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                                                  A szentek közül a legkorábban Szent György 
és Szent Márton tisztelete jelent meg Magyarországon: Koppány ellen a sereg Márton és 
György képével díszített zászlók alatt vonult.1 Szent Márton széleskörű tisztelete a Panno-
niának2 nevezett országban érthető, Györgyé azonban meglepő. Azok a szentek, akik Szent 
István uralkodása idején tűntek fel, ha nem az egyház általánosan ismert alakjai voltak, 
tiszteletük később sem terjedt el Magyarországon.3 Ilyenek Adorján (7), Szabina (1), Apol-
linarisz (1), Lambert (1). Szent György tiszteletére viszont 330 templomot szenteltek, 
köztük a Szent István-kori veszprémi rotundát,4 és egyedüliként a csanádi (ma: Cenad, Ro-
mánia) püspöki székesegyházat. Ahogy György az elterjedését tekintve Mihállyal és Mik-
lóssal egy csoportba tartozik,5 ők a leggyakoribbak a nemzetségi monostorok védőszentjei 
között is. György tiszteletére öt monostort, köztük a Ják-nemzetségét alapítottak. A jáki 
monostor azért is érdekes, mert tudjuk: a templom építésének kezdetén a nemzetség klerikus 
tagja, Zlaudus, a későbbi veszprémi püspök sárkányos Szent Györgyöt ábrázoló pecsétet 
használt,6 (1. kép) és néhány évtizeddel később ugyanilyen típusú Szent György-freskót 
festettek a jáki templom főapszisára.  

    1 Legenda maior c. 6. 20.; Szent István király nagy legendája. Ford. Kurcz Ágnes. In: Árpád-kori legendák és 
intelmek. Szentek a magyar középkorból. 1. Szerk. Érszegi Géza. Bp., 2004. (továbbiakban: Érszegi, 2004.) 
17–26. p. (Milleniumi magyar történelem); Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis 
Arpadianae gestarum. Ed. Emericus Szentpétery. Vol. 2. Bp., 1938. (továbbiakban SRH 2.) 381. p. 

    2 Tóth Endre: Pannonia Ravennában In: Laudator temporis acti. Tanulmányok Horváth István 70. születésnap-
jára. Szerk. Tari Edit, Tóth Endre. Bp.–Esztergom, 2012. 129–140. p. 

    3 Uő: Szent Adorján és Zalavár. = Századok, 1999. 1. sz. 3–40. p. 
    4 Gyürky, K. H.: Die St. Georg-Kapelle in der Burg von Veszprém. = Acta Archaeologica Academiae Scientiarum 

Hungaricae, 1963. Fasc. 1–4. (továbbiakban: Gyürky, 1963.) 341–408. p. 
    5 Márton tiszteletére 365, Miklós tiszteletére 338, Mihály tiszteletére 351, György tiszteletére 330 templomot 

szenteltek. Mező András: Patrocíniumok a középkori Magyarországon. Bp., 2003. (továbbiakban: Mező, 
2003.) 546 p. (METEM-könyvek; 40.) 

    6 A pecsét képét közölték D. Mezey Alice – Szentesi Edit: A Ják nemzetség, a jáki Szent György-monostor és 
Ják falu. (továbbiakban: D. Mezey – Szentesi, 1999.) In: A jáki apostolszobrok. Die Apostelfiguren von Ják. 
Szerk. Szentesi Edit, Ujvári Péter. Bp., 1999. (továbbiakban: Szentesi – Újvári, 1999.) 10. p. 
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A szentek mellett jellemzésükre vagy életük ese-
ményére utaló, természethű állatokat gyakran ábrázo-
ltak.7 A sárkány/kígyó jelképes értelemben jelenik meg, 
mint az ördög megtestesítője, a Paradicsomból a go-
noszt kiűző Mihály főangyal ellenfele. A Szent György-
képeken látható sárkány azonban egy népmesei 
elemekben bővelkedő legenda illusztrációja. A mesebeli 
sárkány és a királylányt szabadító hős a mesék birodal-
mába száműzi Szent György alakját? Ki bújik meg a 
szent alakja mögött, mit jelent a sárkány, hogyan alakult 
ki a sárkányölő hős képe? Ahhoz, hogy választ talál-
junk, vagy legalább sejtessük a valóságot, be kell ba-
rangolni a vértanúakták, a szentek élettörténete,  
a legendák és mindezek vizuális megjelenítésének ne-
megyszer rejtelmes tájait. És figyelembe kell vennünk 
a keleti és a nyugati kereszténység eltérő alakulását a 
narratívában és a vizuális művészetben egyaránt.8 
 

 
A SZENT GYÖRGY-LEGENDA 

 
A legenda elbeszéli:9 a kappadokiai György vitéz elvetődött a lybiai Silena városában, ame-
lyet a tóból kimászó sárkány fenyegetett. Váltságdíjként fiatalokat adtak a sárkánynak, sőt 
a király lányára is sor került. György azonban kemény harcban megölte a sárkányt, meg-
szabadította a királylányt és megmentette a várost. Ám meglepetés következik: a mesében 
elvárt, szokásos befejezés, mi szerint a hős egyszerű származása ellenére jutalomként elnyeri 
a királylány kezét, és az öreg király fele, ha nem egész királyságát, György esetében elma-
radt. Világraszóló tette után a város pogány népe, ahogy illik, megtér és megkeresztelkedik, 
a vitéz pedig elhagyja a várost. Nem sokkal később, Diocletianus (Kr. u. 284–305) és a tár-
suralkodó Maximinianus pogány római császárok idején, szörnyű kínzások után meghal hi-
téért. A mesehősből a keresztény hit hőse lesz, akinek tiszteletére számtalan templom épült 
keleten és nyugaton, Grúziától Spanyolországig. Vitézségével példája királyoknak és lova-
goknak állhatatosságában, hitével a keresztényeknek. A sárkánytörténettel kibővített életét 
Voraginei Jakab (1230–1298) olasz domonkos szerzetes írta le a Legenda Aurea (Arany le-

    7 Obermaier, Sabine: Der Heilige und sein Tier, das Tier und sein Heiliger. Ein Problemaufriss. = Das Mittelater, 
2007. H. 2. 46–63. p.; Gerlach, Peter: Tiere. In: Lexikon der christlichen Ikonographie. Hrsg. Wolfgang Bra-
unfels. (továbbiakban: LCI) Bd. 4. Allgemeine Ikonographie. Saba, Koenigin von – Zypresse. Roma–Frei-
burg–Basel–Wien, 1972. 315–317. p. 

    8 Ez a tanulmány már megjelent cikkem – Tóth Endre: Szent György. In: Tóth Endre – Nagy György: Szent 
György a lovasság védőszentje. Szerk. Virág Miklós. Bp., 1992, (továbbiakban Tóth, 1992.) 13–38. p. – je-
lentősen átdogozott és bővített változata. A sárkányos történet, a Perszeusz-monda és a keresztes háborúk kap-
csolatát az eredeti cikkben leírtam. 

    9 Jacobus de Voragine: Legenda Aurea. Vál., az előszót a jegyzeteket és a mutatókat Madas Edit készítette. 
Bp., 1990. (továbbiakban: Legenda aurea) 102. p. (Harmonia mundi könyvek) 

1. kép Zlaudus olvasókanonok 
pecsétje  

(D. Mezey – Szentesi, 1999. 10. p.)



