
képzelet: a régió híres térképei mesés állat-
világgal karöltve jelenítik meg Skandinávia 
tájait. Természetesen a viking kor „sosemvolt 
állatai” később sem mentek feledésbe. Nem 
csak a viking kori rúnakövek és a 13. századi 

sagák és eddák, de a 17–18. századi kódex-
rajzok is megőrizték az utókor számára 
Jörmungandr, Fenrir és Sleipnir alakját.

C C C

mu -
tat Jób 

k ö ny v é v e l , 
ahol Krisztusnak 

kell kifognia a Leviathánt. 
Izland a viking kort követő századok-
ban egyre szorosabb kapcsolatot ala-
kított ki az európai keresztény kultúrá-
val, ami további kontinentális kulturális 
hatásokkal járt a szigetország műve-
lődésében. Az 1200-as évek körül már 
izlandi bestiárium is létezett (egy 2. 
századbeli görög elődjéről Physiolo-
gusnak nevezték el), de megjelentek az 
európai kódexekből jól ismert 
marginális állatábrázolások 
is – közülük is a leginkább 
jellegzetes a Flateyjarbók 
kézirat tengeri szörnye 
volt. A  kulturális hatá-
sok persze visszafelé is 
terjedhettek: a  tenger-
járó hajókat mélybe rántó 
kraken például a skandináv 
folklórvilág „találmánya”.

A kora újkorban to-
vább gyűrűzött a  skandináv 

A vikingek és „sosemvolt” állataik

A nagysikerű hollywoodi produkció, A Karib-tenger kalózai 
című fi lm egyik emlékezetes jelenetében két matróz azon 

vitatkozik, hogy a szörnyűséges Davy Jones (a Bolygó Hollan-
di kapitánya) által rájuk szabadított tengeri szörny – a kraken 

– nevét hogy ejtik helyesen. Egyikük felveti, hogy mivel a szó ere-
detileg az óskandináv nyelvből származik, *krokennek kellene ejteni. 

A kalóz nyelvészeti megfejtése sajnos nem járt sikerrel; az óskandináv 
szó, melyből a későbbi kraken kifejezés kifejlődött, a ’karó, kampó’ vagy 

’horgony’ jelentésben ismert kraki volt. A kalózok azonban abban a tekin-
tetben közel jártak a valósághoz, hogy az óriás oktopuszhoz hasonló tengeri 

szörnyet a skandináv folklór ihlette. Legelső ismert említése már a viking kort 
meghaladó időkből, a 13. század közepéről származik, amikor hatalmas halként 

emlékeznek meg róla egy norvég forrásban. A híradás szerint a mitikus lényt hafgufa 
néven ismerték a halászok, a Grönland melletti vizekben élt, és csak két – szaporulatra 

képtelen – példány létezett belőle. Szintén a hafgufa kifejezést használja egy korabeli 
izlandi hősi történet, az Örvar Odds saga, mely már felruházza a szörnyet az általunk ismert 

attribútumaival: hajókat emberestül ránt a mélybe és hatalmas méretéből adódóan 
a közelben úszkáló bálnákat is elnyeli. Ugyan a saga cselekménye a viking 

kori időkre megy vissza, ám a forrás későbbi lejegyzésének kö-
vetkeztében nem tudjuk megerősíteni, hogy a legen-

da már a viking korban is ismert volt-e, vagy 
csak a későbbi középkori képzelet 

nyújtott számára tápta-
lajt.

A 
„ k a -

paszkodó állat” 
a  9. századi skandináv 

Oseberg- és az azt követő (10. szá-
zadig tartó) Borre-díszítőstílus sajátos eleme 

volt. Az egymásba karommal kapaszkodó – fajilag meg-
határozhatatlan – állatalakok megjelenése a skandináv mű-

vészetben feltehetően Karoling inspirációkra vezethető 
vissza. Egyesek szerint a frank oroszlánábrázolások ih-

lették, melyekkel az első nyugati viking portyák so-
rán ismerkedhettek meg a skandinávok. Ezeknek 

a „kapaszkodó állat” tipikusan skandináv újra-
gondolása lehetett. A „kapaszkodó állat” leg-

inkább macskára hasonlít, mely a pogány 
vallásban Freyja istennő állata volt. Az ő 

szimbóluma lenne ez a díszítőelem?

