
Archeokaland

A legszebb hon-
foglalás kori régé-
szeti leleteink között 
is kiemelkedő jelentő-
ségűek a férfi ak tarsoly-
lemezeihez hasonlíthatóan 
impozáns, a  gazdag női sí-
rokból előkerülő korong alakú dí-
szek. A leveles indaszárral, palmetták-
kal díszített anarcsi, aranyozott ezüstlemezből 
domborított és poncolt, 6,7 cm átmérőjű korong 1899-es 
megtalálása óta már mintegy száz hasonló lelet került 
elő a Kárpát-medencében. Az ezüstlemezből kivágott, 
hátsó oldalukon bőrrel vagy rézlemezzel megerősített, 
domborított példányok mellett ezüstből és bronzból 
öntött, áttört, szintén gyakran aranyozott darabokat is 
készítettek. A készítés technikájától függetlenül azonban 
a korongok mintegy felén valamilyen állatalak látható. 
Ezeket egyes esetekben konkrétan lónak határozták meg, 
és honfoglalóink lókultuszával kapcsolták össze, más 
esetekben pedig inkább csak mitikus állatokként említve, 
az azonosításnak még a lehetőségét is elvetették. De mi is 
lehet ez a csodás állat, mi lehet a jelentése, és miért éppen 
a női sírokba kerültek ezek az ábrázolások?

Az eddigi kutatások során a számos átfogó, az ere-
det, a kapcsolatrendszer kérdését tárgyaló tanulmány 
során kevesebb fi gyelem jutott a sokszor erősen stilizált 
ábrázolások részleteinek rendszerszerű elemzésére. Ezért 
most a feltett kérdések megválaszolásához egy teljesen 
új szemszögből, a következetesen, valamilyen rendszer 
szerint ismétlődő részleteket keresve közelítünk a tárgyak-
hoz. Csak a hajfonatkorongok nagyobb részét kitevő, va-
lamilyen négylábú állatot ábrázoló darabokat vizsgáljuk 
meg, függetlenül attól, hogy lemezes vagy öntött tech-

nikával készítették-e őket. 
Elfogadva a  korábbi kuta-

tásnak azt a véleményét, hogy 
a hajba font korongoknak konkrét 

jelentése volt, olyan részleteket kere-
sünk, amelyek az erős stilizálás mellett is még 

következetesen ismétlődve a korabeli ember számára 
egyértelműen felismerhetővé, értelmezhetővé tették az 
ábrázolást. Másrészt arra a gyakorlati tapasztalatra alapo-
zunk, hogy az állattartó népek egészen apró – az állat test-
felépítésére, tartására, viselkedésére utaló – részletekből 
is pontosan azonosítani tudták a fajtát és a viselkedést is.

A vizsgált ábrázolások esetében legkézenfekvőbb a fej- 
és a faroktartás vizsgálata, ez a változóan erős, a tényleges 
formákat sokszor teljesen feloldó stilizálás ellenére is a leg-
több esetben jól követhető. A fejnél két meghatározó je-
lenség fi gyelhető meg: a nyitott és a zárt pofa. Nyitott szájú 
állat látható például Balatonújlak, Dunamocs, Eger, Ibrány, 
Jánosszállás, Kalocsa, Karos, Kistokaj, Kunpeszér, Nyíracsád, 
Sárrétudvari 267. sír, Tiszaeszlár-Bashalom, Vörs (csak egyik) 
korongjain. Összezárt pofák fi gyelhetők meg Békéscsaba, 
Bukovapuszta, Gálospetri (csak az egyiken), Győr, Hajdúszo-
boszló, Mándok, Nagyszentmiklós, Rakamaz-Fő utca, 
Sárrétudvari 83. sír, Szentistván, Gyulafehérvár, Tiszasüly, 
Vörs (csak az egyiken), valamint a Lausanne-ban és a Ma-
gyar Nemzeti Múzeumban őrzött egyik példányon. A farok-
tartásnál magasan tűzött, ívelten felfelé indulós és kunko-
rodó, hosszú, vékony farok látható Aldebrő, Balatonújlak, 
Dunamocs, Eger, Gálospetri, Hencida, Ibrány, Jánosszállás, 
Kalocsa, Karos, Kistokaj, Kunpeszér, Nyíracsád, Sárrétudvari 
267. sír, Soroksár, Tiszaeszlár-Bashalom, Vörs (csak egyik) és 
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Karmos paripák a honfoglalás kori hajfonatkorongjainkon?
Zemplén korongjain. Alacsonyan tűzött, lefelé induló, tö-
mör farok van Hajdúszoboszló, Mándok, Rakamaz-Fő utca, 
Sárrétudvari 83. sír, Szentistván, Tiszasüly hajdíszein. Nem 
mellékes, hogy az említett hat eset közül négyben egyértel-
műen lovat és lovasát ábrázolnak a korongok. A zárt szájú 
állatok farka nem mindig látható, vagy egybeolvad a ke-
rettel, de biztosan alacsonyan tűzött és nem felfelé indul 
(Gálospetri, Győr, Nagyszentmiklós, Gyulafehérvár, Vörs, 
valamint a Lausanne-ban és a Magyar Nemzeti Múzeum-
ban őrzött egyik darabon).