261

A  M Ú LT N A K  K Ú T J A  
TÓTH ENDRE: SZENT GYÖRGY: VALÓSÁG, LEGENDA, JELKÉP

genda) című, a szentek életét tartalmazó gyűjteményében, amely a keresztény kultúrközös-
ség kedvelt olvasmánya volt.10 

Meddig tart a mese és mi a valóság a Legenda Aurea történetében? Élt-e egyáltalában 
ez a György nevű férfi, vagy pedig alakja a mesehősök számát gyarapítja? Miért vált min-
taképpé, veszedelemben szabadítóvá, különösen háborúkban és lovagi küzdelmekben? Aki-
nek az életrajza a kora középkortól kezdve nemcsak latin és görög, hanem örmény, kopt,11 
szír, etióp nyelven is olvasható volt.12 Évszázadokon át kedvelt témája lett a művészeknek, 
akik faragványokon, festményeken örökítették meg tetteit. Hogy tisztelete és népszerűsége 
milyen nagy volt, azt a fennmaradt képek és szobrok sokasága, a kolozsvári testvérek prágai 
szobrától Raffaello képéig13 bizonyítja.14 Nem különben a nevére alapított, őt ábrázoló rend-
jelvények, országcímerek (Oroszország, Grúzia). 

Szent György élete a 4. század kezdetének homályába vész: legendája – rontott néva-
lakban fennmaradt Diocletianus császár említésével – a késő római császárság kezdetét 
jelöli meg az események időpontjaként, és az uralkodó megnevezésével kiragadja az ese-
ményeket a kortalanságból. Nem a „Hol volt, hol nem volt…” népmesei fordulattal él, nem-
csak az időt, hanem a helyszínt is megadja: György Kappadokiában, azaz a mai Törökország 
belsejében született, és Lyddában (Diospolis, Ludd/Ramla, Jeruzsálem és Joppe/Jaffa, ma: 
Izrael között), anyja szülőföldjén szenvedett vértanúhalált.15 Tehát György nem „hetedhét 
országon és az üveghegyen túl” élt. Ha alakjának hiteles képét keressük, akkor az életéről 
a fennmaradt forrásokhoz: a legendákhoz és művészeti emlékekhez kell fordulnunk, hogy 
a segítségükkel alakját rekonstruálni tudjuk. Ezeket az adatokat időrendbe sorolva mindkét 
forráscsoportból arra a – régóta tudott, de nem közismert16 – meglepő eredményre jutunk, 
hogy a 11–12. század előtt sem a legendákban, sem az ábrázolásokon nyoma sincs sárkány-
nak vagy királylánynak, tehát azoknak a szereplőknek, amelyek Györgyöt a mesék világába 
küldik.  Amit az életéről feljegyeztek, annak egy része számunkra sárkány nélkül is hihe-
tetlenül hangzik, de ez a legendává alakított vértanútörténetek törvényszerű velejárója. 

A Georgius név jelentését a legendák és a feldolgozások általában megemlítik. A pa-
raszt, földműves jelentésű névnek azonban személyiségének történetében nincs szerepe. 
Azaz nem jelenti azt, hogy egy olyan parasztról lenne szó, akinek a neve sem ismert.  

  10 Az egyetemes egyházban György ünnepe április 23. Mivel Magyarországon ezen a napon Szent Adalbert vér-
tanúságát ünneplik, György másnapra került. 

  11 Garitte, Gérard: Le Panégyrique de S. Georges, attribué a Constantin d’Assiout.= Le muséon, 1954.  
271–277. p. 

  12 Martyrologium Hieronymianum. In: Acta sanctorum novembris. Tom. 2. Pars posterior. Hypolitus Delehaye, 
Henricus Quentin. Bruxelles, 1931. (továbbiakban: Mart. Hieron.) 205. p. 

  13 Réau, Louis: Iconographie de l’art chrétien. Tom. 3. Iconographie des Saints. 2. Paris, 1958. (továbbiakban: 
Réau, 1958.) 577. p. 

  14 Itáliai ábrázolásait összegyűjtötte Taube, von Otto Freiherr: Die Darstellung des Heiligen Georg in der itali-
enischen Kunst. Halle, 1910. 137–165. p. 

  15 Lyddaban 524–525-tól említik a tiszteletére emelt templomot: Haubrichs, Wolfgang: Georg, Martyrer. In: Le-
xikon der Heiligen und der Heiligenverehrung. Red. Bruno Steiner, Thomas Wetzstein. Freiburg–Basel– Wien, 
2003. Bd. 1. (továbbiakban: Haubrichs, 2003.) 558. p. 

  16 Csak példaként a bőséges irodalomból Aufhauser, Johann Baptist: Das Drachenwunder des hl. Georgs in der 
griechischen und lateinischen Überlieferung. Leipzig, 1911. (továbbiakban: Aufhauser, 1911.) 75. p. (Byzan-
tinisches Archiv; 5.); Baum, Julius: Frühmittelalterliche Denkmäler der Schweiz und ihrer Nachbarländer. 
Bern, 1943. (továbbiakban: Baum, 1943.) 27. p.; A Szent Györggyel foglalkozó feldolgozások általában meg-
jegyzik, hogy a sárkánytörténet a 11–12. század elött nem létezett. Hiller, Friedrich: Die Kirchenpatrozinien 
des Erzbistums Bamberg. Bamberg, 1931. (továbbiakban: Hiller, 1931.) 107. p. 
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A Georgius ritka, de már a császárkorban is előforduló személynév, amelynek a gyakorisága 
az 5–6. századtól kezdve növekszik.17 Jellemző, hogy a késő római Prosopographia első,  
4. századi kötetében még nincs Georgius nevű világi személy, a második kötetben (395–527) 
öt férfit és egy nőt sorolnak fel.18 

Miről szólnak ezek a korai életrajzok, amelyeknek sok változata maradt fenn? A leg-
korábbi szöveg egy 5. századi Bécsben őrzött kéziratban olvasható.19 Ez arról számol be, 
hogy György a Diocletianus-kori keresztényüldözés idején hitéért szenvedett és halt meg, 
azaz vérével tanúsította Krisztus iránti hűségét. A császárkorban a keresztények számára a 
valláshoz tartozás a Krisztus iránti hőséget jelentette. Györgyöt a helytartó elé állították, 
aki hitének megtagadására szólította föl, és Apolló és Hercules szobra előtt áldozatbemuta-
tásra akarta kényszeríteni. György erre nem volt hajlandó, mert a keresztények szemében 
ezek bálványok voltak, és inkább minden kínzást elviselt. Kitartása és hite láttán a nézelődők 
közül sokan megkeresztelkedtek, és ezért életüket mártírhalállal fejezték be. Györgyön sem 
méreg, sem tűz, sem a késekkel teletűzdelt kerék, sem más praktika nem fogott, de a szelíd 
rábeszélés sem hatotta meg. Sőt, a pogány istenek temploma könyörgésére villámtól sújtva 
dőlt romba. Végül, mert nem bírt vele, a helytartó a fejét vétette. A leírás, mint sok–sok más 
vértanú esetében, akik a 4. század első éveiben haltak meg, viszonylag röviden, de a legko-
rábbi vértanúaktáknál bővebben beszéli el a történtet. Ez azt mutatja, hogy az eseményeknél 
később állították össze. 

A vértanúaktákból, szenvedéstörténetekből a műfajkutatás segítségével nem nehéz 
megállapítani, hogy a szöveg mennyire eredeti feljegyzésben maradt ránk. A legkorábbiak 
azok a szűkszavú akták, amelyek szinte csak párbeszédes formában a szorosan vett kihall-
gatást rögzítették: ezek tulajdonképpen bírósági tárgyalás jegyzőkönyvei voltak. Később az 
akták szövegét bővítették, egyre jobban kiszínezték, elbeszéléssé alakították át, hogy a szen-
tek ünnepein példa értékű szövegként, tanításként fel lehessen olvasni. 

