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Címlapsztori

„Mindnyájan tudjuk – kezdi Borges a Képzelt lények könyve 1969-es angol nyelvű kiadásához írott 
előszavában –, hogy van valami lomha élvezet az öncélú, világtól elrugaszkodott tudásban.” Talán senki 
nem írja le jobban az érzést, amikor az ember a mesevilág sárkányainak, avagy a mítoszok szörnye-
inek nyomába ered, pláne, ha archaeozoológusként időről időre szembekerül a képtelenebbnél 
képtelenebb lényekről szóló történeti forrásokkal, megfejtésre váró bizarr ábrázolásokkal, régészeti 
leletekkel. Mit tehet hát az egyszerű állattanász, ha ilyen esetekben várnak tőle szakvéleményt? 
Természetesen listákat ír. Feljegyzi a megfi gyeléseket, fellapozza az ókori szerzők részletes leírá-
sait, hogy aztán menthetetlenül elvesszen ebben az abszurd vadonban, mert afelől biztosíthatok 
mindenkit, hogy a befelé vezető út könnyedén járható, de ember legyen a talpán, aki kitalál a fent 
említett dzsungelből, hiszen, ahogyan Borges is mondja: a téma kimeríthetetlen.

(Rudyard Kipling: A dzsungel könyve, Benedek Marcell fordítása)
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Cynocephalusok Marco Polo művének egyik kiadásában

„Egy vérből valók vagyunk, ti meg én”
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A történeti források képzelt lényei
Kalandozásunkat kezdhetnénk a mítoszok ismert és kevés-
sé ismert fenevadjaival, mint Ekhidna [minden szörnyek 
ősanyja a görög mitológiában – a szerk.] szörnyű gyer-
mekei, pl. a Hüdra, a Szfi nx, a Khimaira és Kerberosz, az 
Alvilág őre, a tavakban, barlangokban lakó sárkánygyíkok, 
vagy mint a Labürinthosz közepén tanyázó Minótaurosz. 
De beszélhetnénk itt az egyiptomi vagy hindu mitológi-
ák félig ember – félig állat isteneiről, esetleg citálhatánk 
a paleolitikum „szarvas istenét” is, amelynek ábrázolását 
a dél-franciaországi Les Trois Frères-barlangból ismerjük. 

Kétségtelen, hogy bármelyik úton indulunk el, fan-
tasztikus lényekkel találkozunk. Forduljunk hát az e te-
kintetben talán kevésbé ismert – és ezért izgalmasabb 
– európai középkor és kora újkor kriptozoológiája felé.

A judaizmus, a kereszténység és az iszlám közös voná-
sa, hogy nem igazán rendelkeznek saját szörnyetegekkel. 
A Bibliában ugyanakkor azért találkozhatunk a Behemót-
tal, a tengeri szörny Leviathánnal, valamint a Jelenések 
könyve is említ egy, a tengerből feljövő hatalmas tízszarvú, 
hétfejű fenevadat. A gazdagon illusztrált késő reneszánsz 
bestiáriumokban – bár ezek túlnyomórészt az ókori for-
rásokból táplálkoznak – azonban megjelennek a germán, 
vagy sokszor bizánci forrásokon keresztül a keleti ször-
nyalakok is, amelyek a népi folklorisztikus teremtmények-
kel együtt jól megférnek az ismert „hétköznapi” állatokkal. 
E sajátos kavalkád ismeretlen lényeinek közös tulajdonsá-
ga, hogy időben és térben kellően távoliak ahhoz, hogy 

igazán hihetőek legyenek a kor embere számára. A fent 
említett gyűjteményes munkák – a teljesség igénye nélkül: 
Hartmann Schedel: Nürnbergi krónika (1493), Fortunio Liceti: 
De Monstris (1616), Ulisse Aldrovandi: Monstrorum Historia 
(1642) – szinte egytől egyig elsősorban a római Plinius His-
toria Naturalisára hagyatkoznak, és kritika nélkül átemelik 
többek között az olyan képtelen, emberszerű lényeket is, 
amilyenek például az egylábú, ám napérzékeny sciapo-
dok, akik egyetlen hatalmas lábfejükkel védik magukat 
a nap sugarai ellen, vagy akár a számos népi folklórban 
megjelenő kutyafejű cynocephalusok, akik állati prémekbe 
csavarják testüket és napon szárított nyers húst esznek. 

