
Archeokaland

A 2007-ben bemutatott animációs fi lm, a Beo wulf 
egy, a 11. században lejegyzett – ugyanakkor már a 
6. században megszülető – angolszász hőséneket 
dolgozott fel, erőteljesen átértelmezett formá-
ban. Főhőse a geat származású rendíthetetlen 
hős már öreg uralkodóként száll szembe a fi lm-
vásznon – miként az egykori verses elbeszélés-
ben is – az országára törő sárkánnyal. A mitikus 
hősének és a fi lm bestiájának indítékai eléggé 
eltérőek, ahogyan külső megjelenítésük is. A 
vásznon és a nézők 3D-s szemüvegein keresz-
tül egy hatalmas, aranyszínű, tűzokádó szárnyas 
szörny jelent meg (külsejében leginkább a J. R. R. 

Tolkien ihlette Smaugra hasonlított). Hollywood 
klasszikus kliséit félretéve azonban felvetődik a 
kérdés, hogy hogyan is képzelhették el a kora 
középkor germánjai – akiknek maga a hősének 
is szólt – azokat a mitikus lényeket, melyek meg-
elevenedtek a korabeli mesemondók és bárdok 
elbeszélésein keresztül. Valóban az általunk is is-
mert szárnyas-tűzokádó sárkányokra hasonlítha-
tott a Siegfried vagy Thor történeteiben is mege-
levenedő fenevadak sora? A korabeli germán és 
észak-európai képzetek jobb megragadásához 
közelebb vihet minket egy hazánk területén fel-
tárt roppant érdekes lelet is. 

Kiss P  Attila

„Lángolva jött a 
sárkány, hullámzó
gyűrűin siklott,
sietett végzete felé” 

Egy avar kori tárgyon 
megjelenő mitikus lény 
nyomában

A temetkezésből 
származó övcsat

Háttérben az övcsat tövisén látható kép a szakállas alakkal és a köré fonódó kígyóval 
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formájú tövis és 
egy ovális csattest tartozott, 

melynek felületét aranyozták is. A tárgyon a hosszú 
viselet nyomai láthatók. Felületét gazdagon díszítették, a 
korszak szinte majdnem minden ötvösfogását alkalmaz-
ták a tárgyon. Legszembetűnőbbek talán az úgynevezett 
nielló technika nyomai, mely szinte ösztönösen vonzza 
a tekintetet. Ennek oka, hogy az ezüstfelületbe bevésett 
későbbi minták helyét egy fekete színű, több elemből ösz-
szeállított anyaggal töltötték ki. A csat szegélyét az úgyne-
vezett második germán állatstílus indaszerűen egymásba 
gabalyodó állatalakjai, valamint két profilból ábrázolt 
szakállas fej; a középső nielló technikával kialakított részt 
pedig két egymással szembefordított kutyaszerű állatalak 
díszítette. Ezek az elemek a gazdag vizuális mondandó 
mellett feltehetően óvó-védő és bajelhárító erővel is fel-
ruházhatták a csatot viselő személyt. 

A változatos technikával és stíluselemekkel díszített 
ötvöstárgy legérdekesebb képi jelenete a gomba formájú 
csattövisen foglalt helyet. A mindössze néhány centiméte-
res felületen az egykori mester bravúros módon örökített 
meg egy mára már roppant nehezen értelmezhető törté-
netet, melyet egyetlen képbe sűrített. A mai szemlélő egy 
középen elhelyezkedő hosszú hajú, szakállas, kidülledő 
szemű, köpenyt viselő alakot láthat a csattövis közepén. A 
férfi  karjait az ég felé emeli és mind a két kezében kardot 
tart. Teste és nyaka köré pedig egy kígyó formájú lény 
alakja tekeredik, melynek szinte csőrszerű elnyúlt szája 
belemar a férfi  egyik kardot tartó karjába. 

A kis fi gurális jelenetsor, illetve egyes részleteinek 
párhuzamai a mai Skandinávia területére vezetnek min-
ket, ahol főként a korabeli germán főisten kultuszához 
kötődő úgynevezett Wa� entänzerek ábrázolása kapcsán 
fedezhetők fel egyezések. A korabeli mesterember ezt a 
képvilágot bár jól ismerte, ugyanakkor át is értelmezte, 
hiszen a pecken egyértelműen egy kétségbeesett küzdel-

A mai Mohács városától dél felé haladva, attól mind-
össze néhány kilométerre található Kölked község, mely-
nek határában tárták fel az avar periódus (6–9. század ele-
je) egyik legjelentősebb temetkezőhelyét. A nekropolisz 
és a mellette található telep főként a korai horizontjában 
egy nagyon gazdag és vegyes hatásokat mutató anya-
gi kultúra emlékeit rejtette. A Kelet-Dunántúlra jellemző 
korabeli germán, mediterrán és steppei eredetű hatások 
egyaránt megfi gyelhetők a legkorábbi leletek sorában. A 
különböző irányból a térségben találkozó távolsági keres-
kedelmi utak nyújtotta gazdagság mellett a helyben, az 
avar uralkodók fősége alatt élő germán népesség örök-
sége kiemelkedő a kölkedi anyagban. 