Olyanok keresztények is voltak, nem kevesen, akiknek vértanúaktája nem maradt fenn. 
Mivel azonban életük és haláluk erkölcsi tanulságot tartalmazott, és ma már alig kideríthető 
körülmények miatt egy-egy vidéken rendkívül népszerűvé, tiszteltté váltak, a keresztény 
hívők ismerni akarták életük részleteit. Így azután az ügyesebb vagy gyengébb tollforgatók 
az idők elvárásának megfelelő „életrajzot” írtak. E történetek váza adva volt, hiszen a vér-
tanúakták szerkezetét ismerték. Ezeket azonban a száraz szűkszavúságuk miatt alig olvasták. 
A vértanúakták azonos szerkezete: az idő, a hely, a származás, a kihallgatás, a vallatás, a 
kínzások, a kivégzés, a csodák tetszés szerint kitölthető és módosítható sémát jelentettek. 
Az ennek megfelelően összeállított szentéletrajzok az adott kor mentalitását, gondolkodását 
tükrözték, és természetes, hogy a mai ember számára nemegyszer hihetetlenül hangzanak. 
Ezektől az életrajzoktól azonban az olvasók nem hiteles történetet vártak, hanem csodás 
tetteket, a hitbéli állhatatosság példáit, a szenvedések eltűrését, amit a szerzők leírtak,  

  17 Az Epigraphisches Datenbank Heidelberg nyolc előfordulását és változatait tartalmazza latin nyelvű feliraton 
(Georgius, Georgicus). Ehhez még hozzá lehet számítani a görög feliratokat, mint a Prusiasban talált Georgius 
draconarius sírköve. Speidel, P. Michael: The Master of the Dragon standards and the golden torc: an insciption 
from Prusias and Prudentius Peristephanon = Transactions of the American Philological Association, 1985. 
(továbbiakban: Speidel, 1985.) 284. p. 

  18 Martindale, J. R.: The Prosopography of the Late Roman Empire. Vol. 2., A. D. 395–527. Cambridge, 1980. 
503–504. p. 

  19 Aufhauser, 1911. 255 p. Taf. 7. 
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a művészek ábrázoltak. Ezért azután György kihallgatásakor, vallatásakor olvashatunk vas-
karmokról, fáklyával való égetésről, a sebek sóval dörzsöléséről, amelyek alighanem valós, 
tényleges kínvallatási módszerek voltak. Az már persze a legendák körébe tartozik, hogy 
amikor az olvasztott ólommal teli üstbe kényszerítetté. „Ő keresztet vetett és belement. Isten 
segítségével úgy felüdült benne, mintha csak fürdött volna”. A legenda az egyszerű hívők 
érdeklődését elégítette ki példaadó szándékkal, keresztény életre nevelt olyan korban, ami-
kor a nép számára a Szentírás és az imák mellett ezek a legendák jelentették szinte az egyet-
len szellemi táplálékot. Nem a realitás, hanem a tanító cél volt a fontos. 

György szenvedéstörténetének leírását az egyház már 5. század végén sem tartotta hi-
telesnek. A korábbi rendelkezések és ismeretek alapján összeállított Decretum Gelasianum 
felsorolja azokat a bibliai és patrisztikai szövegeket, amiket az egyház hivatalosnak fogadott 
el, és felsorolja az apokrifnek nevezett írásokat, amelyeket nem tartott hitelesnek.20 A vér-
tanútörténetek közül három igen népszerű és elterjedt szentet említ: Passio Cyrici et Julittae, 
és a Passio Georgii-t minősítette apokrifnak. Azt nem tudjuk, hogy ez milyen passio, szen-
vedéstörténet volt. A negatív minősítés azonban a szövegekre, és nem a szentek tiszteletére 
vonatkozott, ami a Decretum után is töretlenül ívelt felfelé. A Decretumot maga Voraginei 
Jakab is említi Szent Szilveszter legendájában,21 és nyilván erre vonatkoznak a Szent 
György-legenda kezdő sorai is, „Legendáját a niceai zsinaton az apokrif iratok közzé so-
rolták, mivel vértanúságáról nincs megbízható feljegyzés”.22 Ezután azonban megjegyzi: 
Beda Venerabilis martyrologiumában23 a konkrét helyet és időt megadta, ami – a sárkány-
történettel ellentétben – a létezését megerősíti.24 Áprilisi ünnepe már jóval korábban, az  
5. század közepén (23/24/25-én) bekerült a Szent Jeromos összeállításának tulajdonított a 
keresztény naptárba, a Martyrologium Hieronymianumba.25 

 
 

A SZENT GYÖRGY-TISZTELET KIALAKULÁSA 
 

György katonaként szenvedett vértanúhalált. Ezért a Bizánci Császárságban katonaszentként 
tisztelték.26 A négy nagyvértanú, Prokopius, Theodorus és a pannóniai Demetrius (Demeter) 
közé tartozott, akiket gyakran ábrázoltak a templomok mozaikjain és freskóin katonai vise-
letben, lándzsával, sisakkal és pajzzsal. A katonaszentekhez Bizáncban a harcok és főleg a 
vár- és városostromok szorongatásában fohászkodtak a védő keresztényeket: általában fehér 
lovon ülve vezették harcra a seregeket.27 A Szent György-ábrázolás szép példáját látjuk a 

  20 Dobschütz, Ernst von: Das Decretum Gelasianum de libris recipiendis et non recipiendis. Leipzig, 1912. (to-
vábbiakban: Dobschütz, 1912.) 13. p. 

  21 Legenda aurea 36. p. Szent Szilveszter; Dobschütz, 1912. 202. p. 
  22 Legenda aurea 102. p. Szent György; Dobschütz, 1912. 202. p. 
  23 Beda Venerabilis 47. p: X Cal. maii Natale Sancti Georgii martyris, qui sub Datiano rege Persarum potentis-

simo, qui dominabatur super septuaginta reges, multus miraculis claruit, plurimusque couvertit, ad fidem 
Christi simul et Alexandriam uxorem ipsius Datiani usque ad martyrium confortavit: ipse vero novissime de-
collatus martyrium explevit, quamvis gesta passionis eius, inter apocryphas connumerentur scripturas. 

  24 A Szent György-legendák filológiai vizsgálatával nem foglalkozom. 
  25 Mart. Hieron. 204–210. p. 
  26 Szent György tiszteletéről és kultúrtörténetéről lásd a St. Georg. Ritterheilig, Nothelfer, Bamberger Dompatron. 

Katalog zur Ausstelleung. Hrsg. Michael Kleiner, Franz Machilek, Gerd Zimmermann. Bamberg, 1992. (to-
vábbiakban St. Georg, 1992.) 298 p. (Schriften des Historischen Museums Bamberg; 25.) tanulmányait. 

  27 Sánta Ferenc: A harcos szentek bizánci legendái. Le leggende bizantine dei santi combattenti. Bp., 1943. 71 p. 
(Magyar–görög tanulmányok; 22.) 
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Szent Koronán, amelynek az alsó, 11. századi pántját az ő és Demeter mellképe ékesíti. 
Lovas ábrázolásuk jóval ritkább. György esetében pedig a 12. század előtt sárkányábrázolás 
pedig nem fordul elő. 

A keleti egyházban a katonaszentek zárt csoportot jelentettek, akik mindig és bármely 
vonatkozásban segítségül hívhatók. Európa nyugati felében az uralkodók vagy a hadvezérek 
más szentet – Adorján, Lambert, Vid, Mihály – is választhattak, akitől a harc eredményes 
megvívását kérték és várták. Györgyhöz is gyakran folyamodtak segítségért. Tisztelete előz-
mények után a 12–13. században a keresztes háborúk korában terjedt el hallatlan mértékben 
és az ábrázolásokon ekkor jelenik meg a sárkány. Források híján nem könnyű választ adni 
a kérdésre, hogy miként bővült György története a sárkánnyal. A legenda kialakulásához 
vezető körülményeket azonban érthetővé lehet tenni. 

