
Címlapsztori

A  10. századi Kárpát-medence lakóit körülvevő ter-
mészeti környezetet nagyszámú és változatos 
összetételű állatvilág népesítette be. Háziállataik 

között a régészeti leletek tanúsága alapján ott találjuk a 
lovakat, szarvasmarhákat, kecskéket, juhokat, sertéseket, 
a különféle szárnyasokat és a kutyákat. A vadvilág fajai 
közül bizonyosan vadásztak szarvasra és prémes állatokra 
(menyét, farkas, róka stb.), amint vaddisznóra, valamint 
vízi és szárazföldi madarakra is. Mindezek 
fényében első látásra különösnek tűnhet, 
hogy használati és dísztárgyaik díszítőe-
lemei között viszonylag ritkán tűnnek fel 
állatábrázolások. Ezek egyik csoportját 
a természetből jól ismert állatfajok ad-
ták, még ha a sas, bagoly, szarvasmarha, 
szarvas, róka vagy éppen a farkas alakját 
zömmel csak egy-két esetben fedezhet-
jük is fel a 10. századi tárgyi hagyatékban. 
Valamivel gyakoribbak a lóábrázolások, 
melyek között egyaránt találunk a lovat 
egyedül, annak lovasával vagy egy fa előtt 
állva megjelenítő képet.

Az állatalakokkal díszített emlékek egy 
másik csoportján azonban olyan lények-
kel találkozhatunk, amelyeken ugyan fel-
ismerhetők a természetben is előforduló 
állatok egyes testrészei, a lények maguk 
mégis minden kétséget kizárólag az em-
beri képzelet szülöttei. Közülük némely 
teremtmény azonosítása a mai szemlélő-
nek is könnyű feladat, míg mások kapcsán 
jóval bizonytalanabb elképzeléseket fo-
galmazhatunk csak meg.

A viszonylag könnyen felismerhető lények közé 
tartoznak a 10. századi tárgyakon különféle formában 
megjelenő griff ek. Bár a griff  legmegszokottabb formá-
jában egy oroszlán testét és egy sas szárnyait és fejét viseli, 
az idők során többfajta fejformával is ábrázolták, amint a 
szárny nélküli példányok sem számítanak ismeretlennek. 
A 10. századi Kárpát-medencei tárgyakon a legegyértel-
műbben griff ként azonosítható lényeket két idegen ere-
detű övdíszen találhatjuk meg: egy Mindszentről múze-
umba került bizánci típusú, szíjbefűzős csaton és a híres 
benepusztai sírból előkerült, Karoling eredetű szíjvégen. 
Míg az előbbi feje a csőr ábrázolása alapján egyértelműen 
egy sasé, de legalábbis egy madáré, addig a benepusztai 
szárnyas lényt virágkehely formájú fejjel jelenítette meg 
készítője.

E kettősséggel találkozhatunk a Kárpát-medencében 
készült emlékeken is. Az öntött-áttört korongok egy ré-
szén feltűnő szárny nélküli négylábúakról csőrben vég-
ződő fejük sejteti, hogy griff ekről lehet szó. Az ibrányi, 
ezüstlemezből készült hajfonatkorongpár négylábújának 
esetében pedig virágkehely alakú fejformája alapján gon-

RÉGÉSZETI EMLÉKEKEN

KÉPZELETBELI LÉNYEK

Bollók Ádám

A 10. SZÁZADI

KÁRPÁT-MEDENCEI

Bizánci típusú szíjbefűzős csat, Mindszent-Koszorús-dűlő 2. sír (©MFM)

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

Képzeletbeli lények a 10. századi Kárpát-medencei régészeti emlékeken
dolhatunk erre. Az utóbbi tárgyak álla-
ta azonban más szempont-
ból is érdekes. A négylábú 
növényi levelekké átszö-
vődő farka és végtagjai 
ugyanis szintén arra 
utalnak: e teremtmény 
nem e világból való. Más 
darabokon, így egy ka-
rosi hajfonatkorongpár 
lényén már az állat feje is 
növényi formát ölt, ezzel 
szinte teljesen elmosva a nö-
vény- és az állatvilág közötti határt, 
avagy megteremtve a kettő közöt-
ti átjárást.

