
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.
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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.” 

Szent György és a sárkány: valóság, legenda, jelkép
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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 

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

52 53



levegőtől pedig a kígyókhoz hasonló rémisztő, sziszegő 
hangokat hallattak. Ez a pszichológiai hadviselés a no-

mád népek harcászatának fontos eleme, mely-
nek célja az ellenség megfélemlítése. A sár-

kányos zászlók alkalmazásáról elsőként 
a  Kr. u.  1.  század végén, a  2. század 

közepén élt görög származású ró-
mai történetíró, Lucius Flavius 

Arrianus hadtudományi 
művében emlékezet t 
meg a következőképpen: 
„Különböző zászlókkal 
támadnak, nemcsak a ró-
maiaknál, hanem éppúgy 
a szkítáknál is; azért, hogy 
a lovasrohamuk még szí-

nesebb és ugyanakkor 
még félelmetesebb legyen. 

A szkíták lobogói lándzsá-
kon magasra feltartott 

egyforma hosszúságú sár-
kánykígyók. Ezt egymással 

összevarrt, festett ruharongyok-
ból készítik; a  fejük és a  testük 
egészen a farkukig a kígyókhoz 

A steppei lovas népeknél széles körben elterjedt 
a jellegzetes szkíta, esetleg szarmata eredetű draco, azaz 
sárkányos zászló vagy lobogó. Számos 
képi és írott forrás maradt 
ránk, amely ezen eszköz 
pontos rendeltetésének 
meghatározásához nyújt 
segítséget. A sárkányos 
zászlót elsősorban a lo-
vas íjászok a szél irányá-
nak a meghatározására 
alkalmazták. Ezt a funkci-
óját egyik leghíresebb ko-
rabeli ábrázolása, a Szamarkand 
melletti Orlaton előkerült karcolt 
díszű csontlemez is megerősíti. Ezen egy 
fokozatosan szűkülő, hengeres formájú lo-
bogó látható, a feltehetően szarmata pikkely-
páncélos lovas íjászok különféle felszerelései 
között. Az írott források alapján a draco egy üre-
ges sárkány- vagy más állatfejben (legtöbbször 
farkas- vagy kutyafejben) végződő, fémből készült 
tárgy volt, melynek testét egy cső alakú szövet al-
kotta. A több ezer lovas vágtatásakor a sárkány-
kígyók zászlóként repültek, a testükbe beáramló 

A sárkányok hangja

Sárkányos zászlós szarmata harcos 
a chesteri sírkövön 

Sárkányos zászló a bayeux-i kárpiton A niederbieberi sárkányos zászló 
rekonstrukciója
(fotó: Stefan Jaroschinski)
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tárgya, hogy az adaptáció a dák (Kr. u. 87–106) vagy a mar-
komann–szarmata háborúk (Kr. u 168–180) hatásaként 
történt-e meg. Traianus császár dákok elleni győzelmét 
megörökítő oszlopán (Kr. u. 113) 20 sárkányos zászló tűnik 
fel a dák, esetleg a szarmata szövetségesek kezében. Az 

írott forrásokban fennmaradt az is, hogy a rómaiak és 
a barbárok között lezajlott nagy markomann–

szarmata háború 175. évi békekötését kö-
vetően Marcus Aurelius császár az 

ellenség soraiból 8000 
lovas katonát telepí-
tett Britanniába. Ezek 
többsége szarmata 
nehéz fegy ver zetű 

pikkelypáncélos lovas 
(úgynevezett cataphractari-
us) volt. A katonákkal új szo-
kások és új katonai eszközök 

is megjelentek a brit szigeteken, me-
lyek egyik régészeti nyomát az angliai Chester városában 
előkerült sárkányos zászlós harcost ábrázoló sírkő is őrzi. 
Egyes vélekedések szerint a kétélű kardokkal, lándzsák-
kal felszerelt szarmata lovasok Arthur király lovagjainak 
elődei voltak, akik jellegzetes sárkányos zászlóik alatt vo-
nultak harcba.

