
Címlapsztori

A különböző állatfajok min-
dig is komoly hatással voltak 
az emberi közösségek életé-
re, így nem csoda, ha ábrá-
zolásaik már a legkorábbi 
időszakokban megjelentek. 
Ez a szokás a bronzkor (Kr. 
e. 2700/2500 – 900/800) fo-
lyamán is töretlenül meg-
maradt. Az ásatások során 
rengeteg agyagból készült 
kisállat került a felszínre, de 
ismerünk kerámián megjele-
nő és bronzból megformált 
állatábrázolásokat is. 

A késő bronzkori (Kr. e. 1400/1300 – 900/800) Kárpát-medencében a legna-
gyobb számban kis méretű agyagplasztikákat ismerünk, melyek főként házia-
sított állatokat ábrázolnak. A feltárásokon a leggyakoribbak a szarvasmarhák és 
a lovak, de sertés, kecske, juh és néha kutya is előkerül. A kis fi gurák minősége 
rendkívül sokrétű, az egészen absztrakt, már-már felismerhetetlen daraboktól, 
a fi nomabb agyagból tökéletesen kidolgozott, lesimított és magas hőfokon 
kiégetett példányokig sokféle ismert. Feltételezhető, hogy ezek kapcsán nem 
csupán különböző mesterek eltérő tudásfokáról beszélhetünk, hanem sokszor 
gyermekek is készíthették őket, ezeken gyakorolva az agyagozás fortélyait.

A kis állatszobrocskák elterjedtsége mutatja, hogy a különböző állatfajok 
mennyire fontosak voltak a helyi közösségek életében. A korábban főleg növény-
termesztésből élő népcsoportok a késő bronzkor időszakára egyre inkább a nagyállattartást részesítették előnyben, mely 
a középső bronzkor végén jelentkező klímaváltozással (kb. Kr. e. 16. század), azaz pár fokos átlaghőmérséklet-csökkenéssel 
magyarázható. Tehát a megnövekedett állatállomány és annak összetétele az ábrázolásokon is nyomon követhető.

Kósa Polett

Lovak, 
szarvasmarhák
és tülkös madarak… 

Késő bronzkori állatábrázolások 
a Kárpát-medencéből

A korszakban a vadállatok megjelenítése még kevésbé 
volt jellemző, mint ahogy az később a vaskor és főként a 
kelták idején tapasztalható. Egy állatfaj viszont rendkívül 
előtérbe került, ezek pedig a madarak. A pontos fajták 
meghatározására többször is kísérletet tett a tudomány, 
de egy-egy eseten kívül az ábrázolások nem sorolhatóak 
rendszerekbe. Annyi bizonyos, hogy többségében vízima-
darakról lehet szó (felmerült lehetőségként a kacsa, liba, 
hattyú, szürke és nagy gém, daru, gulipán stb.). Emellett 

ritkábban szárazföldi madárfajokkal (mint a varjú vagy az 
ökörszem) történő azonosítás is felvetődik egy-egy leletnél. 

A madarak mint díszítő elemek – más kisállatokkal 
ellentétben – szinte az összes használati és presztízstár-
gyon megtalálhatóak (míg kifejezetten madárkisplaszti-
kák kevésbé ismertek). Találkozhatunk velük ékszereken, 
fi bulákon, csüngőkön, lábvérteken, kocsitengelyszege-
ken, diadémokon, kardokon, de készültek madárformá-
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Lovak, szarvasmarhák és tülkös madarak… 
jú edények is, mind kerámiából, mind pedig bronzból. 
Emellett, bár eddig csupán egy-két példa ismert, de a 
nagy értékű aranytárgyakon is megjelennek a madármo-
tívumok. A madarak kiemelt ábrázolása már a középső 
bronzkor idején elkezdődik, amikor megjelennek 
a kisebb-nagyobb madár alakú kerámia-
edények. A szépen kidolgozott és 
díszített edények mellett 
csörgőkön és 
agyagból ké-
szült aszkoszo-
kon [az aszkosz 
egy jellegzetes 
edénytípus – a szerk.] 
is felfedezhetőek a ma-
dármotívumok. Ezek a szim-
bólumok aztán a fentebb felsorolt 
tárgyakon is fokozatosan teret nyertek. A két, 
talán legismertebb példa a madarakkal díszített 
presztízstárgyakra a hajdúböszörményi bronzból készült 
szitula [ugyancsak egy jellegzetes edénytípus – a szerk.], 
illetve az ottlakai korongok. 