Bizonyos fokig szintén 
a képzeletbeli lények közé 
sorolhatók – legalább-
is a Kárpát-medence 10. 
századi lakói szemében 
– az oroszlánok. Maga az 
állatcsalád persze nagyon 
is valóságos. A 10. századi Kár-
pát-medence lakóinak viszont igen-
csak távoli vidékekre kellett eljutniuk azért, 
hogy élő oroszlánnal találkozhassanak a korban. Kizárni 
természetesen nem lehet, hogy az idegen országokban 
követségben járó, netán hadat viselő férfi ak egyike-má-
sika személyesen is láthatott oroszlánt. A tárgyakon fel-

tűnő oroszlánábrázolásokat azonban 
bizonyosan nem egy-egy 

ilyen találkozás ihlette. 
Az emlékek kisebb cso-

portja – a tiszaburai 
és a rakamazi szíjbe-
fűzős csatok – ebben 
az esetben is import-
tárgyak a Kárpát-me-

dencében. Nagyobb 
részük – így a női rozettás 

lószerszámzatok szíjazatához 
tartozó szíjvégek többsége – azon-

ban helyben készült. A rajtuk 
megjelenő állatalakokról 

ugyanakkor pusztán 
sörényük és esetenként 
testtartásuk alapján 
következtethetjük ki, 
hogy az ábrázolások 
hátterében egykor más 
művészeti emlékeken 
megjelenő oroszlánok 

állhattak. Mindehhez az 
is hozzátartozik, hogy a 

képtípust már a magyarok 9. szá-
zadi szállásairól, illetve azok tágabb környezetéből is-
mert leleteken is megtaláljuk. Így valószínűsíthető, hogy 
az oroszlán alakja a steppevidékre a muszlim világból 
elkerült tárgyakon jutott el a magyarok ötvöseihez, akik 

Késő Karoling szíjvég, Ladánybe-
ne-Benepuszta (©MNM)
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azután saját termékeiken is megjelenítették azt. Arról 
azonban korabeli feljegyzések hiányában nem 
rendelkezünk biztos adatokkal, hogy a 10. 
századi Kárpát-medence lakói milyen ál-
latként azonosították a lószerszámok 
szíjvégeinek lényeit: fej- és testfor-
májuk alapján esetleg kutyaként 
tekinthettek rájuk.

Bizonyos mértékben ha-
sonló kérdéseket vet fel a 10. 
századi tárgyi hagyaték egyik 
legegyedibb és legközismer-
tebb tárgyán, a tiszabezdédi 
tarsolylemezen megjelenő 
két lény is. A lemezen látható 
kompozíció középpontjába egy 
keresztet helyezett az ötvös, me-
lyet egy palmettákból szerkesztett 
haló ölel körül. A kereszt két oldalán 
két szárnyas lény: egy szenmurv és 
egy szárnyas egyszarvú alakja tűnik fel. 
Az utóbbi négylábút szárnya és a homlokán 
látható nagy, előre meredő egyetlen szarva emeli ki 
világosan a valós lények birodalmából. Habár nagymacs-
kaszerű teste nem kifejezetten jellemző az egyszarvú-áb-
rázolásokon, az utóbbiak egyik jellegzetessége, hogy az 
egykori alkotók sokféle állat testére illesztették rá e mitikus 
lény egyetlen igazán meghatározó jegyét: a koponya kö-
zepén helyet kapó egyetlen szarvat. Tekintve, hogy a 
csodás történetek egyszarvúját a valóságban senki 
sem pillanthatta meg, az emberi képzelet szárnya-
lása nyomán keletkezett szövegek pedig többféle 
leírást adtak a teremtményről, e sokféleségen 
nincs okunk csodálkozni.