A felsorolásokból jól látható, hogy szorosan összetar-
toznak a zárt szájú, alacsonyan tűzött, lefelé induló, tömör 
farok részletekkel ábrázolt, többnyire keskeny fejű, hosszú, 
vékony nyakú állatok, melyek hátán gyakran ember ül, 
ami a formai jegyekkel együtt egyértelműen jelzi, hogy 
lóról van szó. Ugyancsak szorosan összetartozó csopor-
tot alkotnak a nyitott szájú, magasan tűzött, ívelten fel-
felé induló és kunkorodó, hosszú, vékony farkú állatok, 
melyeknél több estben a karmokban végződő láb (Ka-
ros, Kunpeszér, Sárrétudvari-Hízóföld 267. sír, Zemplén) 
egyértelműen jelzi, hogy azok nem patás, hanem raga-
dozó állatok. A lábtartás is sajátos, a lovak jármódjaitól 
idegen, inkább taposó mozdulatra emlékeztet. A formai 
jegyek ennél a csoportnál összességében nagymacskára 
utalnak, egy esetben a testfelület pontozott kitöltésével 
(Aldebrő), ami a régészeti előzmények alapján a kauká-
zusi leopárdra, a barszra való utalásként is értelmezhe-
tő. Mindezekből világosan látható, hogy nem csak két, 
egyértelműen különböző négylábú állat van honfoglalás 
kori hajfonatkorongjainkon, de két teljesen mást jelentő 

ábrázolás is. A megjelenésében és tartalmában is nyil-
vánvalóan különböző korongokat azonban olykor (pl. 
Gálospetri) együtt viselték, ami jelzi, hogy a formai és 
jelentésbeli eltérés ellenére ugyanazon hitvilág szerves 
részei voltak. Fontos megjegyezni, hogy a lovak testén 
nincs további ábrázolás, míg a ragadozók testét külön-
böző motívumok díszítik, s legtöbb esetben indás növé-
nyi ornamentika kapcsolódik hozzájuk. A lemezes és az 
öntött, áttört korongoknál is a comb és a vállak területén 
gyakran csepp alakú dísz látható, a dunamocsi lelet farán 
pedig egyértelműen holdsarló.
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A hajfonatkorongokon lévő, eddig gyakran csak mi-
tikus állatoknak nevezett nagymacskák ábrázolásainak 
eltérő jelentésű típusai időben és térben is rendkívül 
széles körben terjedtek el. Legtöbbször a férfi ak küzdel-
meiben, vadászjeleneteken láthatók, de mint azt a keler-
meszi, a Kr. e. 7. század második felére keltezhető szkíta 
tükör is mutatja, egyes változataik egyértelműen a nőkhöz 
kapcsolódnak. Az Északnyugat-Kaukázusban található 
Kelermesz 4. kurgánjában talált, egyedülálló elektrontü-
kör fő alakja a kisázsiai istennő, Kybele, a kezében tartott 
jelképekkel: két párduccal. A sztyeppén Kybele megfele-
lőjének Argimpasza istennőt tartják, aki az állati és emberi 
világ termékenységének istensége, és Hérodotosz szerint 
egyben a szkíták ősanyja is volt. Varkocsdíszeink ábrázo-
lásainak értelmezése szempontjából azonban különösen 
az istennővel átellenben lévő mezőben, egy fa előtt álló, 
felfelé induló, a végén visszakunkorodó farkú nagymacs-
ka lehet fontos. Ez a jellegzetes faroktartás és a gyakran 
hozzá társuló nyitott száj, taposó lábtartás, a karmok áb-
rázolása a honfoglalás kori korongok előzményei szem-
pontjából is fontos Kaukázus területén majdnem kétezer 
évvel korábban, a késő bronzkori – kora vaskori Koban kul-
túra helyi készítésű leleteitől kezdve gyakran felbukkan. 
A komló indájára, leveleire visszautaló palmettadíszítés 
és a nagymacska ábrázolásának bizonyos típusa az iráni 