A középkorban a Legenda Aurea páratlanul népszerűségnek örvendett, amiről a majd 
1000 fennmaradt kézirata árulkodik. Sok nyelvre lefordították, és a könyvnyomtatás első 
30 évében öt kiadást ért meg.28 Először ebben, a 13. század közepén összeállított könyvben 
olvassuk a megszabadított királylány és a sárkány legendáját. Noha, a sárkányos motívumot 
az ókori mítoszoktól kezdve ismerték, nem a szerző volt az, aki egyesítette a sárkánytörté-
netet Szent György életrajzával. A 10–11. századból fennmaradt legendákban sem szerepel 
még sárkány, az ábrázolásokon, falfestményeken azonban a 12. század óta már látjuk. 

 
 

A SÁRKÁNYOS TÖRTÉNET ÉS A KÉPTÍPUS EREDETE 
 

Ha a sárkányölés eredetét keressük, akkor egyrészt az írott forrásokat, a legendáit és az áb-
rázolásait kell vizsgálni. A sárkánytörténet értelmezéséhez azonban vissza kell nyúlni a késő 
római időkig. Szent György és a sárkány harcának képtípusát nem újonnan, a legenda alap-
ján teremtették meg. A szörnnyel harcoló hős és a szörnytől megszabadított leány témája 
hosszú múltra tekint vissza. Az emberiség évszázados jelképrendszeréhez tartozik a lovon 
vágtató férfi – a hős, a hérosz, az uralkodó –, aki legyőzi, elfogja, megöli a lova előtt/alatt 
lévő oroszlánt, vadkant, szörnyet vagy embert.29 Mondhatni: mindenhová eljutott, ahol a 
lovat ismerték, és ez a képtípus megalkotására alapot teremtett. Ezért jelenhetett meg a di-
chotomia ábrázolása a legkülönfélébb kultúrákban:30 hol a lovas Horusz győzi le a krokodilt, 
Salamon és Szent Sisinnios a gonosz Alabazdriát, Perszeusz a sárkányt, és látjuk az ún.  
a trák lovas domborművein. És a 20. században Rumi Rajki István és Pátzay Pál Kígyóölő 
szobrai. A kompozíció a hős erejének, ügyességének és tudásának, harci elhivatottságának, 
bátorságának bármely kultúrában behelyettesíthető jelképe. Nagy Sándort aranyérmein lát-
juk lovon az oroszlánnal szembe szállni.31 A vadkanra gyalogosan a vadásztak.32 A római 

  28 Madas Edit utószava a magyar kiadásban: Legenda aurea 315. p. A Legenda aurea népszerűsége a 16. századra 
visszaesett, majd a bollandista jezsuiták megkezdték a szentek életére vonatkozó források kritikai kiadását és 
az életrajzok megírását (Acta Sanctorum kötetei 1643-tól). 

  29 A lovas képtípusról részletesen Török László: Adatok a VI–VII. századi kopt kőfaragó művészet ikonográfi-
ájához. = Antik Tanulmányok, 1969. 2. sz. 167–194. p. 

  30 A nagyszámú irodalomból: Baum, 1943. 19–27. p.; Belting-Ihm, Christa: Medicomagische Praktiken und die 
Reaktion der Kirche. In: Salute e guarigione nella tarda antichità a cura di Hugo Brandenburg, Stefan Heid, 
Christoph. Markschies. Città del Vaticano, 2007. 210–226. p. (Sussidi allo studio delle Antichità Cristiane; 19.) 

  31 Touratsoglou, Ioannis: The Alexander of the Coins. Nicosia, 2000. 40–41. p. 
  32 Például II. Constantius császár zafír intaglioja a Trivulzio–gyűjteményben. Herzog, Rudolf: Zwei griechische 

Gedichte des 4. Jahrhunderts aus St. Maximin in Trier. = Trierer Zeitschrift, 1937. Nr. 2–3. 143. p. 
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császárkorban némileg átalakult a kép jelentése. Az uralkodó kultuszát propagáló legfonto-
sabb – mindenki által használt – eszköz a pénz volt. Az érmék előlapjára a mindenkori csá-
szár arcképe került, a másik oldalra általában valamilyen istent, megszemélyesített 
tulajdonságot, fogalmat vagy eseményt véstek. Egyes érmék hátoldalán megjelent a vágtató 
lovas, amint lándzsáját az oroszlánra veti. Ez az ábrázolás látható a 2. században uralkodó 
római császárok, Hadrianus, Marcus Aurelius, Commodus éremmedalionjain, többször is a 
férfierényeket jelző Virtus Augusti felirat kíséretében.33 

Az erőt és bátorságot – azaz az uralkodó rátermettségét – népszerűsítő éremhátlapoknak 
a 4. században újabb változata jelent meg. Miután Nagy Konstantin császár legyőzte ve-
télytársát, Liciniust, és 327–328-ban olyan érmét veretett, amelyen a Krisztus-monogrammal 
ellátott hadijelvény, a spes publica (közremény) feliratú labarum hegyes alja vonagló kí-
gyóba fúródik. A kép értelme világos. A szörnyállatok azonban nemcsak a pogányságot, 
hanem általában a rosszat, a negatív tulajdonságokat és 
eseményeket is jelképezték. Mindazt, ami a római ál-
lamra veszélyt hoz. Nem csupán a közösség reményét 
a jólétet, a boldog és szerencsés kor – ezt a felicia tem-
porum-éremfeliratok jelzik – beköszöntésére fenyegető 
veszélyt, hanem a külső ellenséget, a birodalomra törő 
barbárokat is jelképezte. Az érméken a lovon érkező 
győztes császárt úgy ábrázolták, amint eltiporja a kí-
gyót. A feliratuk elárulja, hogy a kígyón diadalmas alak 
minden ellenség legyőzője, II. Constantius,34  ő a de-
bellator hostium. (2. kép) A jó és a rossz harcának képi 
bemutatására a császárkorban mitológiai történetet is 
felhasználtak. A hatalmi és katonai szimbolikában fel-
bukkan és a 4. században különösen elterjedt a Chima-
erát legyőző hős, Bellerophon alakja. Az ellenséget: az 
oroszlánt és szörnyet (Chimerát) legyőző lovas (az ural-
kodó és Bellerophon) képe a 4. századi kontorniat-ér-
meken is gyakori.35 A szárnyas paripán, a Pegazuson a levegőben vágtázó vitéz lándzsájával 
leszúrta a szörnyet, amelynek oroszlánfeje, kecsketeste és kígyófarka volt. Perszeusz is a 
Pegasuson siet a leányszabadításra. 

A késő császárkori udvari művészet tudatosan választotta a jól ismert mítoszt. Lovas 
hőst ábrázoló jelenetnek nem volt pogány vallásos tartalma: ezért jelképezhette a jó és a 
rossz harcát. Előszeretettel díszítették a jelenetet ábrázoló festményekkel és mozaikokkal a 
császári palotákat és tartózkodási helyeket. A szörnyet legyőző hős a katonai viseleti tár-
gyakon, övvereteken, csatokon és szíjvégeken látható. Győzelemre és kitartásra serkentette 

  33 Gnecchi, Francesco: I Medaglioni romani. Milano, 1912. (továbbiakban: Gnecchi, 1912.) Vol. 2. Tav. 66:9–10., 
88:5., 89:1.; Vol. 3. Tav. 152:14., 157:5. A lovagló császárábrázolásokról és az éremképekről lásd Mráv Zsolt: 
Egy különleges császárkori bronz lovas emlékmű töredéke Azaum/Odiabo auxiliaris Castellumából (Almás-
füzitő, Komárom-Esztergom megye) In: Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok Közleményei. 17. Szerk. 
Fülöp Éva Mária, László Mária. Tata, 2011. 81–132. p. 