Hajdúböszörmény határában két szitula is előkerült, 
mind a kettőn az edény felső egyharmadát díszítik a se-
matikus madárszimbólumok, melyek körbeveszik és ezzel 
védelmezik a köztük elhelyezkedő napkorongot. Míg a 
második szitula külön került elő, addig az első egy 1858-
ban megtalált bronzdepó része, mely egy több tagból 
álló harcos közösség harci és italozó tárgyait tartalmaz-
ta. Hasonló ábrázolást láthatunk az állítólag Ternopilsz-
ka megyéből (Nyugat-Ukrajna) 
származó szitulatöredéken is. 
Az Ottlakán (Grăniceri, Romá-
nia) talált három aranykorong 
közül kettőn ugyancsak mada-
rak láthatóak. Az egyik külön-
legességét egy szerelmespár 
ábrázolása adja, akik éppen in-
tim kapcsolatot létesítenek, és 
mellettük áll egy madár. A másik 
korong legszélén két madár áll 
egymással szemben, de rajtuk 
kívül nem fi gyelhető meg más 
fi gurális ábrázolás. A harmadik 
korongon semmilyen alak nem 
jelenik meg.

A kisállatok sze-
repe még nem 
teljesen világos, 
de több lehe-

tőség is felmerült. 
Az egyszerűbb kivitele-
zésű darabok főként gye-
rekjátékok lehettek, míg a 
szebbek akár a ház dísze-
iként is funkcionálhattak. 
A lovak és szarvasmarhák 
gyakori ábrázolása azt is 
mutathatja, hogy a nagy-

testű állatfajok jelentették 
a nagyobb presztízst a kor-

szakban. Ezeket a plasztikákat 
ritkább esetben agyagból készült, 

négy- vagy kétkerekű kocsik elé is fog-
hatták, ezzel jelezve betöltött szerepüket. 

A mindennapi funkciójuk mellett egyes kutatók 
feltételezik, hogy a kisállatokat rituális keretek között is 
használhatták. Van, aki úgy gondolja, hogy szándékosan 
törték össze, majd deponálták őket, vagy bizonyos rituális 
cselekmények során a központinak számító bronzdepók 
környékén szórták szét őket. A településeken feltárt nagy 
mennyiségű példány vizsgálata során viszont látszik, hogy 
a leggyakrabban olyan helyeken törnek el ezek a kisebb 
szobrok, ahol a legsérülékenyebbek, ilyen a lovaknál a 
vékony nyak, az elvékonyított lábak vagy a szintén ívesen 
kialakított törzs. Emellett a gödrökhöz köthető darabok 
szóródása sem mutat különösebb koncentrációt. A tele-
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pülésen belül, az egységes eloszlás miatt nem jelenthető 
ki, hogy valamelyik háznak rituálisan kiemelt 
szerepe lett volna, mely mellett sok ki-
sállat formájú plasztika töredékét 
halmozták fel.

Ezzel szemben a ma-
darak sokrétű ábrázolási 
formája már inkább 
arra utal, hogy a hi-
edelemvilágban is 
fontosak voltak. Ki-
emelt szimbólumok 
lehettek, melyek akár 
összekötő kapcsok-
ként is értelmezhetőek 
a szellemvilág és a pro-
fán mindennapok között. 
Emellett védelmező szerep-
pel is bírhattak, hiszen a védő- 
és a támadófegyvereken, valamint 
a rituális fogyasztáshoz köthető dísze-
dényeken (szitulák, bográcsok) is gyakorta 
megjelentek. Emellett érdekes tény, hogy Bil-
ler Anna Zsófi a legfrissebb, a baks-temetőparti 
(Csongrád-Csanád megye) anyagon elvégzett 
állatcsontelemzése alapján a vad- és vízimada-
rakat el is fogyasztották. Ez bizonyos ellentmondás lehet, 
hogy a presztízstárgyakat oly gyakran díszítő madarakat 
ugyanúgy megették, mint más állatfajokat. Persze arra 
még nincs bizonyítékunk, hogy szükségből váltak-e ezek 
a táplálkozás részeivé, avagy kiemelt, rituális alkalmakkor 
kerültek csak az asztalra.

A madarakat néha egyéb – meglehetősen szokatlan 
– attribútumokkal is ellátták, ami 
még inkább kiemelte a hiede-
lemvilághoz köthető funkci-
ójukat. Ilyenek például a Kár-
pát-medencében is ismert, előre 
meredő szarvakkal ellátott pél-
dányok. Az egyik legismertebb a 
Magyar Nemzeti Múzeum gyűj-
teményében található csicseri 
(Čičarovce, Szlovákia) bronzma-
dár a Kr. e. 10. századból, mely-
nek teste egy edényt képez, míg 
szemei felett látványos szarvak 
mutatnak előre. Előkerüléséről 

sajnos nem rendelkezünk pontos információkkal, mind-
össze annyit tudni, hogy a 19. század óta ismert, 

és valószínűleg egy depó része lehetett, 
mely aztán Lehóczky Tivadar kár-

pátaljai gyűjteményének részét 
képezte. A  források abban 

már nem értenek egyet, 
hogy pontosan milyen 

t árg y ak k al  került 
együttes elföldelés-
re (balta, sarló, kar-
perec?). Pontos funk-

ciójára szintén több 
lehetőség is felmerült. 