A tiszabezdédi lemez másik mitikus lé-
nyét sárkány-/oroszlánszerű fej és mellső 
lábak, egy pár szárny és egy pávatollazat-
ra emlékeztető farokrész alkotja. Az állatot 
a kutatás régóta az iráni mitológiából ismert 
szenmurvként azonosítja, melynek megszo-
kottabb megformálásain jóval egyértelműbben 
felismerhető a kutyaszerű fej és a pávafarok. Ugyan-
akkor az utóbbi időben több szakember is kételyeket 
fogalmazott meg e megfeleltetés helyességével kap-
csolatban. Érvelésük szerint a kutya előtagból és páva-
farokból összekomponált szárnyas lény valójában nem 
a zoroasztriánus szent könyvből, az Avesztából ismert 
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– a szenmurv név mögött álló – Saéna madár megjelenítése 
lenne, hanem az uralkodói jó szerencse, dicsőség és kariz-
ma (a xvarenah) szimbóluma. E kettő azonban nem zárja ki 
egymást szükségszerűen: a szenmurv szövegekből ismert 
termékenységgel kapcsolatos szerepéből ugyanis kialakul-
hatott az uralkodói karizma jelentésköre is. Akárhogyan is, a 
tiszabezdédi lemezen látható lényhez hasonló ábrázolások 
a Kr. u. 6. és 11. század között gyakorta jelentek meg az iráni 
késő szászánida, a korai muszlim és a bizánci világ, valamint 
a keresztény Nyugat-Európa művészeteiben, ahogyan el-
jutott e lény képe a kora középkori steppére is. Az eredeti 
jelentés eközben viszont szükségszerűen módosulásokon 
ment keresztül, ugyanis muszlim, keresztény és pogány 
környezetben egyaránt találkozhatunk a lény feltűnésével. 
Néhol minden bizonnyal pusztán a különös formájával a 
képzeletet megragadó érdekes díszítőelemként kezelték 
csupán, míg máshol a korabeli felirat alapján azt is tudjuk, 
hogy a kor szemlélője sasként azonosította.

A tiszabezdédi lemez készítője azonban talán más ér-
telmezést társított az állathoz. A kereszt felé két oldalról 
közelítő, kitátott szájú lény: az egyszarvú és az oroszlán-/
sárkányszerű előtaggal ellátott szenmurv együttesében a 
közelebbi-távolabbi párhuzamok alapján talán a korabeli 
Nyugat-Európában viszonylag elterjedt egyik keresztre 
feszítés képtípus egy változatát fedezhetjük fel. Ez egy, 
már korán Jézus szenvedésére és halálára vonatkoztatott 
ószövetségi hely, a 21. zsoltár, pontosabban annak 22. sora 
latin és görög szövegére („ments meg engem az oroszlán 
torkából, és az egyszarvú szarvától védj meg engem”) 
utalva jelenítette meg Jézus kereszthalálát.

Korunkra maradt korabeli, a 10. századi Kárpát-medence 
lakói által írott szövegek hiányában sajnos kevés kiinduló-
pontunk van annak felderítéséhez, hogy az egykor itt élt 
emberek ránk maradt tárgyain feltűnő képzeletbeli lénye-
ket miként értelmezték egykori viselőik és tulajdonosaik. Az 
ábrázolások párhuzamainak felderítése és összegyűjtése 
ennek megismerésében csak korlátozott segítséget nyújt. 
Azt ugyan e módszerrel fel tudjuk tárni, hogy e teremtmé-
nyek művészi megfogalmazása során milyen képi inspirációs 
források segíthették a 10. századi mestereket saját alkotásaik 
elkészítésekor. Arról azonban sajnos aligha tudhatunk meg 
többet, hogy a 10. századi ember számára milyen mítoszokat, 
történeteket és meséket eleveníthetett fel e lények látványa, 
s esetleg milyen szellemek segítségét remélték megnyerni 
e teremtmények képmásait viselve. Szellemi műveltségük e 
szegmensét így csak ők maguk tárhatnák fel nekünk.

C C C
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Rozettás lószerszámveretsor szíjvége, 
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egykori alkotók sokféle állat testére illesztették rá e mitikus 
lény egyetlen igazán meghatározó jegyét: a koponya kö-
zepén helyet kapó egyetlen szarvat. Tekintve, hogy a 
csodás történetek egyszarvúját a valóságban senki 
sem pillanthatta meg, az emberi képzelet szárnya-
lása nyomán keletkezett szövegek pedig többféle 
leírást adtak a teremtményről, e sokféleségen 
nincs okunk csodálkozni.