  34 Gnecchi, 1912. Vol. 1. Tav. 10:9. 
  35 Alföldi András: A kontorniát-érmek. Bp., 1942. XXVI:1–2., XXVII:1–4., XXIX:11–12., XLII:1–4., LXVI:1–2. 

táblák. 

2. kép II. Constantius érme 
(Gnecchi, 1912. Vol. 1. Tav. 10:9.)
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viselőjét. A hősi virtus ábrázolásának kedveltségét a gyűrűkövek, 4. századi bronz ládika-
veretek képei mutatják.36 Az új, keresztény fővárosban, Konstantinápolyban épült császári 
palotában Nagy Konstantin ezért úgy örökíttette meg magát, amint fiaival legyőzi a sárkányt. 
Eusebius történetíró (Kr. u. 263–339) leírta a festmény jelentését.37 Konstantin sárkánykígyó 
alakjában a pokol fenekére taszította az ellenséges és romlást hozó szörnyeteget, amely az 
istentelen zsarnokok – a korábbi pogány császárok – által sanyargatta Isten egyházát. A jó 
és a rossz harcának ábrázolása a későantik koraközépkori narratív és vizuális művészet visz-
szatérő témája.38 A 4. században élt keresztény Firmicus Maternus „A pogány vallások té-
velygéséről” című munkájában a pogányoknak írta39 „… az istenetek nem két, hanem sok 
alakú, mert mérget okádó ábrázata sokféle alakot ölt. Ő az a basziliszkusz és skorpió, akire 
a hívők nyugodtan rátapodhatnak, ő a gonosz kígyó, akinek a feje után kutat a rászedett 

emberiség, ő a tekergő sárkány, akit horogra akasztva vonszolnak és fogolyként börtönbe 
vetnek”. A kígyó és „rokonai”: a sárkány, a basziliszkusz a pogány isteneket, a pogányságot 
személyesítették meg. 

  36 Tóth Endre: Zur Herkunft und Ikonographie der Scheibenfibeln der Keszthely-Kultur. In: Zalai Múzeum. 14. 
Müller Róbert 60 éves. Szerk. Straub Péter. Zalaegerszeg, 2005. (továbbiakban Tóth, 2005.) 183–202. p. 

  37 Eusebius, Vita Constantini, III. 3. Eusebius Pamphili vier Büchern über das Leben des Kaisers Konstantin. 
Übersetzt von P. Johannes Maria Pfättisch. Kempten–München, 1913. 

  38 Brenk, Beat: Tradition und Neuerung in der christlichen Kunst des ersten Jahrtausends. Studien zur Geschichte 
des Weltgerichtsbildes. Wien, 1966. (továbbiakban Brenk, 1966.) 227–232. p. (Wiener Byzantinische Studien; 
Bd. 3.) 

  39 Firmicius Maternus, 21. fejezet. Firmicius Maternus: Asztrológia. + A pogány vallások tévelygéséről. Ford. 
Bollok János. Bp., 1984. 98. p. (Prometheus Könyvek, 1.) 

3. kép Krisztus-kép a stuttgarti zsoltároskönyvből (Stuttgart-Psalter fol. 107v: Brenk, 1966. Abb. 74.)
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A jelenet recepcióját a keresztények számára a Biblia elősegítette. Izajas proféta írta: 
„Azon a napon az Úr meglátogatja / kemény nagy és erős kardjával / a leviathánt, a gyors 
kígyót, /a leviathánt, a tekergő kígyót és megöli a tengeri sárkányt. A 91. zsoltárban olvas-
suk: A kezükben hordoznak majd téged, / nehogy kőbe ütődjék a lábad, / Oroszlánok és kí-
gyók között lépdelsz, / Oroszlánkölyköt és sárkányt tiporsz el.”40 A gonoszon diadalmaskodó 
Krisztusra alkalmazott e sorokon alapuló képi ábrázolás évszázadokon át számos műalko-
táson látható,41 pl. a 9. századi Stuttgarti Zsoltároskönyv.42 (3. kép). Hasonlót olvasunk az 
ördögről a Jelenések 12. könyvében: Mihály és angyalai levetették a nagy sárkányt, az ősi 
kígyót, aki maga az ördög, a sátán, aki tévútra vezeti az egész világot. A sárkány mint az 
ördög megtestesítője jelenik meg antiochiai Szent Margit börtönében. 

A sárkány – hasonlóan más jelképekhez – ambivalens jelentésű. Nem mindig és nem 
mindenhol a rossz, a gonosz megszemélyesítője. Kifejezhette az erőt, a bátorságot, a támadó 
kedvet. A római hadseregben elterjedt a sárkányos hadijelvény, amit a rómaiak feltehetően 
a szarmatáktól vettek át. Már Marcus Aurelius császár (Kr. u. 161–180) győzelmi oszlopának 
domborművein is ábrázolták. A jelvény különösen látványos: hosszú nyélre erősítették és 
nyitott szájú, bronzból öntött sárkányfejet ábrázolt. A csőszerű nyakrészhez színes, vörös 
textilzsák csatlakozott, amit a szél lobogtatott.43 Hordozóját a sárkány latin draco nevéből 
draconarius-nak nevezték. A jelvényt a 2. század óta használták a római hadseregben majd 
a Kelet-Római császárságban44 is. Németországban egy bronz példánya került elő (Nieder-
bieber45). A sárkányos zászlót a keletrómai császárságban évszázadokig alkalmazták.  
Címerállatként sem ritka, bár Magyarországon csak egy nemzetségi címerben (Hermány 
nemzetség46) tűnik fel. A Bátori család mondája fűződik hozzá.47 A legmagasabbra akkor 
jutott, amikor I. Károly 1326-ban világi lovagrendet alapított a tiszteletére,48 amit Zsigmond 
Sárkányrend néven újított fel.49 

 
 

  40 Izajas 27, 1. 
  41 A vizuális alkotásokról lásd Ihm, Christa: Die Programme der christlichen Apsismalerei von vierten Jahrhun-

dert bis zur Mite des achten Jahrhundert. Wiesbaden, 1960. 32–33., 171–172. p. (Forschungen zur Kunst -
geschichte und christlichen Archäologie; 4). 

  42 Stuttgart-Psalter fol. 107v.; Brenk, 1966. Abb. 74. 
  43 Ammianus Marcellinus XVI 12, 39, Róma története. Ford. Szepesi Gyula. Bp., 1993 112. p. A caesart felis-

merték „hosszú lándzsájára tűzött sárkányjelvényéről, mely olyan látványt nyújtott, mintha a sárkány bőre le-
begett volna a szélben”. 

  44 A draconarius tisztségről egy 5. századi felirattal kapcsolatban részletesen írt Speidel, 1985. 283–287. p. 
  45 Garbsch, Jochen: Römische Paraderüstungen. Katalog der Ausstellung. Germanisches Nationalmuseum Nürn-

berg 15. Dezember 1978–4. Februar 1979.; Prähistorische Staatssammlung München, Museum für Vor- und 
Frühgeschichte, 16. Februar 1979–16. April 1979. München, 1978. Taf. 48. (Münchner Beiträge zur Vor- und 
Frühgeschichte; 30.) 

  46 Csoma József: Magyar nemzetségi czimerek. Bp., 1904. Reprint. Bp., 2004. (továbbiakban: Csoma, 2004.) 
1237–1241. p. 

  47 Magyar Kálmán: A Báthoriak sárkányölő hagyománya. In: Somogyi Múzeumok Közleményei. 1. Szerk. Bakay 
Kornél. Kaposvár, 1973. 117–131. p. 

  48 Lővei Pál: Szent György-lovagrend. In: Korai magyar történeti lexikon, 9–14. század. Főszerk. Kristó Gyula; 
szerk. Engel Pál, Makk Ferenc. Bp., 1994. 632. p. 

