
A középkori magyar pén-
zek éremkép szempontjából legszíne-

sebb időszaka egyértelműen a késő Árpád-kor, 
azaz a 13. század II. Andrástól (uralkodott: 1205–1235) 

Ottóig (uralkodott: 1305–1307) terjedő időszaka. A nagy-
jából kétszáz különféle éremtípuson hihetetlen változatos 

éremképi elemekkel találkozunk, amire sem korábban, sem ké-
sőbb nem volt példa Magyarországon. Királyportrék számos vál-
tozatban, különféle címerelemek, épületábrázolások, uralkodói 
insigniumok [’jelképek’ – a szerk.] és keresztény vallásos jelképek, 
s állatok hosszú sora az elefánttól a szarvasig, és végül, de nem 

utolsósorban különféle mesebeli lények, sárkányok, szfi nxek, 
hárpiák és ki tudja még, milyen „fajta” szerinti besoro-

lású fantáziaállatok, amelyeket csak a középkor 
emberének képzelete ki tudott ötleni.
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A középkori Euró-
pa pénzhasználat 
szempontjából alap-
vetően két nagy térségre 
osztható: jellemzően Európa 
nyugati felén, ahol magasan fejlett 
pénzgazdálkodás alakult ki már a 12. század 
folyamán, az állandó értékű ezüstdenárok 
éremképe hosszú időn át nem változott. 
Ennek legszebb példáját nyújtja az an-
gol ún. short-cross coinage. A jellegzetes 
éremképükről „rövidkeresztes” denároknak 
(short-cross penny) nevezett pénzeket II. 
Henrik (uralkodott: 1154–1189) vezette 
be 1180-ban, és egészen 1247-ig, tehát 
67 éven át még három őt követő uralko-
dó – I. Richárd (uralkodott: 1189–1199), 
I. János (uralkodott:1199–1216) és III. 
Henrik (uralkodott: 1216–1272) – ugyan-
azon éremképpel verette, sőt, még az aktuális kibo-
csátó neve sem változott rajtuk, mindegyiken HEN-
RICVS REX körirat olvasható, vagyis nem ismerünk 
olyan angol pénzt, amelyen Oroszlánszívű Richárd 
vagy Földnélküli János neve szerepelne, ami, úgy 
tűnik, cseppet sem zavarta a III. keresztes háború 
hősét, sem pedig a Magna Charta kibocsátóját. 

Ezzel szemben 
a kontinens keleti 

felén, így a Magyar 
Királyságban, ahol a ter-

ménygazdálkodást csupán 
a 14. század folyamán váltotta fel 

a pénzgazdálkodás, teljesen más fejlődési 
útvonalat jártak be. Magyarorszá-

gon ugyanis a 11. század második 
felére kialakult az ún. periodikus 
pénzújítás rendszere, amelynek 
értelmében az uralkodó bizonyos 
időközönként – évente, de akár 
évente többször is – új pénzt bo-

csátott ki, amelyre le kellett cserélni 
az előzőt, persze bizonyos illetéklevonás 

mellett. Létfontosságú volt tehát, hogy az egymást 
követő években kibocsátott veretek éremképük-
ben is különbözzenek egymástól. Nem irigylem a 
korabeli pénzverő mestereket, akiknek időről időre 
újabb és újabb motívumokkal kel-
lett előrukkolniuk. Szerencsé-
re élénk képzelőerővel voltak 
megáldva, de vonalveze-
tőjük is akadt, ha kifo-
gytak az ötletekből, 
a középkori bestiáriu-
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mokból meríthettek ihletet, ame-
lyek a különféle fantáziaállatok 
bőséges tárházát nyújtották.

Kezdjük elsőként a griff madár-
ral, amely egy négylábú állat, teste 
az oroszlánéhoz, feje és szárnyai a 
saséhoz hasonlók, hogy a fülét 
honnan kapta, az még bizonytalan, 
de egyes esetekben ezt is az orosz-
lántól. Időnként előfordul, hogy két 
hosszú, egyenes szarvval ábrázol-
ták. Ilyen állatalakok rendszeresen 
szerepelnek a magyar pénzeken, 
formai ismérveik egyértelműen 
azonosítják őket. Griffmadár lát-
ható már II. András (uralkodott: 
1205–1235) és IV. Béla (uralkodott: 
1235–1270) néhány denárján. Meg-
jelenésük igen hasonló mintákat 
követ, íves szárny, hosszú, kampós 
csőr, az oroszlánhoz hasonlóan 
visszafelé hajlók farok (1. kép).