népeknél, különösen a Kaukázus területén évezredek óta az 
ősanya kultuszával kapcsolódnak össze. A természeti kör-
nyezet és a régészeti leletek alapján az alánoknál elsősorban 
a kaukázusi leopárd (Panthera pardus ciscaucasica) szolgálha-
tott a ragadózó ábrázolásának mintájául. Közismert, hogy 
a macskafélék – mérettől függetlenül – a hangjuk mellett 
farok- és testtartásukkal kommunikálnak. Ha ilyen szemmel 
is megvizsgáljuk a varkocskorongokon látható nagymacska 
ábrázolását, akkor azt látjuk, hogy az a mellső lábát számos 
esetben felemeli, mintha taposna valamit. Ez a mozdulat 
a természetben része a nőstény macskák fogékony időszakát 
jelző test- és hangjeleknek. A felcsapott, kunkorodó farok 
pedig a  párzásra kész állapot jól látható jelzése a  hím 
állatok felé. A  régészeti, néprajzi tárgyakon a  hasonló 
megfogalmazású ábrázolások a  természeti előképek 
adataival kiegészítve elég egyértelművé teszik, hogy miért 
nagymacskafélét és pont ebben a pózban láthatunk az óvó-
védő, termékenységet biztosító női varkocsdíszeken.

A honfoglalás kori női sírokban talált, négylábú ál-
latokat ábrázoló hajfonatkorongok mitikusnak tartott 
élőlényei a megfelelő kulturális és természeti környe-
zetbe illesztve valójában nagyon is pontosan értelmez-
hető jegyeket mutatnak. Mint a fentiek alapján látható, 
az ábrázolást és a hozzá kapcsolódó jelentést tekintve 
két, egyértelműen szétválasztható csoportra oszthatók. 
A lovast ábrázoló, sokszor már szinte a felismerhetetlen-
ségig stilizált, növényi ornamentikában feloldott jelenet 
szorosan kapcsolódik az alánok kaukázusi utódainál, az 
oszétek legfőbb védelmezőjének tartott Uasztürdzsi kul-

Tehénfejekkel díszített szalagra erősített hajfonatkorongok 
Tiszaeszlár-Bashalmon feltárt sír leletei alapján (MNM©2021)
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tuszához. Ezeken a korongokon a korábban a ló hátából 
kinövő életfa gondolata félreértésnek tűnik, a ló hátán 
mindig csak a lovas van, amelynek alakja azonban sokszor 
a stilizált, növényi ornamentikában már szinte teljesen 
feloldódik. A legnagyobb számban azonban egy termé-
keny állapotban lévő, szaporodásra kész, többé-kevésbé 
elvont megfogalmazású, komlóindákkal és levelekkel 
kiegészített, combjain a nap és hold stilizált jelzésével 
ábrázolt nagymacska, valószínűleg barsz, azaz kaukázusi 
leopárd látható a korongokon. Az óvó-védő, termékeny-
séget varázsló jelenetet több esetben a ragadozó háta 
mögött álló fa egészíti ki – a kelermeszi tükrön is látható 
módon. Ez a fa azonban ebben a hitvilági környezetben 
nem a világok különböző rétegeit összekötő életfa, ha-
nem a már a mezopotámiai szövegekben, ábrázolásokon 
is megjelenő „szent fa”, azaz a termékenység szimbóluma. 
Honfoglalás kori varkocsdíszeinknek a kaukázusi régészeti 
leletek között már korábban megfi gyelt párhuzamai és az 