  49 Uő: A Sárkányrend fennmaradt emlékei. In: Művészet Zsigmond király korában, 1387–1437. Szerk. Beke 
László, Marosi Ernő, Wehli Tünde. Bp., 1987. 148–179. p. 
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GYÖRGY ÉS A SÁRKÁNY ÖSSZEKAPCSOLÁSA 
 
A Szent György, a nagymártír a birodalom határainak védője, a hadsereg mennyei pártfogója 
lett. Noha a Római Birodalom bukása után a tárgyi emlékek száma alaposan megfogyatko-
zott, néhány ötvösmunka alapján tudjuk, hogy a szörnyet legyőző lovas alakja tovább élt a 
művészetben. Ilyenek a díszes ezüst lószerszámveretek Germániában, a Dunántúlon talált 
6–7. századi, korong alakú ruhakapcsoló tűk, amelyek közepén nemcsak a pogány, hanem 
a keresztény lovas glóriás alakja is látható, amint keresztes lándzsát szúr a lólába alatt vo-
nagló kígyóba. Ezeket az alakokat nem egyszer Szent Györgyként emlegetik. Mivel azonban 
a Szent Györgyöt és a sárkányt ábrázoló képek csak a 12. században tűntek fel,50 ezek a 
népvándorlás-kori tárgyak nem tarthatók György ábrázolásának, hanem a képtípus tartalmát 
tekintve annak rokonai, előzményei. A szörnyet legyőző, a jó és a rossz harcát jelképező 
lovas képtípusának ismerete megteremtette a lehetőséget a nem általános, hanem a személy-
lyel történt konkrét értelmezésre, ami Szent György esetében következett be. A kérdés az, 
hogy a legendákban és a vizuális művészetben mikor és miért jelent meg a szent mellett a 
sárkány. 

A szent tiszteletére Rómában az 5. században templomot emeltek – Rómában a San 
Giorgio in Velabro –, Sidonius Apollinaris templomot építtetett a tiszteletére51 és Galliában 
sorra épültek tiszteletére a templomok. Frank és német területen sok helyen tisztelték és ve-
szélyes helyzetekben kérték segítségét. Az ezredfordulóra György tisztelete Nyugat-Euró-
pában és a Bizánci Császárságban megerősödött. A délnémet vidéken tisztelete akkor nőtt 
meg, amikor 896-ban ereklyéit Hatto mainzi érsek a reichenaui apátságban helyezte el.52 
Ám ekkor még sem a sárkány, sem a megszabadított királylány meséje nem kapcsolódott 
az alakjához. Ez a narratívákban a 13. századra következett be: Jacobus de Voragine az 
Arany legendában már az új hőst örökítette meg. 

Szent György tiszteletének elterjedése a keresztes háborúkkal áll kapcsolatban.53 Az 
összefüggést világossá teszi az ábrázolásokon György vörös keresztes pajzsa. Az Arany le-
gendában olvassuk Jeruzsálem ostrománál „egy papnak megjelent egy szépséges ifjú, és azt 
mondta, hogy ő Szent György, a keresztények vezére. Arra biztatta, hogy vigyék magukkal az 
ereklyéit Jeruzsálembe, s ő velük lesz. Amikor Jeruzsálemet ostromolták és a szaracénok el-
lenállása miatt nem mertek felmenni a lépcsőn, Szent György jelent meg fehér páncélban, 
vörös kereszttel ékesítve, és intett nekik, hogy nyugodtan kapaszkodjanak utána s övék lesz a 
város. Azok bátorságra kapva elfoglalták Jeruzsálemet és megölték a szaracénokat.”54 Jeru-
zsálemet 1099-ben ostromolták, de a keresztes seregek már az 1 évvel korábbi, Antiochia 
melletti győzelmüket is György, Mercurius és Demetrius segítségének, tulajdonították.55 
A költemények és legendák szerint a szentek fehér lovon vezették győzelemre az első  

  50 Balogh Jolán: A magyarországi Szent György-ábrázolások forrása. = Archaeologiai Értesítő (továbbiakban: 
AÉ), 1929. (továbbiakban: Balogh, 1929.) 134–135. p. 

  51 Hiller, 1931. 107. p. 
  52 Haubrichs, 2003. 559. p. 
  53 Ezt a tény a szenttel és ábrázolásaival foglalkozó munkák megjegyzik: Réau, 1958. 572–573. p.; Hiller, 1931. 

10. p.; Tóth Melinda: Árpád-kori falfestészet. Bp. 1974. (továbbiakban: Tóth M., 1974.) 79. p. (Művészettör-
téneti füzetek; 9.) 

  54 Legenda aurea 105. p. 
  55 Runciman, Steven: A keresztes hadjáratok története. Ford. Bánki Vera, Nagy Mónika Zsuzsanna. Bp., 1999. 

(továbbiakban: Runciman, 1999.) 194. p. 
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keresztes hadjárat jórészt frank és angol katonáit. Később, az 1177. novemberi, Szaladin szul-
tán feletti győzelmet, amikor 500 lovag győzött a több ezres ellenségen – Szent Györgynek 
köszönték meg.56 A keresztes hadjáratok csatái lökést adtak a nyugati lovagság körében ismert 
és tisztelt György kultuszának. Nem véletlen, hogy a kappadókiai mártír tisztelete erősödött 
meg, nem pedig a nyugaton alig ismert Mercuriusé vagy Demetriusé. A szentföldi esemé-
nyeket követően születtek meg Franciaországban a legkorábbi, Szent Györgyöt a sárkánnyal 
ábrázoló falfestmények.57 A korai freskókon még nem a később elterjedt jelenet figyelhető 
meg: György gyalogosan küzd a sárkánnyal. Hamarosan megjelenik a lovas is, mégpedig a 
szövegeknek megfelelően, fehér paripán. Ezekből a festményekből alakult ki és állandósult 
a gyakori kép: a lovag fehér lován, pajzsán vörös kereszttel legyőzi a sárkányt. 

Mi történt a Szentföldön, amely így alakította és bővítette a Szent György-képet?  
Ha a pontos választ nem is tudjuk megfogalmazni, a Szentföldön és tágabban Kis-Ázsiában 
meglévő hiedelmek nyomra vezetnek. A Biblia földjén a keresztesek intenzív Szent György-
tisztelettel találkoztak, mert a szent hagyo-
mány szerinti sírjához érkeztek.58 Györgyöt 
a Joppa (ma: Jaffa, Izrael) és Jeruzsálem 
között fekvő Lyddában (ma: Lod, Izrael) 
temették el, ahol püspökséget alapítottak 
és templomot emeltek tiszteletére.59 
A Szentföldön a Szent György tiszteletére 
épült templomok száma Keresztelő Szent 
János, a johannita rend névadója templo-
mainak számával kb. azonos, míg más 
szentek egy–két templomot kaptak.60 

Fel kell figyelni arra, hogy ez a vidék 
a görög mitológiában több nevezetes ókori 
görög „sárkányos történet” színhelye. Két 
hasonló történet ismert, helyszínük a Föld-
közi-tenger keleti partvidéke. Északabbra 
a Fekete-tenger keleti vidékén Jászonnak 
és az argonautáknak a sárkánnyal kellett 
megküzdeni az aranygyapjúért. Trója kör-
nyékén a Poszeidon által küldött sárkány-
nak kikötött királylányt, Hesionét 
Heracles szabadított meg.61 (4. kép). Az Andromeda és Perszeusz történet helyszíne délebbre 
feküdt. A görög hérosz, Perszeusz itt szabadította meg Andromédát, a görög királylányt, 

  56 Runciman, 1999. 577. p. 
  57 Réau, 1958.; Bažant, Jan: St. George at Prague Castle and Perseus: an impossible Encounter? = Studia Hercy-

nia, 2015. (továbbiakban: Bažant, 2015.) 189–201. p. 
  58 Az első keresztes háborúról írt névtelen szerző már megemlékezik róla: Ramla mellett van egy nagyhírű temp-

lom, amelyben Szent György drága teste nyugszik, mivel itt vállalta Krisztus nevéért a mártíromságot. Anonymi 
Gesta Francorum et aliorum Hierosolymitanorum 36,4. Az első és második keresztes háború korának forrásai. 
Szerk. Veszprémy László. Bp., 1999. 116. p. (Középkori keresztény írók; 1.) 