A szfinxek, azaz az emberfejű, oroszlántestű, 
szárnyas lények már keményebb diónak számíta-
nak, de egy kis jóakarattal néhány alakra ráfoghat-
juk, hogy azok akarnak lenni. IV. Béla és III. András 
(uralkodott: 1290–1301) denárjain két változatban is 
látható egy koronás, emberfejű, balra lépő 
szárnyas, négylábú állat, amely talán ki-
meríti a „fajtajelleg” ismérveit (2. kép). Az 
V. István (uralkodott: 1270–1272) pénzén 
több változatban is megtalálható, kardot és 
pajzsot tartó alak besorolása viszont bizonyta-
lan. Négylábú alsó teste robusztus, jellegzetes far-
ka oroszlánhoz teszi hasonlóvá, viszont nincsenek 
szárnyai. Felsőteste ember, így átmenetet képez a 
szfi nx és a kentaur között (3. kép). Hasonlóan nem 
egyértelmű fajtajelleget hordoz az uralkodó másik 
denárjának éremképe, ahol a király nevét feltüntető 
köriratban oroszlántestű, de emberfejű lény látható 
(4. kép). Az V. István és III. András pénzein látható, 
Szent Márkhoz kapcsolható oroszlán minden bizony-
nyal a Bibliában gyökeredző önálló képi invenció 
(5. kép).

A sárkányábrázolások felderítése megint nehéz 
falat. Elméletben a sárkányok szárnyas gyíkok, azaz 

négy lábuk és szárnyuk van, leg-
jellegzetesebb példájukat talán 
Szmaug nyújtja Tolkien könyvében, 
a Hobbitban. A magyar pénzeken 
viszont ennek ellenére sokszor két 
lábbal ábrázolják őket, kunkorodó 
farokkal. Amikor páros jelenetben 
jelenik meg a sárkány, ahogy éppen 
egy szárnyas valaki – nyilván egy 
angyal vagy egy szent – egy hosz-
szú nyelű lándzsa segítségével le-
mészárolja, nem sok fajtajelleget 
mutat, hosszú, ívben meghajló 
testét a farok vége és a nagymé-
retű fej dominálja, szárny és lábak 
egyáltalán nem látszanak (6. kép). 
A későbbiekben viszont kialakult 
jellegzetes, akár klasszikusnak 
mondható ábrázolásmódjuk is: 
kettős szarvban végződő hosszú 
fej, szárnyak, két láb, a test pedig 
kunkorodó farokban végződik (7. 

kép). Nehéz eldönteni, hogy az V. Ist-
ván denárján balra lépő, felpúposodó hátú, négylá-
bú állat vajon mi lehet. Szárnyai ugyan nincsenek, 
viszont feje leginkább egy sárkányéra hasonlít (8. 
kép). Szintén sárkányt jeleníthet meg az a denár, 
amelynek alsóteste azokhoz hasonlatos, koronás 
feje viszont már nem egyértelmű (9. kép). A sárká-
nyalak klasszikus formája egy ízben még látható 

az Anjou-korban is, mégpedig I. Károly (uralko-
dott: 1307–1342) egyik denárjának hátlapján, 

azután végképp eltűnik a magyar pén-
zekről (10. kép).

A hárpiák félig madár-
testű, szárnyas női 

szörnyek. Kö-
z é p k o r i 

ábrázolásokon 
néha emberfejük van, máskor 
madárfej kerül a testükre, nagy szárnyaik vannak, 
alsótestük pedig általában karmos madárlábban és 
farokban végződik. Az Árpád-kori magyar pénzek 
egy csoportján tényleg szerepelnek a leírásnak 
megfelelő lények. Érdekes lenne belelátni a Vencel 
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(uralkodott: 1301–1305) denárjait készítő pénzverők 
gondolatvilágába, mi motiválta őket ikonográfi ai 
programjuk kidolgozása során. Feltűnő ugyanis, 
hogy minden Vencelhez köthető denár előlapján az 
uralkodó képmása található, a hátlapot kivétel nélkül 
egy állatalak uralja. Ezek között pedig megtalálha-
tó a hárpia is, sapkával fedett emberfejű, szárnyas, 
kunkorodó farkú, karmos madárlábakban végződő 
testű fantáziaalak formájában (11. kép).