Az ún. „kapaszkodó 
állat” motívum egy 

viking kori vereten

A 
Mid gard-
kígyó egy 
kései (17. századi) 
rajza egy izlandi 
kéziratból

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

Kontextus

A szentek mellett jellemzésükre vagy életük ese-
ményeire utalva gyakran ábrázoltak különfé-
le állatokat. A sárkány és a kígyó jelképes 

értelemben, többnyire, mint az ördög megtes-
tesítője, a paradicsomból a gonoszt kiűző 

Mihály főangyal ellenfele jelent meg. 
A  Szent György-képeken látható 

sárkány azonban egy népme-
sei elemekben bővelkedő 

legendát illusztrál.

Tóth Endre

SZENT GYÖRGY
ÉS A SÁRKÁNY:

SZENT GYÖRGYSZENT GYÖRGY
ÉS A SÁRKÁNY:ÉS A SÁRKÁNY:

VALÓSÁG, 
LEGENDA, 

JELKÉP
 II. Constantius 
aranyérmének hátlapja 
„ellenségek legyőzője” 
felirattal 

Héraklész 
megszabadítja 

Hésziónét – 
római császárkori 

kőfaragvány 
Dunaújvárosból, 

3. század első fele 
(Magyar Nemzeti 

Múzeum)
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E legenda 
szerint a  lybiai 

Silena városának 
lakóit sárkány fenye-

gette. Váltságdíjként 
fiatalokat kellett adni 

a sárkánynak, idővel pedig 
a király leányára is sor került.  

György vitéz azonban megöl-
te a sárkányt, kiszabadította a ki-

rálylányt és megmentette a várost. 
Ám meglepetés következik: a mesé-

ben elvárt, szokásos befejezés, ami sze-
rint a hős egyszerű származása ellenére 

jutalomként elnyeri a királylány kezét, és az 
öreg király fele királyságát, ez esetben elma-

rad. A város pogány népe – a történet szerint –, 
ahogyan az illik, megtér és megkeresztelkedik, a vi-

téz pedig elhagyja a várost. Nem sokkal később pe-
dig, a pogány császárok idején, szörnyű kínzások után 

végül meghal a hitéért. A mesehősből tehát a keresztény 
hit hőse lesz, akinek tiszteletére számtalan templom épült 
keleten és nyugaton, Grúziától egészen Spanyolországig. 
Vitézségével példája lehetett királyoknak és lovagoknak, 
hitével pedig a keresztényeknek. Életrajza ugyanakkor 
a kora középkortól kezdve nemcsak latin és görög, hanem 
örmény, kopt, szír, etióp nyelven is olvasható volt. Egyúttal 
évszázadokon át kedvelt témája lett a művészeknek is. Azt, 
hogy tisztelete és népszerűsége milyen nagy volt, a fenn-
maradt képek és szobrok sokasága tanúsítja.

De vajon mi a valóság ebben a történetben? Élt-e egyál-
talán ez a György nevű férfi , vagy pedig alakja csupán a me-
sehősök számát gyarapítja? S vajon miért vált mintaképpé? 

Legendája szerint Szent György Kappadókiában (ma 
Törökország) született, és Lyddában (Ramla, Jeruzsálem 
és Jaff a között – ma Izrael), édesanyja szülőföldjén szen-
vedett vértanúhalált. A róla szóló vizuális és narratív for-
ráscsoportokból arra a – régóta tudott, de egyáltalán nem 
közismert – eredményre juthatunk, hogy a 12. század előtt 
sem a legendákban, sem az ábrázolásokon nincs nyoma 
sárkánynak és királylánynak.