A tiszabezdédi lemez másik mitikus lé-
nyét sárkány-/oroszlánszerű fej és mellső 
lábak, egy pár szárny és egy pávatollazat-
ra emlékeztető farokrész alkotja. Az állatot 
a kutatás régóta az iráni mitológiából ismert 
szenmurvként azonosítja, melynek megszo-
kottabb megformálásain jóval egyértelműbben 
felismerhető a kutyaszerű fej és a pávafarok. Ugyan-
akkor az utóbbi időben több szakember is kételyeket 
fogalmazott meg e megfeleltetés helyességével kap-
csolatban. Érvelésük szerint a kutya előtagból és páva-
farokból összekomponált szárnyas lény valójában nem 
a zoroasztriánus szent könyvből, az Avesztából ismert 
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Lemezes hajfonatkorong, 
Ibrány-Esbóhalom 197a. sír (©JAM)

Lemezes hajfonatkorong, 
Karos-Eperjesszög II. temető 47. sír (©HOM, Miskolc)
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– a szenmurv név mögött álló – Saéna madár megjelenítése 
lenne, hanem az uralkodói jó szerencse, dicsőség és kariz-
ma (a xvarenah) szimbóluma. E kettő azonban nem zárja ki 
egymást szükségszerűen: a szenmurv szövegekből ismert 
termékenységgel kapcsolatos szerepéből ugyanis kialakul-
hatott az uralkodói karizma jelentésköre is. Akárhogyan is, a 
tiszabezdédi lemezen látható lényhez hasonló ábrázolások 
a Kr. u. 6. és 11. század között gyakorta jelentek meg az iráni 
késő szászánida, a korai muszlim és a bizánci világ, valamint 
a keresztény Nyugat-Európa művészeteiben, ahogyan el-
jutott e lény képe a kora középkori steppére is. Az eredeti 
jelentés eközben viszont szükségszerűen módosulásokon 
ment keresztül, ugyanis muszlim, keresztény és pogány 
környezetben egyaránt találkozhatunk a lény feltűnésével. 
Néhol minden bizonnyal pusztán a különös formájával a 
képzeletet megragadó érdekes díszítőelemként kezelték 
csupán, míg máshol a korabeli felirat alapján azt is tudjuk, 
hogy a kor szemlélője sasként azonosította.

A tiszabezdédi lemez készítője azonban talán más ér-
telmezést társított az állathoz. A kereszt felé két oldalról 
közelítő, kitátott szájú lény: az egyszarvú és az oroszlán-/
sárkányszerű előtaggal ellátott szenmurv együttesében a 
közelebbi-távolabbi párhuzamok alapján talán a korabeli 
Nyugat-Európában viszonylag elterjedt egyik keresztre 
feszítés képtípus egy változatát fedezhetjük fel. Ez egy, 
már korán Jézus szenvedésére és halálára vonatkoztatott 
ószövetségi hely, a 21. zsoltár, pontosabban annak 22. sora 
latin és görög szövegére („ments meg engem az oroszlán 
torkából, és az egyszarvú szarvától védj meg engem”) 
utalva jelenítette meg Jézus kereszthalálát.

Korunkra maradt korabeli, a 10. századi Kárpát-medence 
lakói által írott szövegek hiányában sajnos kevés kiinduló-
pontunk van annak felderítéséhez, hogy az egykor itt élt 
emberek ránk maradt tárgyain feltűnő képzeletbeli lénye-
ket miként értelmezték egykori viselőik és tulajdonosaik. Az 
ábrázolások párhuzamainak felderítése és összegyűjtése 
ennek megismerésében csak korlátozott segítséget nyújt. 
Azt ugyan e módszerrel fel tudjuk tárni, hogy e teremtmé-
nyek művészi megfogalmazása során milyen képi inspirációs 
források segíthették a 10. századi mestereket saját alkotásaik 
elkészítésekor. Arról azonban sajnos aligha tudhatunk meg 
többet, hogy a 10. századi ember számára milyen mítoszokat, 
történeteket és meséket eleveníthetett fel e lények látványa, 
s esetleg milyen szellemek segítségét remélték megnyerni 
e teremtmények képmásait viselve. Szellemi műveltségük e 
szegmensét így csak ők maguk tárhatnák fel nekünk.

C C C
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Tarsolylemez részlete, Tiszabezdéd-Harangláb-dűlő 8. sír 
(©MNM) 

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

34 35