 Azt, hogy a többi, pénzeken megjelenő fantá-
zialény mi is lehet, nem tudjuk egyértelműen el-
dönteni. A korabeli vésnökök nyilván nem mindig 
ragaszkodtak az előkép szolgai utánzásához, időn-
ként vegyíthették a formákat, így néha igen érdekes 
eredmények születtek (12. kép). 

Meg kell jegyeznünk, hogy míg általában a késő 
Árpád-kori pénzek elő- és hátlapi ábrázolása között 
nem sok kapcsolatot lehet felfedezni, időnként be-
pillantást nyerhetünk készítőik gondolkozásmódjá-
ba. IV. Béla egyik denártípusának két oldalán olyan 
éremkép látható (amennyiben az előlapot együtt 
nézzük a hátlappal, mintegy egymás mellé helyezve 
őket), mintha egy diafi lm két egymást követő koc-
káját látnánk. Az előlapon a király koronás, jobbra 
tartó lovas alakja, jobbján sólyom, azaz a magyar 
vereteken több ízben is előforduló solymász jelenet. 
A hátlapon viszont egy kalapot viselő, emberfejű és 
állattestű, két lábú szárnyas fantáziaállat jelenik meg, 
lábán sarkantyú. A lény jobbra menekül, fejét rémül-
ten fordítja vissza üldözője felé. A jelenet egyértel-
mű koncepciót sugall: a lovas király sólymával készül 
levadászni az előle menekülő ellenséget. Ujszászi 
Róbert ezt továbbgondolva már menekülő kunt 
vagy tatárt lát belé, erre utalhat ugyanis a lény fején 
lévő jellegzetes „kun” süveg is, amelyhez hasonló 
Szent László históriájának megjelenítése kapcsán 
szokott előfordulni a templomi freskókon ellensé-
gének fejfedőjeként (13. kép).

C C C

Sárkányok és egyéb állatfajták

2.

3.

4.
5.

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

Sárkányok és egyéb állatfajták

8.

6.

7.

9.

10.

12.

13.

11.

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

60 61



(uralkodott: 1301–1305) denárjait készítő pénzverők 
gondolatvilágába, mi motiválta őket ikonográfi ai 
programjuk kidolgozása során. Feltűnő ugyanis, 
hogy minden Vencelhez köthető denár előlapján az 
uralkodó képmása található, a hátlapot kivétel nélkül 
egy állatalak uralja. Ezek között pedig megtalálha-
tó a hárpia is, sapkával fedett emberfejű, szárnyas, 
kunkorodó farkú, karmos madárlábakban végződő 
testű fantáziaalak formájában (11. kép).

 Azt, hogy a többi, pénzeken megjelenő fantá-
zialény mi is lehet, nem tudjuk egyértelműen el-
dönteni. A korabeli vésnökök nyilván nem mindig 
ragaszkodtak az előkép szolgai utánzásához, időn-
ként vegyíthették a formákat, így néha igen érdekes 
eredmények születtek (12. kép). 

Meg kell jegyeznünk, hogy míg általában a késő 
Árpád-kori pénzek elő- és hátlapi ábrázolása között 
nem sok kapcsolatot lehet felfedezni, időnként be-
pillantást nyerhetünk készítőik gondolkozásmódjá-
ba. IV. Béla egyik denártípusának két oldalán olyan 
éremkép látható (amennyiben az előlapot együtt 
nézzük a hátlappal, mintegy egymás mellé helyezve 
őket), mintha egy diafi lm két egymást követő koc-
káját látnánk. Az előlapon a király koronás, jobbra 
tartó lovas alakja, jobbján sólyom, azaz a magyar 
vereteken több ízben is előforduló solymász jelenet. 
A hátlapon viszont egy kalapot viselő, emberfejű és 
állattestű, két lábú szárnyas fantáziaállat jelenik meg, 
lábán sarkantyú. A lény jobbra menekül, fejét rémül-
ten fordítja vissza üldözője felé. A jelenet egyértel-
mű koncepciót sugall: a lovas király sólymával készül 
levadászni az előle menekülő ellenséget. Ujszászi 
Róbert ezt továbbgondolva már menekülő kunt 
vagy tatárt lát belé, erre utalhat ugyanis a lény fején 
lévő jellegzetes „kun” süveg is, amelyhez hasonló 
Szent László históriájának megjelenítése kapcsán 
szokott előfordulni a templomi freskókon ellensé-
gének fejfedőjeként (13. kép).
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