A legkorábbi, 5. századi szöveg szerint György a Dioc-
letianus-kori (284–305) keresztényüldözés idején halt 
meg. Györgyöt a helytartó elé állították, és mivel nem 
tagadta meg a hitét, a helytartó a fejét vétette. A leírás, 
mint sok más vértanú esetében, viszonylag röviden, de az 
úgynevezett vértanúaktáknál bővebben beszéli el a törté-
netét. A vértanúakták párbeszédes formában szinte csak 
a kihallgatást rögzítették: tulajdonképpen a bírósági tár-
gyalás jegyzőkönyvei voltak.  

Mivel a vértanúk élete és halála erkölcsi tanulságot tar-
talmazott, ma már alig kideríthető körülmények miatt egy-
egy vidéken rendkívül népszerűvé váltak. A vértanúakták 
szövegét gyakran bővítgették, egyre jobban kiszínezték, s 
gyakorta elbeszéléssé alakították át, hogy a szentek ünne-
pein példaértékű tanításként fel lehessen olvasni őket. Az 
ügyesebb tollforgatók az idők elvárásának megfelelően 
idővel egész „életrajzot” írtak. E történetek vázát persze 
továbbra is a vértanúakták biztosították. Az idő, a hely, 
a származás, a kihallgatás, a vallatás, a kínzások, a kivég-
zés ugyanakkor tetszés szerint kitölthető és módosítható 
sémát jelentettek. Az összeállított szentéletrajzok az adott 
kor mentalitását, gondolkodását is tükrözték. Ezektől az 
életrajzoktól az olvasók pedig nem hiteles történetet, ha-
nem csodás tetteket, a hitbéli állhatatosság példáit várták. 

Korongfi bula Bellerophon és a Chimera ábrázolásával. 6. század 
vége, 7. század eleje (Keszthely-Fenékpuszta, Horreumi temető 
12. sír, Balaton Múzeum, Keszthely)

Bronz ládikaveretek a Dunántúl-
ról Bellerophon és a Chimera 
ábrázolásával, 4. század (Ma-
gyar Nemzeti Múzeum)

Szent György és a sárkány: valóság, legenda, jelkép

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

a szent hagyomány szerinti sírjához megérkeztek a Szent-
földön (Györgyöt a Joppe, ma Jaff a, és Jeruzsálem között 
fekvő Lyddában temették el, ahol püspökséget alapítottak 
és templomot emeltek tiszteletére). A Mediterráneum ke-
leti vidéke pedig már a görög mitológiában is több neve-
zetes „sárkányos történet” színhelye volt. A Fekete-tenger 
keleti vidékén Iaszónnak és az argonautáknak a sárkánnyal 
kellett megküzdeni az aranygyapjúért. Trója környékén 
a Poszeidón által küldött sárkány markából a királylányt, 
Hészionét Héraklész szabadította meg. Délebbre a görög 
hérosz, Perszeusz mentette meg Andromédát, a görög 
királylányt, akit ugyancsak egy tengeri szörny számára 
kötöttek ki a tengerparti szirtre. Az antik írók, így Sztrabón 
(Kr. e. 62 – Kr. u. 23) és Plinius (Kr. u. 23–79) szerint And-
roméda kiszabadítása Palesztinában, épp Joppe mellett 
történt. Josephus Flavius (Kr. u. 37–100) zsidó történetíró 
írta, hogy „Joppénak nincs természetes kikötője. Tengerpart-
ja meredek és szakadékos, mindkét végén kissé lefelé lejt, de 
még ezek a hajlatok is szakadékosak […] Még ma is muto-
gatják itt Androméda bilincseinek nyomait, s ebből látszik, 
milyen régi ez a monda.” 