  59 Runciman, 1999. 215. p. a forráshivatkozásokkal. 
  60 Röhricht, Reinhold: Regesta Regni Hierosolymitani, 1097–1291. Oenoponti, 1893. 135. p. az indexben öt 

György és ugyanennyi Keresztelő Szent János-templomot említ, ami jól tükrözi az arányokat. 
  61 Dunapentelei lelet. Nagy Mihály: Lapidarium. A Magyar Nemzeti Múzeum római kőtára. Főszerk. Kovács 

Tibor. Bp., 2007. (továbbiakban: Nagy, 2007.) 99. p. 

4. kép. Hesione és Heracles a sárkánnyal 
(Magyar Nemzeti Múzeum. Nagy, 2007. 99. p.)
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akit egy tengeri szörny számára kötöttek ki egy tengerparti szirtre.62 A kérdés az, hogy me-
lyik sárkányos történet hathatott-e és mi módon a Szent György-legenda alakulására?  
Az antik írók szerint Androméda kiszabadítása Palesztinában, Joppe (Jaffa, ma: Izrael) mellett 
történt. Sztrabón, Plinius és mások mellett a későbbi keresztény írók, mint Szent Jeromos, 
megemlékeznek róla.63 A legenda nem merült feledésbe. Flavius Josephus (Kr. u. 37–100) 
zsidó történetíró jegyezte le, hogy „Joppénak nincs természetes kikötője. Tengerpartja me-
redek és szakadékos, mindkét végén kissé lefelé lejt, de még ezek a hajlatok is szakadékos 
partszegélyek és a tengerbe nyúló sziklazátonyok. Még ma is mutatják itt Androméda bilin-
cseinek nyomait, s ebből látszik, milyen régi ez a monda.”64 A bilincsekről Plinius is írt.65 

A 10. századra Szent György története alighanem keveredett a Perszeusz–Androméda-
mítosszal.66 Az sem lehetetlen, hogy amikor a keresztesek a Szentföld visszafoglalására ér-
keztek, a sárkányos történet már létezett. A helyi folklórban ott élő sárkányos történetek, és 
nem közvetlenül Perszeusz mítosza alakította György történetét. Erre majd csak a  
14–15. században kerülhetett sor, amikor a két történet egymás vizuális emlékeit alakította.67 
Ma már nem nyomozható ki, hogy a Szent Györgyre vonatkozó helyi hiedelmek és legendák 
miként változtak meg, az évszázados muzulmán hatásra mennyire alakult át, miket hallottak 
és értettek vagy értettek félre a keresztesek. A történet alakulását mind keleten, mind nyu-
gaton elősegítette a sárkányban és más szörnyekben való hit. A jó és a gonosz harcának képi 
megfogalmazása a lovas vitéz és a sárkány harcában az antik hagyományokból táplálkozva 
a keleti kereszténység területén az ókortól kezdve folyamatos volt. Kappadokiában, György 
szülőföldjén jelent meg a 10–11. században egy lovas alak, aki lába alá taposs egy hatalmas 
kígyót. Ezeken a festmények, amelyek közül a legszebbek a görémei (Törökország) szikla-
templomokban maradtak ránk,68 a megszabadítandó szüzet nem ábrázoltak. Egy ezüstből 
domborított grúziai ikonon György lába alatt nem sárkány, hanem férfialak fekszik: magát 
a sátánt – és így a kígyót – megszemélyesítő, keresztényüldöző Diocletianus császár.69 
A megszabadított királylány történetét is Grúziából eredeztetik.70 Azt azonban, hogy a Kis-
Ázsiában elvétve felbukkanó kígyót–sárkányt ölő ábrázolásnak volt-e befolyása a nyugat-
európai sárkányos Szent György képre, valószínűtlen. 

Különleges leletek a vinicai (Észak-Macedonia) égetett agyag, latin feliratos ikonok.71 
Ezeknek, a jelenleg még alig értelmezett, unikális domborműveknek a felirata megnevezi 

  62 Réau, 1958. 572. p. már említette röviden. 
  63 Az ókori említések sorát összegyűjtötte Kaizer, Ted: Interpretations of the myth of Andromeda at Iope. = Syria, 

2011. 323–339. p. 
  64 Josephus Flavius: A zsidó háború. Ford. Révay József. Bp., 1963. 261. p. 
  65 Plinius. Naturalis historiae 5, 14, 69. 
  66 Perszeusz és Androméda mítoszának a hatásáról a sárkányölő Szent György-legendára Tóth, 1992. 13–38. p. 

és alapos részletességgel Van Reeth, Jan M. F.: Vie et geste de Saint Georges. Légende et histoire. In: Philo-
mathestatos. Studies in Greek Patristic and Byzantine Text Presented to Jacques for his Sixty-Fifth Birthday. 
Ed. B. Janssens, B. Roosen, P. Van Deun. Leuven, 2004. 647–670. p. (Orientalia Lovaniensia Analecta; 137.) 

  67 A példákat lásd Bažant, 2015. 
  68 Lucchesi Palli, Elisabetta: St. Georg. In: LCI Bd. 6. Ikonographie der Heiligen. Crescentianus von Tunis bis 

Innocentia. Roma–Freiburg–Basel–Wien, 1974. (továbbiakban: Bd. 6.) 370. p. 
  69 Bažant, 2015. 192. p. 
  70 A nyugat-európai ábrázolásokról összefoglalóan Braunfels, Sigrid: St. Georg. In: LCI Bd. 6. 374–390. p. 
  71 Balabanov, Kosta – Krstevski, Cone: Die Tonikonen von Vinica. Frühchristliche Bilder aus Makedonien. Mün-

chen, 1993. (továbbiakban: Babanov – Krstevski, 1993.) 69 p. (Ausstellungskatalog der Prähistorische Staat-
samlung; Bd. 25.) 
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az ábrázoltat. A 6–7. századra keltezett és másodlagosan beépített helyzetben talált közel 
100 ikon a közelben álló templom díszítése lehetett. Két azonos, több példányban fennmaradt 
ikon Szent Györgyöt és Kristófot ábrázolja.72 Kristóf a jobb, György a bal kezében felül 
gömbös végű lándzsát fog, ami a lábuk alatt fekvő és felemelt fejű kígyó fejébe szúrnak. 
A György melletti kígyónak emberarca van. Egy másik ikonon Theodor a lovas, és az ő 
ikonjának a jobb széle sérült. Nem tudjuk, hogy a lovas lába alatt volt-e sárkány/kígyó.  
Az alak nem szúró mozdulattal lándzsáját lefelé tartja. A lándzsa felső végén egy tekert 
farkú kis méretű sárkány van, mellette a felirat: S(an)C(tu)S THEO/DO/RVS/DRACO. 
Szent Györgyöt és Kristófot állva, együtt nem katonaruhában ábrázolták. (5. kép) A két 
ikonból arra lehet következtetni, hogy a két szentről a Balkánon a nyugatitól eltérő kép lé-
tezett. Erre György civil, Theodor katonai 
viseletéből és lovas ábrázolásából lehet kö-
vetkeztetni. Theodor töredékes ábrázolásá-
nál kérdés, hogy a ló lába alatt volt-e sár-
kány, mit jelent a lándzsa felső végén a 
sárkány, és a draco felirat. A sárkány kis 
mérete miatt lehet, hogy a sárkányos hadi 
jelvényt ábrázoltak, és a draco Theodorus 
katonai rangját jelzi (draconarius). A lelet 
különlegessége, hogy noha a lelőhely görög 
nyelvterületen – az ún. Jiriček-vonaltól jó-
val keletebbre fekszik 73 – az ikonokat ke-
retező, részben bibliai szövegeket latin be-
tűkkel, latinul írták. Csak a D és a V betűk 
görög unciálisok. 