Ezen antropomorf lények létezése tehát teljesen ma-
gától értetődő lehetett a kor emberei számára, igaz, föld-
rajzi szempontból hol itt, hol ott voltak honosak. A Marco 
Polo utazásait megörökítő Il Milione 15. századi kiadásai (a 
fennmaradt példányok között gyakorlatilag nem találunk 
két azonosat) például önkényesen beemelik őket illusztrá-
cióként, holott a Karakoron mögötti síkság különböző ré-
szeit taglaló fejezetben (I. könyv 56. fejezet) nem is esik szó 
ezekről a szörnyekről. Irodalmi vonatkozások tekintetében 
kijelenthetjük, hogy máig népszerűek. Gustave Flaubert 
Szent Antal megkísértése című munkájában, valamint Um-
berto Eco Baudolinójában is szerepelnek.

Számos, a középkori népi hiedelmekből, félelmekből 
születő képtelen fenevaddal még a 18–19. században is 
találkozhatunk. Ezek egyik legnépszerűbb és széles kör-
ben ismert fajtája a szarvas nyulak (Cornuleporidae) népes 
családja. A szarvas nyulak pontos eredete bizonytalan, az 

Képtelen bestiárium

Minótaurosz – feketealakos
 görög vázafestmény

A Nürnbergi krónika egyik 
ábrázolása (1493)

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

azonban bizonyos, hogy a középkor végére Nyugat-Euró-
pa-szerte bukkannak fel az egyes „tájfajták” a helyi folklór-
okban. A szarvas nyúl (Lepus cornutus) leírásával komoly 
tudományos munkák is foglalkoznak. Első leírását Conrad 
Gessner (1516–1565) svájci természettudós munkájában, 
a Historiae animaliumban találjuk, amely szerint az ál-
lat Szászországban honos. Létező állatként mutatja be 
a későbbiekben a francia természettudós, Pierre Joseph 
Bonnaterre (1752–1804) 1789-es Tableau Encylopedique 
et Methodique című munkájában, sőt a párizsi kiadású 
1819-es Nouveau dictionnaire d’histoire naturelle is mint 
ritka, de valós fajt írja le. A szarvas nyúl Rasselbock néven 

futott Thüringiában és Wolpeltinger néven Bajorország-
ban. Igaz, ez utóbbi szárnyakkal és hegyes szemfogakkal 
is rendelkező jószág volt. A szarvas nyúl azonban nem 
csupán túléli középkori szörnytársai legjavát, hanem neki-
indul és meghódítja az Újvilágot is, igaz ott már Jackalope 
néven jeleskedik, és az emberi beszéd utánzására is képes.

A szarvas nyulak eredetére vonatkozóan azonban 
tudományos magyarázattal is rendelkezünk. Nagy va-
lószínűséggel a Shope papilloma vírus okozta, kóros bő-
relváltozásokban sejthetjük e szörnyek eredetét, amely 
valóban szarvszerű kinövéseket okoz az állat fején.

Képtelen bestiárium

„Szarvas isten”, Les Trois Frères-barlang (Franciaország) A Leviathán középkori ábrázolása

Egy metszett 
Fortunio Liceti 
De Monstris című 
kötetéből (1616)
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A bestiáriumok szörnye-
tegei mellett természe-
tesen megjelennek 
a valóban létező álla-
tok is, jóllehet néhol 
megdöbbentő tulaj-
donságokat ruháznak rájuk. 
Miskolczi Gáspár (1628–1696) 
1702-ben megjelent Egy jeles vad-
kert Avagy az oktalan állatok 
históriája című munkája az 
első magyar nyelvű ösz-
szefoglaló állattani munka. 
Ebből megtudhatjuk pél-
dául, hogy az egyes állatok 
kimondottan nemes lelkűek: 
„Az Eléfántok igen kegyelme-
sek. Nem is csak magoknál apróbb 
s erőtlenebb állatokhoz, hanem még 
a kietlen helyen bolygó boldogtalan embe-
rekhez, sőt még az Élefántok közzé eltaposásnak és elszagga-
tásnak okáért törvény szerint vetett híres lator emberekhez is; 
mert azt ők könnyen meg nem cselekszik, hanemha elsőben 
borral derekasan megrészegíttetnek.” 

Míg mások, így például a farkasok sajátos kölcsönha-
tásban vannak az emberrel:

„Csudálatos természeti ellenkezés vagyon az ember és 
a Farkas között, úgyhogy ha a Farkas elébb meglátja az em-
bert, menten az embernek torka béreked és szólása megne-
hezedik. Ha pedig az ember látja meg elébb, tehát a Farkas 
minden ő feneségét levetkezi.”