A 10. századra Szent György története alighanem 
keveredett a  Perszeusz–Androméda-mítosszal. Lehet, 
hogy amikor a keresztesek a Szentföld visszafoglalására 

György tisztelete a keresztes háborúk idején hallatlan 
mértékben elterjedt Európában, és az ábrázolásokon ek-
kor jelent meg a sárkány is. A keresztes mozgalommal való 
összefüggést az ábrázolásokon nyilvánvalóvá teszi György 
vörös keresztes pajzsa is. A szentföldi eseményeket kö-
vetően születtek meg Franciaországban a  legkorábbi, 
a sárkánnyal harcoló Szent Györgyöt ábrázoló falfestmé-
nyek is. Szent György sárkánytörténettel kibővített életét 
ekkoriban Voraginei Jakab (1230–1298) olasz domonkos 
szerzetes írta meg az Arany legenda című, a szentek életét 
feldolgozó gyűjteményében, amely a keresztény kultúr-
közösség egyik kedvelt olvasmánya lett. 

Az ábrázolásokon, falfestményeken a sárkánytörténet 
viszont már korábban, tehát a 12. század óta látható volt. 
Szent György és a sárkány harcának képtípusát tehát nem 
újonnan, az Arany legenda alapján teremtették meg. 

A szörnnyel harcoló hős és a megszabadított leány té-
mája hosszú múltra tekint vissza. Az emberiség évszázados 
jelképrendszeréhez tartozik a lovon vágtató férfi , aki megöli 
az oroszlánt, vadkant, esetleg szörnyet. A harcot a legkülön-
félébb kultúrákban ábrázolták: Hórusz legyőzi a krokodilt, 
Perszeusz a sárkányt, Salamon és Szent Sisinnios a gonosz 
Alabazdriát. A jó és a rossz harcának képi bemutatására a ró-
mai császárkorban még mitológiai történeteket használtak 
fel. Így a 4. században különösen gyakori a szörnyet (Chi-
merát) legyőző szárnyas lovon vágtató Bellerophon képe. 

De, hogy miképp is alakult ki a  sárkányölő Szent 
György-kép? Ha a pontos választ nem is tudjuk megfogal-
mazni, a Szentföldön és tágabban Kis-Ázsiában meglévő 
hiedelmek nyomra vezethetnek bennünket. A kereszte-
sek intenzív Szent György-tisztelettel találkoztak, amikor 

Je-
ruzsálem 

ostrománál „egy papnak megjelent egy szépséges ifjú, és azt 
mondta, hogy ő Szent György, a keresztények 

vezére. Arra biztatta, hogy vigyék magukkal az 
ereklyéit Jeruzsálembe, s ő velük lesz. Amikor Jeru-

zsálemet ostromolták és a szaracénok ellenállása miatt 

nem mertek felmenni a lépcsőn, Szent György jelent meg 

fehér páncélban, vörös kereszttel ékesítve, és intett ne-
kik, hogy nyugodtan kapaszkodjanak utána s övék 

lesz a város. Azok bátorságra kapva elfoglalták 
Jeruzsálemet és megölték a szaracénokat.”   Arany legenda

Szent György harca a sárkánnyal, Basel,  Münster
(Mráv Zsolt felvétele)

Szent György és a sárkány: valóság, legenda, jelkép
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kellett megküzdeni az aranygyapjúért. Trója környékén 
a Poszeidón által küldött sárkány markából a királylányt, 
Hészionét Héraklész szabadította meg. Délebbre a görög 
hérosz, Perszeusz mentette meg Andromédát, a görög 
királylányt, akit ugyancsak egy tengeri szörny számára 
kötöttek ki a tengerparti szirtre. Az antik írók, így Sztrabón 
(Kr. e. 62 – Kr. u. 23) és Plinius (Kr. u. 23–79) szerint And-
roméda kiszabadítása Palesztinában, épp Joppe mellett 
történt. Josephus Flavius (Kr. u. 37–100) zsidó történetíró 
írta, hogy „Joppénak nincs természetes kikötője. Tengerpart-
ja meredek és szakadékos, mindkét végén kissé lefelé lejt, de 
még ezek a hajlatok is szakadékosak […] Még ma is muto-
gatják itt Androméda bilincseinek nyomait, s ebből látszik, 
milyen régi ez a monda.” 