hasonló azért, hogy ez a találmány még félelmetesebbnek 
látszódjon. Amikor a lovak egyáltalán nem mozdulnak meg, 
alkalmasint csak az alul lecsüngő, sokszínű ruharongyokat 
láthatod, azonban amikor lovasrohamot hajtanak végre, 
a keresztülhaladó (széltől) azok úgy felduzzadnak, 
hogy a vadállatokhoz kiváltképpen 
hasonlítanak, és valameny-
nyire sziszegnek is, ami-
kor a túlságosan nagy 
mozgatásuktól a viha-
ros szél keresztülhalad 
rajtuk.” Arrianus meg-
látása szerint először 
a szarmata lovasság-
nál tűnik fel a  sárká-
nyos zászlók szélzsák-
ként való alkalmazása, 
amely térben és idő-
ben végül Európa-szerte (így a dák és a római hadsereg-
ben egyaránt) rendkívül népszerűvé vált. Sőt, a tárgytípus 
idővel elterjedt a pártus és a perzsa alakulatoknál is. 

A rómaiak a  sárkányos zászlók használatát 
a Kr. u. 2. század folyamán vették át; eleinte nem a ró-
mai eredetű egységeik, hanem a nomád segédcsapata-
ik alkalmazták azt. A kutatók között napjainkig éles vita 

A sárkányok hangja

A niederbieberi sárkányos
zászló bronzfeje

Sárkányos tál Szőreg-Homokbánya
lelőhelyről – Móra Ferenc Múzeum
(fotó: Katkó-Linczer Izabella)

Sárkányos motívummal díszített edény-
töredék Kiskundorozsma-Kettőshatárról 
– Móra Ferenc Múzeum
(fotó: Katkó-Linczer Izabella)

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

54 55



levegőtől pedig a kígyókhoz hasonló rémisztő, sziszegő 
hangokat hallattak. Ez a pszichológiai hadviselés a no-

mád népek harcászatának fontos eleme, mely-
nek célja az ellenség megfélemlítése. A sár-

kányos zászlók alkalmazásáról elsőként 
a  Kr. u.  1.  század végén, a  2. század 

közepén élt görög származású ró-
mai történetíró, Lucius Flavius 

Arrianus hadtudományi 
művében emlékezet t 
meg a következőképpen: 
„Különböző zászlókkal 
támadnak, nemcsak a ró-
maiaknál, hanem éppúgy 
a szkítáknál is; azért, hogy 
a lovasrohamuk még szí-

nesebb és ugyanakkor 
még félelmetesebb legyen. 

A szkíták lobogói lándzsá-
kon magasra feltartott 

egyforma hosszúságú sár-
kánykígyók. Ezt egymással 

összevarrt, festett ruharongyok-
ból készítik; a  fejük és a  testük 
egészen a farkukig a kígyókhoz 

A steppei lovas népeknél széles körben elterjedt 
a jellegzetes szkíta, esetleg szarmata eredetű draco, azaz 
sárkányos zászló vagy lobogó. Számos 
képi és írott forrás maradt 
ránk, amely ezen eszköz 
pontos rendeltetésének 
meghatározásához nyújt 
segítséget. A sárkányos 
zászlót elsősorban a lo-
vas íjászok a szél irányá-
nak a meghatározására 
alkalmazták. Ezt a funkci-
óját egyik leghíresebb ko-
rabeli ábrázolása, a Szamarkand 
melletti Orlaton előkerült karcolt 
díszű csontlemez is megerősíti. Ezen egy 
fokozatosan szűkülő, hengeres formájú lo-
bogó látható, a feltehetően szarmata pikkely-
páncélos lovas íjászok különféle felszerelései 
között. Az írott források alapján a draco egy üre-
ges sárkány- vagy más állatfejben (legtöbbször 
farkas- vagy kutyafejben) végződő, fémből készült 
tárgy volt, melynek testét egy cső alakú szövet al-
kotta. A több ezer lovas vágtatásakor a sárkány-
kígyók zászlóként repültek, a testükbe beáramló 