A 6. század végére és a 7. század elejére keltezhető 
az a roppant gazdag síregyüttes, mely a B jelzésű teme-
tő 85. sorszámát kapta. A sírban egy hölgyet helyeztek 
örök nyugalomra. Fejét feltehetően egy fátyol díszítet-
te, melyet dísztű is ékesített. Ruhája és viselete alsó felét 
pedig egy gazdagon díszített csattal és verettel ellátott 
öv, valamint az arról lelógó, főként bajelhárító szereppel 
rendelkező tárgyakat magába foglaló övcsüngő alkotta (a 
végén hegyikristály csüngővel). 

Az elhunyt nő talán legegyedibb ékítményét minden-
képpen a ruhája összefogását is szolgáló díszes csatja je-
lentette. A nyugati Meroving területekről ismert csattípus 
ezüstből több különböző anyag felhasználásával készült 
(aranyozott bronz és ezüst), a csat karikájához egy gomba 
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mi jelenet elevenedik meg. Az egykori ásató és 
anyagközlő régész Kiss Attila – aki nem azonos jelen 

sorok írójával – is hamar felismerte a Kárpát-medencében unikálisnak 
számító képi ábrázolás jelentőségét. A harcosnak tűnő fi gura, annak kétségbe-

esett tekintete, fegyverei és az őt támadó kígyó jelenléte alapján egy germán 
istenséggel, a viking korszak előtti egyik legfőbb égi lénnyel, Týrrel azonosította 
a csaton szereplő alakot. Týr még a kora császárkor idején lehetett a germán 
csoportok körében tisztelt hadisten, azonban szerepkörét a népvándorlás 
korára egyre inkább Wotan, azaz a későbbi skandináv mitológiából – és a 
Thor- (Thór) fi lmekből – ismert Odin korabeli megfelelője vette át. Týr alak-
jával egyébiránt nagyon nehéz összekapcsolni a kígyószerű lényt, hiszen a 
középkor folyamán született, az egykori germán mitológiát feldolgozó skan-
dináviai írott elbeszélések nem emlékeznek meg az istenség esetében egy 
kígyószerű ellenlábasról. A viking kori képi ábrázolásokon és a 12–13. századi 
írott forrásokban a hasonló hüllőszerűen megjelenített lények egyértelmű-
en Thor isten túlvilági ellenfeleiként szerepelnek. A villámok urának egyik 
örök riválisaként jelenik meg a későbbi elbeszélésekben a világot körbeö-
lelő Midgard-kígyó (Jörmungandr). Kedvelt témája a leírásoknak és a képi 
világnak is a „világkígyó” és Thor küzdelme, valamint a szörnyeteg rövid és 
sikertelen kifogására tett kísérlet története is. Jörmungandr megjelenése 
azonban mind az írott, mind pedig a képi források tekintetében egy kései 
jelenségnek tekinthető. 

Az 5–7. század viszonylatában a kígyószerű állatok 
ugyanúgy közkedvelt elemei a főként skandináviai 
eredetű képvilágnak, mint ahogyan a többi germán 
csoport körében is. A brakteátákon és egyéb kis 
tárgyakon a gyakran csőrsszerű fejjel ellátott 
csúszómászók akár önmagukban, akár em-
beri alakok társaságában is megjelennek. Ha 
viszonyukat vizsgáljuk az ábrázolt emberi/
isteni alakokkal, akkor elmondható, hogy 
míg egyes esetekben támadólag, addig 
más alkalmakkor inkább segítő szerepkör-
ben lépnek fel. Ez a fajta kettősség a hasonló 
lények leírásakor általános jelenségnek 
tekinthető, hiszen a velük kapcsolatos képze-
tek is általában többrétűek voltak a korabeli 
emberek fantáziájában. Paulus Diaconus lan-