A 10. századra Szent György története alighanem 
keveredett a  Perszeusz–Androméda-mítosszal. Lehet, 
hogy amikor a keresztesek a Szentföld visszafoglalására 

György tisztelete a keresztes háborúk idején hallatlan 
mértékben elterjedt Európában, és az ábrázolásokon ek-
kor jelent meg a sárkány is. A keresztes mozgalommal való 
összefüggést az ábrázolásokon nyilvánvalóvá teszi György 
vörös keresztes pajzsa is. A szentföldi eseményeket kö-
vetően születtek meg Franciaországban a  legkorábbi, 
a sárkánnyal harcoló Szent Györgyöt ábrázoló falfestmé-
nyek is. Szent György sárkánytörténettel kibővített életét 
ekkoriban Voraginei Jakab (1230–1298) olasz domonkos 
szerzetes írta meg az Arany legenda című, a szentek életét 
feldolgozó gyűjteményében, amely a keresztény kultúr-
közösség egyik kedvelt olvasmánya lett. 

Az ábrázolásokon, falfestményeken a sárkánytörténet 
viszont már korábban, tehát a 12. század óta látható volt. 
Szent György és a sárkány harcának képtípusát tehát nem 
újonnan, az Arany legenda alapján teremtették meg. 

A szörnnyel harcoló hős és a megszabadított leány té-
mája hosszú múltra tekint vissza. Az emberiség évszázados 
jelképrendszeréhez tartozik a lovon vágtató férfi , aki megöli 
az oroszlánt, vadkant, esetleg szörnyet. A harcot a legkülön-
félébb kultúrákban ábrázolták: Hórusz legyőzi a krokodilt, 
Perszeusz a sárkányt, Salamon és Szent Sisinnios a gonosz 
Alabazdriát. A jó és a rossz harcának képi bemutatására a ró-
mai császárkorban még mitológiai történeteket használtak 
fel. Így a 4. században különösen gyakori a szörnyet (Chi-
merát) legyőző szárnyas lovon vágtató Bellerophon képe. 

De, hogy miképp is alakult ki a  sárkányölő Szent 
György-kép? Ha a pontos választ nem is tudjuk megfogal-
mazni, a Szentföldön és tágabban Kis-Ázsiában meglévő 
hiedelmek nyomra vezethetnek bennünket. A kereszte-
sek intenzív Szent György-tisztelettel találkoztak, amikor 

Je-
ruzsálem 

ostrománál „egy papnak megjelent egy szépséges ifjú, és azt 
mondta, hogy ő Szent György, a keresztények 

vezére. Arra biztatta, hogy vigyék magukkal az 
ereklyéit Jeruzsálembe, s ő velük lesz. Amikor Jeru-

zsálemet ostromolták és a szaracénok ellenállása miatt 

nem mertek felmenni a lépcsőn, Szent György jelent meg 

fehér páncélban, vörös kereszttel ékesítve, és intett ne-
kik, hogy nyugodtan kapaszkodjanak utána s övék 

lesz a város. Azok bátorságra kapva elfoglalták 
Jeruzsálemet és megölték a szaracénokat.”   Arany legenda

Szent György harca a sárkánnyal, Basel,  Münster
(Mráv Zsolt felvétele)
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Szent György tisztelete István király uralkodása kez-
detétől jelen volt Magyarországon is.  István serege már 
Koppány ellen is Szent Márton és György zászlója alatt 
vonult fel. A király a bolgár hadjáratából pedig egy Szent 
György-ereklyét is magával hozott. A veszprémi székesegy-
ház melletti rotundát a tiszteletére szentelték, de a csanádi 
püspökség védőszentje és a székesegyház patrociniuma 
[védőszentje, oltalmazója – a szerk.] is Szent György lett.  
A tiszteletére szentelt 330 templom jól mutatja hazai nép-
szerűségét is. A legkorábbi ismert hazai sárkányos Szent 
György-ábrázolás a Ják-nembeli Zlaudus fehérvári olva-
sókanonok pecsétjén látható 1237-ből. A kép nem a Jákok 
oroszlánját, hanem sárkányölő Szent Györgyöt ábrázolja, 
és a nemzetség jáki monostortemplomának apszisára is 
őt festették fel. Az ábrázolás középkori csúcspontja pedig 
vitathatatlanul a kolozsvári testvérek, Márton és György 
bronzból öntött prágai Szent György-szobra.