Edényként talán vala-
milyen különleges illat-

tal rendelkező növényt 
tartalmazhatott, esetleg 

szárított gyógynövényeket, 
bódító hatású füveket füstöl-

hettek benne. Az viszont nem va-
lószínű, hogy mécses lett volna, hiszen 

formailag egy zárt edényről beszélhetünk.

A szarvas-madár lény inspirációjának alap-
ját valószínűleg sosem fogjuk megérteni. Az 
évezredek során az összes mitológiában meg-

találhatóak a kettő vagy akár öt különböző állatfajból ösz-
szegyúrt lények. Amennyiben a természetben keressük a 
választ, úgy több madárfaj is rendelkezik szarvként felálló/
szarvként értelmezhető tollakkal, pl. a havasi fülespacsir-
ta, a füles vöcsök vagy az erdei fülesbagoly. A bronzkori 
madarak teste viszont elsősorban a kacsákra emlékeztet, 
és előre mutató szarvaikat inkább a szarvasmarhák ihlet-

Lovak, szarvasmarhák és tülkös madarak… 

Madár alakú 
díszítések az egyik 
ottlakai aranyko-

rongon

Kardokon megjelenő madarak Őrhegyaljáról
(Pidhorjani, Ukrajna) (Tarbay 2017, 5. kép; MNM)
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hették. E szarvak valószínűleg megerősíthették, kiemel-
hették a madarakhoz kapcsolt védelmi funkciót.

A Kárpát-medencéből kilépve több példát is láthatunk 
szarvakkal ékesített madarakra, habár ezek 
nem edényeket formáznak, hanem kocsik 
alkatrészei, díszei lehettek. Vannak példák 
egyszarvú madarakra is, pl. Dániából, 
Egemose környékéről. Ennek a 
darabnak egy rendkívül 
elnagyolt, túlzóan hosz-
szú, ívelt szarva van. 
Hasonlóan két szarvval 
rendelkező darab a Gam-
mertingenben (Németor-
szág) talált madár, de három 
szarvval ékesített lényeket is 
ábrázoltak, mint a Charleville 
(Franciaország) vagy Skjern 
(Dánia) települések mellett 
előkerült darabok. Ezek a 
madarak valószínűleg nem a 
mindennapokban használt szekereket díszíthették, hanem 
sokkal inkább ceremoniális kocsik kellékei lehettek. Claudia 
Pankau, német kutatónő feltevése szerint a nagyobb, 
négykerekű kocsikat is díszíthették velük, 
melyek talán halottas vagy egyéb rituális 
kocsik voltak.

A madarak és a kocsik vagy csupán 
kocsikerekek együttes ábrázolása sok 
tárgyon megfigyelhető és összetett 
szimbólumpárként értelmezhetőek. 
Több szobrocska is ismert, melyeket 
kacsák húznak, vagy más vízimadarak 
utaznak rajtuk, melyek közül kiemel-
hető a középső bronzkorra datálható 
dupljajai (Szerbia) lelet. Ezt a kerámia 
kocsimodellt nem csupán három ma-
dár húzza, de egy valószínűleg női ru-
hába öltöztetett, madárfejű lény is uta-
zik rajta. Talán egy hasonló kiskocsiról 
származhat az a madárfejjel rendelke-
ző, rendkívül stilizált agyagszobrocska, 
mely a korábban említett Baks-Teme-
tőpart lelőhelyről került elő. Ez a szintén 
álló pozícióban ábrázolt lény az alján egy 
kis furattal rendelkezik, melyből kikövetkez-
tethető, hogy egy szerves anyag segítségével 

valahova fel lehetett erősítve, 
nagy valószínűség szerint 

egy kocsira. Kerekekkel 
felszerelt kocsin, vagy 
gyakrabban csak a kocsi-

rúdon utazó madárcsoportok több 
lelőhelyről is ismertek, melyek főként 
bronzból készültek, és a késő bronzkor 
végét követően töretlenül továbbéltek 
a kora vaskor idején is.

Kocsikerekeken álló madarak több, 
fi noman kidolgozott lábszárvédőről 
is ismertek, így a jelenleg a kaposvári 
Rippl-Rónai Múzeumban őrzött rinya-

szentkirályi darabon is. Emellett vannak 
kisplasztikák, melyek csupán két kerékből 

és középen egy madárból állnak, valamint csün-
gőkön is megfi gyelhető ez a szimbólumpár. A csüngőknél 
viszont nem minden esetben kerekekről van szó, hisz a nap-
korong ábrázolása is igen gyakori, ahogy az a szitulákon is 

látható. A kettő közti különbséget a küllők megléte jelezheti.