A sárkányok hangja

Sárkányos zászlós szarmata harcos 
a chesteri sírkövön 

Sárkányos zászló a bayeux-i kárpiton A niederbieberi sárkányos zászló 
rekonstrukciója
(fotó: Stefan Jaroschinski)
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tárgya, hogy az adaptáció a dák (Kr. u. 87–106) vagy a mar-
komann–szarmata háborúk (Kr. u 168–180) hatásaként 
történt-e meg. Traianus császár dákok elleni győzelmét 
megörökítő oszlopán (Kr. u. 113) 20 sárkányos zászló tűnik 
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látszódjon. Amikor a lovak egyáltalán nem mozdulnak meg, 
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láthatod, azonban amikor lovasrohamot hajtanak végre, 
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hogy a vadállatokhoz kiváltképpen 
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nyire sziszegnek is, ami-
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mozgatásuktól a viha-
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látása szerint először 
a szarmata lovasság-
nál tűnik fel a  sárká-
nyos zászlók szélzsák-
ként való alkalmazása, 
amely térben és idő-
ben végül Európa-szerte (így a dák és a római hadsereg-
ben egyaránt) rendkívül népszerűvé vált. Sőt, a tárgytípus 
idővel elterjedt a pártus és a perzsa alakulatoknál is. 

A rómaiak a  sárkányos zászlók használatát 
a Kr. u. 2. század folyamán vették át; eleinte nem a ró-
mai eredetű egységeik, hanem a nomád segédcsapata-
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A sárkányok hangja

A niederbieberi sárkányos
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Sárkányos tál Szőreg-Homokbánya
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A későbbiek során a római hadseregben már a római eredetű 
csapatok is alkalmazták a sárkányos zászlót. Először – látványossá-
ga miatt – a lovassági játékokban, edzési gyakorlatokban (hippika 
gymnasia) használták, majd harctéren is bevetették, amire szép ré-
gészeti példa a Kr. u. 3. században készített niederbieberi sárkányfej.

A sárkányos zászlók mellett a szarmaták harciasságára a sírok-
ban előkerülő fegyverek is utalnak, de akár az egykori szarmata 
településeken is találkozhatunk sárkányokkal. A sárkányábrázolás 
impozáns változata az úgynevezett ,,sárkányos tál”, amely egy ritka 
edénytípusnak számít az alföldi szarmata leletanyagban. 

A Kr. u. 4. század második felétől a Kárpát-medencei régészeti 
leletanyag eltérő képet mutat a korábbi szarmata kori emlékekhez 
képest. A hun kori szarmata edényművességben alapvető változá-
sok fi gyelhetők meg, mind a kerámiaanyag összetételében, mind 
a készítés technológiájában. A korszak kerámiaművességének jel-
legzetessége a fi gurálisan besimított díszítésű edények elterjedé-
se, melyeken a felbukkanó sárkánymotívum a szarmata népesség 
egyedi és jól azonosítható díszítőeleme. A korabeli fazekasok a mo-
tívumkincset a tálakon kívül ritkábban a nagy tárolóedényeken és 
a korsókon is alkalmazták, amiről a régészeti leletek is vallanak. 

A Szabadka-Mácskovics téglagyáron előkerült sárkányos mintával díszített korsó
és rekonstrukciós rajzának egy részlete

A zentai sárkányos tál rekonstrukciós rajza

A 
szarma ta 

örökség egyik kézzel 
fogható jele Britanniában a sárká-

nyos zászló felbukkanása a 11. század végén 
készült bayeux-i hímzett falikárpiton, amely 
Anglia 1066. évi normannok általi elfoglalá-
sát ábrázolja. A szőnyeg valószínűsíthető-

en 10 éven keresztül készült színezett 
lenszálakból. A kb. 70 m hosszú, 
48–53 cm közötti széles falikárpit 
Franciaországban a Bayeux-mú-

zeumban látható.

A niederbieberi draco egy 
egyedülálló, teljes egészében 

megőrződött római sárkányfej, 
amely a mai Németországban ta-

lálható, Niederbieber római táborhoz 
tartozó polgári településen került elő. 

