2008. szeptember 20.
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