gobard szerzőnél például meg-

A Kölked-Feketekapu B. temető 
85. sírjának rekonstrukciós rajza

Sigurd és Fafnir harca 
egy kései skandináviai 
fatemplom faragványán
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tűzokádás például ilyen attribútumnak tekinthető, mely 
már a Beowulf-ének lejegyzésének korához (11. század), 
a mű keresztény szerzőjének világképéhez tartozha-
tott hozzá. A klasszikus keresztény középkorra kifejlődő 
állatalakok bár utat találtak a népmondákba és hitvilág-
ba is, azonban a régebbi korok klasszikus sárkányait még 
a Grimm testvérek mondagyűjtései is megörökítették. 
Ezekben az elbeszélésekben a szárnyakkal ábrázolt repülő 
szörnyetegek mellett ugyanúgy jelen vannak az úgyneve-
zett Lindwurmok, melyek egyértelműen a korábbi germán 
hagyományokat tükrözik vissza. 

A germán hősénekek sárkányai tehát a népvándor-
lás korában és az azt követő évszázadok során a germán 
csoportok képzeletvilágában a kígyókhoz és az óriási fér-
gekhez állhattak közelebb, semmint a ma ismert repülő 
szörnyekhez. A kölkedi csat készítője feltehetően ismer-
hette ezeket a képzeteket, és hátrahagyott alkotásán is 
számos tanújelét adta annak, hogy az északi ábrázolás-
kultúra is a mesterfogásai közé tartozott. A kis felület és 
egy történet bizonyos fázisainak egyetlen képbe sűrítése 
azonban egyáltalán nem tehette lehetővé számára, hogy 
a mitikus szörnyet nagyobb méretben ábrázolja. A sár-
kány/gyíkkal küzdő hős elve elrendeltetett, akár sorsszerű 
bukása a kevés írott forrásanyag ellenére is egyértelmű-
en ennek az elbeszélő kultúrának a részét képezte. Jelen 
esetben feltehetően egy ilyen történetet örökíthetett 
meg az egykori készítő, melyet bajos lenne a kevés ismert 
elbeszélés egyikével azonosítani. A klasszikus panelek és 
képek azonban mind ezt a lehetőséget erősíthetik. A le-
hetetlen feladatok, az emberi erőt meghaladó túlvilági 
hatalmakkal folytatott, eleve elrendeltetett harc egyfajta 
erőt sugárzó és szerencsét hozó szimbólumai lehettek a 
6–7. századi Avar Kaganátusában élő, ugyanakkor a ko-
rabeli germán kultúrkörhöz tartozó asszonynak is. A kor-
szak sárkánygyíkja képi megjelenésével még halála után is 
őrizte egykori „gazdájának” legféltettebb kincsét, számos 
fejtörést okozva a későbbi korok kutatóinak. 

C C C

jelenik egy leírás Gunthram frank királyról, melyben a lélek 
és a szerencse egyértelmű elősegítőjeként szerepel a kígyó: 
Az uralkodó álma során a szájából mászik ki a pikkelyes 
lény – ez egyféle alteregója az uralkodónak –, és az mutatja 
meg a rejtett kincs helyét. A kígyó egyébiránt megjelenik 
a korabeli nevekben, de magának Wotannak is a tisztelt 
állatalakjai közé tartozhatott (egyes esetekben hasonló 
formát is felölthetett az istenség lelke). A 6–7. századból 
szerencsés módon ismerünk teljesen épp állapotban meg-
maradt koporsókat és sírköveket is, melyeken egy testtel és 
két kígyófejjel díszített fi gurák őrzik a halottak nyugalmát. A 
védő-óvó funkció érhető tetten egyes, a korszakba tartozó 
ötvöstárgyakon (főként ruhakapcsoló tűkön) ábrázolt ha-
sonló lények esetében is. Ilyenkor a hüllőszerű lények az 
emberi fi gurák feje körül vannak ábrázolva.