Fontos megjegyeznünk, hogy bár Miskolczi a bibliai 
és ókori hiedelmek mentén indul el az állatok viselkedé-
sének ábrázolása kapcsán, ám sok esetben kétségeinek is 
hangot ad, valamint e pozitív és negatív tulajdonságokat 
kora társadalmának szokásaira is kivetíti. 

Tudományos koholmányok,
félreértett leletek
Nem csoda, hogy a középkor és a kora újkor embere hitt 
ezeknek a mitikus lényeknek a létezésében, hiszen az ókori 
szerzők iránymutatásain túl – szerencsés esetben – kéz-
zelfogható bizonyítékok is a rendelkezésére álltak. Hiszen 

mi más is lehetne egy, a földből 
előkerülő hatalmas mamut-
csont, mint az egykori sárká-
nyok bizonyítéka? Mi más is 

lehetne egy részleges, törede-
zett, ámde hatalmas csont-
váz, mint egy égből aláhulló 

angyal porhüvelye? Ilyen 
ereklyékkel a mai napig 
találkozhatunk példá-

ul a krakkói Szent Szaniszló és Szent 
Vencel-székesegyház kapuzatának falán. 

 A földben rejlő, megkövesedett állatma-
radványok magyarázata természetesen a későbbi 

korok tudósait is foglalkoztata, 
eredetükre sok esetben az 
ókori forrásokban és a Bibli-
ában kerestek magyarázato-

kat. Arisztotelész szerint az ala-
csonyabb szerveződésű állatok az iszapból jöttek létre, 
tehát a fosszíliák tulajdonképpen a keletkezési helyükön 
maradt egyedek. A szisztematikus gyűjtésnek és rend-
szerezésnek köszönhetően a 17–18. századra már igen 

 Egy metszett Ulisse Aldrovandi Monst-
rorum Historia című kötetéből (1642)

Sciapod

Képtelen bestiárium

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

komoly és részletes leírásokat találhatunk az egyes kövüle-
tekről. A bibliai özönvíz „faunaformáló” hatása pedig még 
egészen a 19. század végéig meghatározó tudományos 
elmélet volt, és jelentős mellékvágányok és buktatók ke-
retezték az útját. 

Ezek egyik ismert példája a Johann Jakob Scheuchzer 
(1672–1733) nevű svájci tudóshoz kötődik. Scheuchzer 
álma az volt, hogy a fosszíliák révén be tudja bizonyítani, 
hogy az özönvíz időpontja májusban lehetett, nem pe-
dig novemberben, ahogyan azt korábban gondolták. Az 
irodalomban is jártas úriember elméleteit pamfl etekben 
fogalmazta meg. Így született többek között a Halak si-
rámai című alkotása is, amely az özönvízben elpusztult, 
ám fosszíliaként újra napvilágot látott halak keserveit 
írta meg. Itt álljunk meg egy pillanatra és képzeljük el az 
áradatban fuldokló halakat! Scheuchzer legkomolyabb 
baklövése azonban az Öhningenben napvilágot látott, az 

özönvíz tanújaként meghatározott emberi maradványok 
(Homo diluvii testis) publikálása volt az 1726-ban megjelent 
Lithographia Helvetica című munkájában. Később ugyanis 
kiderült, hogy az özönvíz tanúja nem más, mint egy óriás-
szalamandra fosszíliája. A sors fi ntora, hogy az elméletnek 
később az a neves paleontológus, Georges Cuvier adta 
meg a kegyelemdöfést 1811-ben, aki maga is hitt az özön-
vizek és egyéb katasztrófák „faunaformáló” elméletében.

A sokasodó leletek termékeny talaján természetesen 
az első tudományos hoaxok is szárba szökkentek, amelyek 
eg yik leghíresebb példája Beringer professzor hazugság-
köveinek története. Az 1700-as évek elején Johann Bar-

A Shope papil-
loma fertőzés 
tünetei nyúlon 
(készítette: 
Csippán Dorka)

Lepus cornutus képe Pierre Joseph 
Bonnaterre 1789-es Tableau 
Encylopedique et 
Methodique c. 
munkájában