C C C

érkeztek, a helyi legendákban élő sárkányos mondák ala-
kították György történetét. Ma már persze nem nyomoz-
ható ki, hogy a szentről szóló legendák miként alakultak 
át, miket hallottak vagy értettek félre a keresztesek. De 
a történet alakulását keleten és nyugaton elősegítette 
a sárkányokban és más szörnyek létezésében való hit. A jó 
és a gonosz harcának képi megfogalmazása a lovas vitéz 
és a sárkány harcában az antik hagyományokból táplál-
kozva a keleti kereszténység területén az ókortól kezdve 
folyamatos volt. A Szentföldön a sárkány legkorábban I. 
Salernói Roger antiochiai régens és fejedelem (1112–1118) 
érmén tűnt fel: a lovas lába alatt kígyó tekereg, és a felirat 
(Georgiosz) pedig a lovas kilétét is meghatározza. 

De a sárkányábrázolások terjedését elősegíthették 
a germán mítoszok is, a román és gó-

tikus művészet szörnyszobrai, 
és főképpen az, hogy akár 

ezek csontjait is láthat-
ták a  városkapukra 

függesztett dino-
szauruszmaradvá-
nyokban. 

Kolozsvári Márton és György: Sárkányölő Szent György

Ják-nembeli Zlaudus kanonok 
pecsétje, 1237 (Veszprémi 
Főegyházmegyei Levéltár) 

A 
jelenet be-

fogadását a  keresztények 
számára a Bibliában olvasható szövegek 

is elősegítették. 

Izajás próféta írta: „Azon a  napon az Úr 
meglátogatja kemény nagy és erős kardjával /a le-

vi a thánt, a gyors kígyót, a leviathánt, a tekergő kí-
gyót és megöli a tengeri sárkányt.”  A 91. zsoltár: 

„A kezükben hordoznak majd téged, / nehogy 
kőbe ütődjék a lábad, / Oroszlánok és kígyók 

között lépdelsz, / Oroszlánkölyköt 
és sárkányt tiporsz 

el.” 
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Lelő-hely

A sárkányok számos nép mítoszában és legendáiban gyakorta visszatérő szereplők. E lények 
szimbolikus ábrázolása a római császárkorban az Alföldön megtelepedő iráni nyelvű nomád 
törzsek, a szarmaták hadművészetében és régészeti hagyatékában is fellelhető. 

Walter Dorottya

Az orlati csontlemez és annak rekonstrukciós rajza

A sárkányok hangjaA sárkányok hangjaA sárkányok hangjaA sárkányok hangjaA sárkányok hangja

A 
szarma-

ták a Kárpát-meden-
cében a római császárkor egyik 

legjelentősebb barbár lakosságát alkották. 
A történetük a dél-orosz steppe vidékére nyúlik vissza, 

ahol évszázadokon keresztül a térség urai voltak. A Kr. u. 1. 
század első évtizedeiben a mai Fekete-tenger vidékéről több 

hullámban vándoroltak az Alföldre. Kezdetben a Duna–Tisza 
közének északi részét foglalták el, majd fokozatosan terjesztet-
ték ki a hatalmukat délebbre. A Kárpát-medence keleti fele több 

mint négy évszázadon keresztül a fennhatóságuk alá tartozott. 
A szarmata elnevezés egyébként gyűjtőnév, amely térben és 

időben elkülönülő törzseket, így például jazigokat, roxolá-
nokat és alánokat takar. Az írott források alapján tudjuk, 

hogy az első Kárpát-medencébe érkezők a jazigok vol-
tak, akik a dák háborúk ideje alatt Róma oldalán 

harcoltak, míg rokonaik, a roxolánok 
a dákokat támogatták.

A draco ábrázolása a Traianus-oszlopon 
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