ott napjainkig továbbélő hagyományok alapján szervesen 
értelmezhető üzenete egyfajta tartalommal tölti meg azt 
a korábban csak inkább elméletinek tartott lehetőséget, 
hogy a Kárpát-medencébe a Kaukázus vidékéhez köthető, 
saját, szervesen az iráni kultúrkörbe tartozó műveltséggel 
rendelkező kisebb-nagyobb csoportok is érkezhettek.
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A hajfonatkorongokon lévő, eddig gyakran csak mi-
tikus állatoknak nevezett nagymacskák ábrázolásainak 
eltérő jelentésű típusai időben és térben is rendkívül 
széles körben terjedtek el. Legtöbbször a férfi ak küzdel-
meiben, vadászjeleneteken láthatók, de mint azt a keler-
meszi, a Kr. e. 7. század második felére keltezhető szkíta 
tükör is mutatja, egyes változataik egyértelműen a nőkhöz 
kapcsolódnak. Az Északnyugat-Kaukázusban található 
Kelermesz 4. kurgánjában talált, egyedülálló elektrontü-
kör fő alakja a kisázsiai istennő, Kybele, a kezében tartott 
jelképekkel: két párduccal. A sztyeppén Kybele megfele-
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világ termékenységének istensége, és Hérodotosz szerint 
egyben a szkíták ősanyja is volt. Varkocsdíszeink ábrázo-
lásainak értelmezése szempontjából azonban különösen 
az istennővel átellenben lévő mezőben, egy fa előtt álló, 
felfelé induló, a végén visszakunkorodó farkú nagymacs-
ka lehet fontos. Ez a jellegzetes faroktartás és a gyakran 
hozzá társuló nyitott száj, taposó lábtartás, a karmok áb-
rázolása a honfoglalás kori korongok előzményei szem-
pontjából is fontos Kaukázus területén majdnem kétezer 
évvel korábban, a késő bronzkori – kora vaskori Koban kul-
túra helyi készítésű leleteitől kezdve gyakran felbukkan. 
A komló indájára, leveleire visszautaló palmettadíszítés 
és a nagymacska ábrázolásának bizonyos típusa az iráni 

népeknél, különösen a Kaukázus területén évezredek óta az 
ősanya kultuszával kapcsolódnak össze. A természeti kör-
nyezet és a régészeti leletek alapján az alánoknál elsősorban 
a kaukázusi leopárd (Panthera pardus ciscaucasica) szolgálha-
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a macskafélék – mérettől függetlenül – a hangjuk mellett 
farok- és testtartásukkal kommunikálnak. Ha ilyen szemmel 
is megvizsgáljuk a varkocskorongokon látható nagymacska 
ábrázolását, akkor azt látjuk, hogy az a mellső lábát számos 
esetben felemeli, mintha taposna valamit. Ez a mozdulat 
a természetben része a nőstény macskák fogékony időszakát 
jelző test- és hangjeleknek. A felcsapott, kunkorodó farok 
pedig a  párzásra kész állapot jól látható jelzése a  hím 
állatok felé. A  régészeti, néprajzi tárgyakon a  hasonló 
megfogalmazású ábrázolások a  természeti előképek 
adataival kiegészítve elég egyértelművé teszik, hogy miért 
nagymacskafélét és pont ebben a pózban láthatunk az óvó-
védő, termékenységet biztosító női varkocsdíszeken.

A honfoglalás kori női sírokban talált, négylábú ál-
latokat ábrázoló hajfonatkorongok mitikusnak tartott 
élőlényei a megfelelő kulturális és természeti környe-
zetbe illesztve valójában nagyon is pontosan értelmez-
hető jegyeket mutatnak. Mint a fentiek alapján látható, 
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ségig stilizált, növényi ornamentikában feloldott jelenet 
szorosan kapcsolódik az alánok kaukázusi utódainál, az 
oszétek legfőbb védelmezőjének tartott Uasztürdzsi kul-
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