A féreg/kígyószerű állatok a kora középkori germán 
kultúrkör csekély számú elbeszélő forrásaiban is megje-
lennek, azonban már nem csak segítő lényekként (mi-
ként az a kölkedi csat esetében is valószínűnek tűnik). A 
népvándorlás korára visszavezethető beszámolók egy 
jelentős részének az emberi világgal szembenálló, go-
nosz erőit képviselik a sárkányok. Ezek megjelenésükben 
akár az írott kútfők beszámolói és megnevezései, akár a 
képi ábrázolások alapján is jelentősen eltérnek 20. századi 
sztereotípiáinktól. Az antikvitás magaskultúráihoz hason-
lóan a germán csoportok és később a viking közösségek 
is a sárkányalakok egy részét hatalmas kígyószerű lények-
ként képzeték el. Akár a kései lejegyzésű Nibelung-ének 
alapjait is képező mondák vagy a már említett és a címben 
is szereplő Beowulf-ének sorait vizsgáljuk, ezeknek egy-
aránt közös jellemzői az alábbiakban ragadhatók meg: 
az embereket háborgató szörnyek nem szárnyas formá-
ban jelennek meg, hanem gyakorta tekergőző mozgá-
suk révén féreg/kígyószerű alakot öltenek. A források is 
előszeretettel nevezik őket féregnek, vagyis az idézett 
angolszász hősének szóhasználatával wyrmnak (mellette 
a draca alak is megjelenik a fenevad kifejezésére). További 
hasonlóságot jelent a két elbeszélés között, hogy ezek a 
„sárkányok” előszeretettel őrködnek egy-egy nagyobb, 
régebb óta felgyűjtött kincs felett elhagyatott üregekben, 
így a tolkieni Smaughoz hasonlóan az emberi kapzsiság és 
fösvénység megszemélyesített kifejezőivé is válnak. A Si-
gurd-történet legkorábbi képi megjelenésein, a hatalmas 
kövekre vésett jelenetsorokon is egy hosszan tekergőző 
kígyóként ábrázolják Fafnir sárkányt. A legendás állatok 
átalakulása és továbbfejlődése feltehetően részben a 

kereszténység egyik hatásaként értékelhető. A 

6–7. századi brakteáták a kígyó-/féregszerű 
lények ábrázolásaival 
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mi jelenet elevenedik meg. Az egykori ásató és 
anyagközlő régész Kiss Attila – aki nem azonos jelen 

sorok írójával – is hamar felismerte a Kárpát-medencében unikálisnak 
számító képi ábrázolás jelentőségét. A harcosnak tűnő fi gura, annak kétségbe-

esett tekintete, fegyverei és az őt támadó kígyó jelenléte alapján egy germán 
istenséggel, a viking korszak előtti egyik legfőbb égi lénnyel, Týrrel azonosította 
a csaton szereplő alakot. Týr még a kora császárkor idején lehetett a germán 
csoportok körében tisztelt hadisten, azonban szerepkörét a népvándorlás 
korára egyre inkább Wotan, azaz a későbbi skandináv mitológiából – és a 
Thor- (Thór) fi lmekből – ismert Odin korabeli megfelelője vette át. Týr alak-
jával egyébiránt nagyon nehéz összekapcsolni a kígyószerű lényt, hiszen a 
középkor folyamán született, az egykori germán mitológiát feldolgozó skan-
dináviai írott elbeszélések nem emlékeznek meg az istenség esetében egy 
kígyószerű ellenlábasról. A viking kori képi ábrázolásokon és a 12–13. századi 
írott forrásokban a hasonló hüllőszerűen megjelenített lények egyértelmű-
en Thor isten túlvilági ellenfeleiként szerepelnek. A villámok urának egyik 
örök riválisaként jelenik meg a későbbi elbeszélésekben a világot körbeö-
lelő Midgard-kígyó (Jörmungandr). Kedvelt témája a leírásoknak és a képi 
világnak is a „világkígyó” és Thor küzdelme, valamint a szörnyeteg rövid és 
sikertelen kifogására tett kísérlet története is. Jörmungandr megjelenése 
azonban mind az írott, mind pedig a képi források tekintetében egy kései 
jelenségnek tekinthető. 

Az 5–7. század viszonylatában a kígyószerű állatok 
ugyanúgy közkedvelt elemei a főként skandináviai 
eredetű képvilágnak, mint ahogyan a többi germán 
csoport körében is. A brakteátákon és egyéb kis 
tárgyakon a gyakran csőrsszerű fejjel ellátott 
csúszómászók akár önmagukban, akár em-
beri alakok társaságában is megjelennek. Ha 
viszonyukat vizsgáljuk az ábrázolt emberi/
isteni alakokkal, akkor elmondható, hogy 
míg egyes esetekben támadólag, addig 
más alkalmakkor inkább segítő szerepkör-
ben lépnek fel. Ez a fajta kettősség a hasonló 
lények leírásakor általános jelenségnek 
tekinthető, hiszen a velük kapcsolatos képze-
tek is általában többrétűek voltak a korabeli 
emberek fantáziájában. Paulus Diaconus lan-

gobard szerzőnél például meg-
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tűzokádás például ilyen attribútumnak tekinthető, mely 
már a Beowulf-ének lejegyzésének korához (11. század), 
a mű keresztény szerzőjének világképéhez tartozha-
tott hozzá. A klasszikus keresztény középkorra kifejlődő 
állatalakok bár utat találtak a népmondákba és hitvilág-
ba is, azonban a régebbi korok klasszikus sárkányait még 
a Grimm testvérek mondagyűjtései is megörökítették. 
Ezekben az elbeszélésekben a szárnyakkal ábrázolt repülő 
szörnyetegek mellett ugyanúgy jelen vannak az úgyneve-
zett Lindwurmok, melyek egyértelműen a korábbi germán 
hagyományokat tükrözik vissza. 