Összességében elmondható, hogy a késő bronzkori 
Kárpát-medencében kevés kitalált lénnyel találkozhatunk, 

hiszen javarészt a mindennapjaikat meghatározó 
tenyésztett és presztízsállataikat ábrázolták. 

Ezen túlmenően ebben az időszakban leg-
inkább egy állatcsoport, a madarak ke-
rültek a hiedelemvilág középpontjába. 

A vízimadarak preferálása valószínű-
leg szoros kapcsolatban lehetett a víz 
kiemelt szerepével, amely a tavakba 
és folyókba történő bronztárgyak 
deponálása kapcsán is megfigyel-
hető. A víznek tehát rendkívül nagy 
jelentősége lehetett, nem csupán 
mezőgazdasági szempontból, de 
védelmi, stratégiai, kommunikációs 
és cserekapcsolati aspektusból is. 
A vízimadarak a kora vaskori rituális 
életben is megtartották töretlenül 

fontos szerepüket, így valószínűleg a 
kor emberének a világról alkotott képe 
hasonló alapokon nyugodott, s később 

fokozatosan újabb elemekkel egészült ki.
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pülésen belül, az egységes eloszlás miatt nem jelenthető 
ki, hogy valamelyik háznak rituálisan kiemelt 
szerepe lett volna, mely mellett sok ki-
sállat formájú plasztika töredékét 
halmozták fel.

Ezzel szemben a ma-
darak sokrétű ábrázolási 
formája már inkább 
arra utal, hogy a hi-
edelemvilágban is 
fontosak voltak. Ki-
emelt szimbólumok 
lehettek, melyek akár 
összekötő kapcsok-
ként is értelmezhetőek 
a szellemvilág és a pro-
fán mindennapok között. 
Emellett védelmező szerep-
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és a támadófegyvereken, valamint 
a rituális fogyasztáshoz köthető dísze-
dényeken (szitulák, bográcsok) is gyakorta 
megjelentek. Emellett érdekes tény, hogy Bil-
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ugyanúgy megették, mint más állatfajokat. Persze arra 
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a táplálkozás részeivé, avagy kiemelt, rituális alkalmakkor 
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A madarakat néha egyéb – meglehetősen szokatlan 
– attribútumokkal is ellátták, ami 
még inkább kiemelte a hiede-
lemvilághoz köthető funkci-
ójukat. Ilyenek például a Kár-
pát-medencében is ismert, előre 
meredő szarvakkal ellátott pél-
dányok. Az egyik legismertebb a 
Magyar Nemzeti Múzeum gyűj-
teményében található csicseri 
(Čičarovce, Szlovákia) bronzma-
dár a Kr. e. 10. századból, mely-
nek teste egy edényt képez, míg 
szemei felett látványos szarvak 
mutatnak előre. Előkerüléséről 

sajnos nem rendelkezünk pontos információkkal, mind-
össze annyit tudni, hogy a 19. század óta ismert, 

és valószínűleg egy depó része lehetett, 
mely aztán Lehóczky Tivadar kár-

pátaljai gyűjteményének részét 
képezte. A  források abban 

már nem értenek egyet, 
hogy pontosan milyen 

t árg y ak k al  került 
együttes elföldelés-
re (balta, sarló, kar-
perec?). Pontos funk-

ciójára szintén több 
lehetőség is felmerült. 

Edényként talán vala-
milyen különleges illat-

tal rendelkező növényt 
tartalmazhatott, esetleg 

szárított gyógynövényeket, 
bódító hatású füveket füstöl-

hettek benne. Az viszont nem va-
lószínű, hogy mécses lett volna, hiszen 

formailag egy zárt edényről beszélhetünk.

A szarvas-madár lény inspirációjának alap-
ját valószínűleg sosem fogjuk megérteni. Az 
évezredek során az összes mitológiában meg-

találhatóak a kettő vagy akár öt különböző állatfajból ösz-
szegyúrt lények. Amennyiben a természetben keressük a 
választ, úgy több madárfaj is rendelkezik szarvként felálló/
szarvként értelmezhető tollakkal, pl. a havasi fülespacsir-
ta, a füles vöcsök vagy az erdei fülesbagoly. A bronzkori 
madarak teste viszont elsősorban a kacsákra emlékeztet, 
és előre mutató szarvaikat inkább a szarvasmarhák ihlet-
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hették. E szarvak valószínűleg megerősíthették, kiemel-
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Egemose környékéről. Ennek a 
darabnak egy rendkívül 
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szág) talált madár, de három 
szarvval ékesített lényeket is 
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