Az állatfej egy 30×12×12 cm nagyságú, 
bronzból fémdomborításos technikával ké-

szült tárgy. A sárkány állkapcsában 2 cm 
hosszú rés található, ami a szi-

szegő hang kibocsátá-
sát szolgálta.

A sárkányok hangja
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A legszebb darabok közé tartoznak a Szeged hatá-
rában Szőreg-Homokbányán előkerült meredek falú tál, 
valamint a Szabadka-Mácskovics téglagyár lelőhelyen 
talált edények. A ,,sárkányos tálak” körében kivételes az 
ép, egészben megmaradt edény, általában a tálaknak és 
a korsóknak csak a töredékei kerülnek elő. Ennek ellené-
re a kerámiatöredékek a  jel-
legzetes díszítésüknél fogva 
egyértelműen, s könnyen 
azonosíthatóak a települések 
anyagában. Jól példázza ezt 
az M5-ös autópálya nyom-
vonalán Kiskundorozsma-
Ke t tő s h at á r  l e l ő h e l ye n 
előkerült nagy kiterjedésű 
szarmata telep, melynek lelet-
anyagában ugyancsak több 
változatos sárkányos díszítésű 
edénytöredék található.
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A későbbiek során a római hadseregben már a római eredetű 
csapatok is alkalmazták a sárkányos zászlót. Először – látványossá-
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gymnasia) használták, majd harctéren is bevetették, amire szép ré-
gészeti példa a Kr. u. 3. században készített niederbieberi sárkányfej.

A sárkányos zászlók mellett a szarmaták harciasságára a sírok-
ban előkerülő fegyverek is utalnak, de akár az egykori szarmata 
településeken is találkozhatunk sárkányokkal. A sárkányábrázolás 
impozáns változata az úgynevezett ,,sárkányos tál”, amely egy ritka 
edénytípusnak számít az alföldi szarmata leletanyagban. 

A Kr. u. 4. század második felétől a Kárpát-medencei régészeti 
leletanyag eltérő képet mutat a korábbi szarmata kori emlékekhez 
képest. A hun kori szarmata edényművességben alapvető változá-
sok fi gyelhetők meg, mind a kerámiaanyag összetételében, mind 
a készítés technológiájában. A korszak kerámiaművességének jel-
legzetessége a fi gurálisan besimított díszítésű edények elterjedé-
se, melyeken a felbukkanó sárkánymotívum a szarmata népesség 
egyedi és jól azonosítható díszítőeleme. A korabeli fazekasok a mo-
tívumkincset a tálakon kívül ritkábban a nagy tárolóedényeken és 
a korsókon is alkalmazták, amiről a régészeti leletek is vallanak. 

A Szabadka-Mácskovics téglagyáron előkerült sárkányos mintával díszített korsó
és rekonstrukciós rajzának egy részlete

A zentai sárkányos tál rekonstrukciós rajza

A 
szarma ta 

örökség egyik kézzel 
fogható jele Britanniában a sárká-

nyos zászló felbukkanása a 11. század végén 
készült bayeux-i hímzett falikárpiton, amely 
Anglia 1066. évi normannok általi elfoglalá-
sát ábrázolja. A szőnyeg valószínűsíthető-

en 10 éven keresztül készült színezett 
lenszálakból. A kb. 70 m hosszú, 
48–53 cm közötti széles falikárpit 
Franciaországban a Bayeux-mú-

zeumban látható.

A niederbieberi draco egy 
egyedülálló, teljes egészében 

megőrződött római sárkányfej, 
amely a mai Németországban ta-

lálható, Niederbieber római táborhoz 
tartozó polgári településen került elő. 

Az állatfej egy 30×12×12 cm nagyságú, 
bronzból fémdomborításos technikával ké-

szült tárgy. A sárkány állkapcsában 2 cm 
hosszú rés található, ami a szi-

szegő hang kibocsátá-
sát szolgálta.
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