A germán hősénekek sárkányai tehát a népvándor-
lás korában és az azt követő évszázadok során a germán 
csoportok képzeletvilágában a kígyókhoz és az óriási fér-
gekhez állhattak közelebb, semmint a ma ismert repülő 
szörnyekhez. A kölkedi csat készítője feltehetően ismer-
hette ezeket a képzeteket, és hátrahagyott alkotásán is 
számos tanújelét adta annak, hogy az északi ábrázolás-
kultúra is a mesterfogásai közé tartozott. A kis felület és 
egy történet bizonyos fázisainak egyetlen képbe sűrítése 
azonban egyáltalán nem tehette lehetővé számára, hogy 
a mitikus szörnyet nagyobb méretben ábrázolja. A sár-
kány/gyíkkal küzdő hős elve elrendeltetett, akár sorsszerű 
bukása a kevés írott forrásanyag ellenére is egyértelmű-
en ennek az elbeszélő kultúrának a részét képezte. Jelen 
esetben feltehetően egy ilyen történetet örökíthetett 
meg az egykori készítő, melyet bajos lenne a kevés ismert 
elbeszélés egyikével azonosítani. A klasszikus panelek és 
képek azonban mind ezt a lehetőséget erősíthetik. A le-
hetetlen feladatok, az emberi erőt meghaladó túlvilági 
hatalmakkal folytatott, eleve elrendeltetett harc egyfajta 
erőt sugárzó és szerencsét hozó szimbólumai lehettek a 
6–7. századi Avar Kaganátusában élő, ugyanakkor a ko-
rabeli germán kultúrkörhöz tartozó asszonynak is. A kor-
szak sárkánygyíkja képi megjelenésével még halála után is 
őrizte egykori „gazdájának” legféltettebb kincsét, számos 
fejtörést okozva a későbbi korok kutatóinak. 

C C C

jelenik egy leírás Gunthram frank királyról, melyben a lélek 
és a szerencse egyértelmű elősegítőjeként szerepel a kígyó: 
Az uralkodó álma során a szájából mászik ki a pikkelyes 
lény – ez egyféle alteregója az uralkodónak –, és az mutatja 
meg a rejtett kincs helyét. A kígyó egyébiránt megjelenik 
a korabeli nevekben, de magának Wotannak is a tisztelt 
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védő-óvó funkció érhető tetten egyes, a korszakba tartozó 
ötvöstárgyakon (főként ruhakapcsoló tűkön) ábrázolt ha-
sonló lények esetében is. Ilyenkor a hüllőszerű lények az 
emberi fi gurák feje körül vannak ábrázolva.

A féreg/kígyószerű állatok a kora középkori germán 
kultúrkör csekély számú elbeszélő forrásaiban is megje-
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ként képzeték el. Akár a kései lejegyzésű Nibelung-ének 
alapjait is képező mondák vagy a már említett és a címben 
is szereplő Beowulf-ének sorait vizsgáljuk, ezeknek egy-
aránt közös jellemzői az alábbiakban ragadhatók meg: 
az embereket háborgató szörnyek nem szárnyas formá-
ban jelennek meg, hanem gyakorta tekergőző mozgá-
suk révén féreg/kígyószerű alakot öltenek. A források is 
előszeretettel nevezik őket féregnek, vagyis az idézett 
angolszász hősének szóhasználatával wyrmnak (mellette 
a draca alak is megjelenik a fenevad kifejezésére). További 
hasonlóságot jelent a két elbeszélés között, hogy ezek a 
„sárkányok” előszeretettel őrködnek egy-egy nagyobb, 
régebb óta felgyűjtött kincs felett elhagyatott üregekben, 
így a tolkieni Smaughoz hasonlóan az emberi kapzsiság és 
fösvénység megszemélyesített kifejezőivé is válnak. A Si-
gurd-történet legkorábbi képi megjelenésein, a hatalmas 
kövekre vésett jelenetsorokon is egy hosszan tekergőző 
kígyóként ábrázolják Fafnir sárkányt. A legendás állatok 
átalakulása és továbbfejlődése feltehetően részben a 
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