A Homo diluvii testis képe Scheuchzer Lithographia Helvetica című munkájában
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tholomäus Adam Beringer (1670–1738) profesz-
szor a würzburgi hercegérsek udvari orvosa és 
a würtzburgi egyetem orvostudományi karának 
dékánja boldogan bekapcsolódott kövületek ere-
detét boncolgató tudományos vitákba. Ő maga 
a  jelenségeket csupán a természet játékaként 
értelmezte, ám diákjait gyakorta elvitte kövü-
letgyűjtő körutakra. Két kollégája megelégelve 
a professzor vaskalaposságát és megkérdőjelezve 
tudományos alkalmasságát, tréfaképp az általuk 
faragott „leleteket” rejtettek el, melyeket aztán 
a derék professzor megtalálhatott. A tréfa hevé-
ben egyre hihetetlenebb "fosszíliákat" produkál-
tak: párosodó békákat, megkövült méheket, háló-
jukat szövő pókokat. Ám Beringer jóhiszeműsége 
határtalan volt, véleménye szerint ezek a kövek: 
„Isten művészi alkotásai”, így az sem lepte meg, 
amikor a lángoló csóvájú, fosszilis meteorokat 
héber feliratok követték. Beringernek csak akkor 
esett le, hogy kegyetlen tréfa áldozata, amikor 
az egyik kövületen saját nevét pillantotta meg. 
Ekkor azonban már késő volt, ugyanis Beringer 
1726-ban megjelentette gyűjtéseinek gyümöl-
csét: a Lithographiae Wirceburgensis című munkát. 
Jóllehet a móka kiderült, és a professzor kemé-
nyen beperelte a csaló kollégákat, a becsületén 
esett csorbát nem volt képes kiköszörülni. Bár 
minden vagyonát a  könyv példányainak vissza-
vásárlására fordította, kiadója a halála után újra 
megjelentette 1767-ben az akkor bestsellernek 
számító munkát. Gyűjteményének darabjait a mai 
napig őrzik a haarlemi Teylers és a müncheni pa-
leontológiai múzeumokban.

Némelykor bizony az egyszerűnek tűnő régé-
szeti leletek sajátos értelmezése is szülhet állatta-
ni vitákat. A kutatói fantázia elrugaszkodásának 
hazai példája Benda László rekonstrukciója az 
1929-ben megjelent, A magyar Alföld őstörténete 
című munkájában, amelyben a szerző, korábbi 
közléseken felbátorodva, legelésző birkanyájként 
értelmezi a szappanosi neolit kerámialeleteken 
megfi gyelt díszítéseket. A kritika nem váratott 
sokat magára, Párducz Mihály és Banner János 
a Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József-Tu-
dományegyetem Archaeologiai Intézetéből 4. kö-
tetében publikálták véleményüket a munkáról, 
valamint a rekonstrukciós kísérletről:  „Ugyancsak 

Egy oldal Conrad Gessner (1516–1565) Historiae animalium című 
munkájából

Johann Jakob Scheuchzer
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mondata foglalja össze a legjobban: „Tévedni szabad, de 
arra vigyázni kell, hogy ez a tévedés másokat is tévedésbe 
ne ejtsen...” 

A képzelt lények tehát továbbra is velünk élnek. Sőt, 
napjainkban reneszánszukat élik. Gondos kezek varázsol-
ják elő őket több száz éves álmukból, például a sárkányok-
kal és más mitikus lényekkel harcoló mágustanoncokról 
szóló történetekben. Ám azt is láthatjuk, hogy e fantasz-
tikus állatok száma láthatóan véges, mert ahogyan Bor-
ges is mondja: „az álmok állattana szegényebb, mint Isten 
zoológiája”.

C C C

ezen a táblán mutat be a szerző egy töredéket, amely alatt 
ez a felírás olvasható: »legelő állatok«. A képen különböző 
elhelyezkedésben négy állat látható. Ugyanezt a képet is-
merjük a Krecsmárik rajzából, a szappanosi leletekről szóló 
füzet III. tábláján, de ezen (14. á.) két sejtelmes körvonalú állat 
van rajzolva s a hozzátartozó szövegben ez áll: »állatokat 
utánzó szabálytalan alakú plasztikus díszek«. Minthogy a két 
ábrázolás közt lényegesen eltérő különbség van, az eredeti 
darabokhoz folyamodtunk s kellő tisztogatás után lefényké-
pezve a szerző rajzával együtt közöljük. Megjegyezzük, hogy 
a gyűjteményünkben és a városi múzeumban lévő szabály-
talan dudorodásokkal díszített töredékekről egész ménest 
lehetett volna rajzolni.” A túlzott interpretáció veszélye-
iről alkotott véleményt talán Banner kritikájának alábbi 

 Hazugságkövek Beringer Lithographiae Wirceburgensis című munkájában

Legelésző állatok Benda László A magyar Alföld őstörténete című munkájában, s mellette az eredeti tárgy
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