A Szentföld visszafoglalására érkező 
keresztesek tudták vagy értesültek arról, 
hogy Szent György földjére érkeztek. 
A szentföldi útleírások sorra megemlékeztek Lyddáról és Szent Györgyről.74 A vizuális em-
lékeken a sárkány azonban nem a Szentföldön és nem mindenhol kapcsolódott György alak-
jához. Ismerjük ugyanis a második lyddai, más néven ramla-i (ma: Izrael) püspök, Rogerius 

  72 Az ikon Szent Theodor-ábrázolását részletesen és alaposan vizsgálta Walter, Christopher: Saint Theodore and 
the Dragon. In: Through a glass brightly. Studies in Byzantine and medieval art and archaeology. Presented 
to David Buckton. Christopher Entwistle [Publ.]. Oxford, 2003. (továbbiakban: Walter, 2003.) 95–106. p.  
Ő Theodort tartotta az elsődleges sárkányölőnek, akitől a szörny Györgyhöz került át. 

  73 Christopher Walter a feliratok latin nyelvét azzal magyarázza. hogy a terület thessalonikai érsekséghez tarto-
zott, az pedig ca. 733-ig Róma, és nem Konstantinápoly egyházi igazgatása alatt állt. Tehát a vinicai ikonok 
700-nál korábbiak (Walter, 2003.). Az egyházkormányzathoz és az időponthoz lásd Bréhier, Louis: A bizánci 
birodalom intézményei. Ford. Baán István. Bp., 2003. 467–468., 472–473. p. (Varia Byzantina; 7.) Chr. Walter 
nem közölt azonban adatot arról, hogy a görög nyelvterületen liturgia nyelve latin lett volna. Valószínűbbnek 
tartok egy másik értelmezést. A lelőhely Dacia Mediterranea vagy Dacia Nova tartomány területére esik, ahová 
Dácia 271. évi kiürítése után a lakosságot áttelepítették. Ezért az egyébként görög nyelvhasználatú területen 
a 4. századra megemelkedett a latin nyelvű feliratok száma. Tóth Endre: Dacia, római tartomány. In: Erdély 
története. Főszerk. Köpeczi Béla. Bp., 1986. 1. köt. 103. p. A területen a latin nyelvhasználat cseppet sem kö-
zömbös a románság etnogenezise tekintetében. 

  74 Itinera Hierosolymitana saeculi IIII-VIII, Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum. Vol. 38. Rec. Paulus 
Geyer. Wien, 1898. 139. p. (Theodosius), 176–177. p. (Antoninus Placentinus), 182. p. (Xenodochium S.  
Georgii, Antoninus), 288. p. (Adamnanus). 

5. kép: Szent Kristóf és György, vinicai 
agyagikon (Babanov – Krstevski, 1993. 10. p.)
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pecsétjét 1115-ból: ROGERIUS DEI GR(ati)A RAMATE(n)SIS EP(i)S(copus). Az előlapon 
a püspök képe van. A hátlap felirata SIGILLUM SANCTI GEORGII MART(yris): a képen 
balra haladó lovas alak a bal kezével kereszttel díszített hosszúkás pajzsot, jobbjában ke-
resztes, zászlós lándzsát tart. Sárkány nincs a pecséten.75 A legkorábbi európai ábrázolásokon 
is csak a lovas alakot ábrázolták.76 A sárkány legkorábban I. (Hauteville-i) Salernoi Roger 
antiochiai régens és fejedelem (1112–1118) érmén tűnt fel.77 Az érméről készült rajzon 
jobbra tartó glóriás lovas lába alatt kígyó tekereg, és a felirat kilétét meghatározza:78 GEOR 
(görög betűkkel). A kopott, rossz fenntartású érmeken a kígyó alig látszik. 

A sárkány-történet nem csak a mediterrán népek mítoszaiban szereplő lény. Ismerjük 
a germán mitológia kincsőrző sárkányát a Siegfried történetéből.79 A mediterrán és a germán 
hiedelmek, részben keresztény átfogalmazásban az első évezred második felében találkoztak 
és egymást erősítették. A román és gótikus művészetben pedig támogatást kaptak a kőszob-
rászat szörnyeiben, sárkányaiban, a katedrálisok vízköpőiben, oszlopfőin. Még hihetőbbek 
voltak azok a sárkányok, amelyeket, ha életben nem is, de csontjaikat láthatták. Még a  
17. század végén is hittek létezésükben, amint ezt a sárkánykutató Hain János eperjesi (ma: 
Prešov, Szlovákia) orvos leírásából tudjuk, aki a Szepes vármegyei, Dunajec-menti Sár-
kány-barlangról tudósította kollégáját.80 A barlangok ősállatmaradványait és a folyók által 
kimosott, hatalmas csontokat becsben tartották. Méretük megdöbbentette az embereket, és 
ezeket aligha tarthatták másnak, mint hatalmas sárkányok maradványainak. Annyira meg-
becsülték ezeket a csontokat, hogy nemegyszer megvasalva a városkapukra függesztették: 
ezzel jelezték, hogy sárkány védi a várost az ellenségtől. Tudomásunk van arról, hogy a po-
zsonyi (ma: Bratislava, Szlováki) és a győri városkapukra, a pétervásári, a kismartoni (ma: 
Eisenstadt, Ausztria) és más kastélyok, a semptei (ma: Šintava, Szlovákia), a temesvári (ma: 
Timișoara, Románia) és egyéb várak kapuira megvasalt, nagyméretű csontokat függesztet-
tek. Ezeket sokan látták: az embereknek kétségük sem volt, hogy sárkányok csontjai és elő-
segítette a sárkányok létezését. 

Mivel a középkorban a sárkányok és hasonló szörnyek létezésében nem kételkedtek, 
ez a keresztesek közreműködésével Európa nyugati felén megkönnyítette a sárkánnyal és a 
szűzzel bővült Szent György-legenda befogadását. Nyugat-Európában a lovagi kultúra a 
várost és a leányt védő hős alakjában mintaképre talált. A 12. századtól a lovagi kultúrának 
köszönhetően a szent tisztelete a sárkányos legendával együtt széles körben elterjedt el  

  75 Schlumberger, Gustave – Chalandon, Ferdinand – Blanchet, Adrien: Sigillographie de l’Orient Latin. Paris, 
1943. 113–114. p. (Bibliothèque Archéologique et Historique; 37.) 

  76 Réau, 1958. 575. p. 
  77 Aufhauser, 1911. 75. p.; Baum, 1943. 27. p. 
  78 Malloy, Alex G. – Preston, Irene Fraley – Seltman, A. J.: Coins of The Crusader States, 1098–1291. Including 

the Kingdom of Jerusalem and its vassal states of Syria and Palestine, the Lusignan Kingdom of Cyprus (1098–
1489), and the Latin Empire of Constantinople and its vassal states of Greece. New York, 1994. 201. kép: 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Salern%C3%B3i_Roger, (Megtekintve: 2020. április 23.) 

  79 Beck, Heinrich: Einige vendelzeitliche Bilddenkmäler und die literarische Überlieferung. München, 1964. 50 p. 
(Sitzungsberichte der Bayerische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse; 6.); Höfler, 
Otto: Siegfried, Arminius und der Nibelungenhort. Wien, 1978. 110 p. (Österreichischen Akademie der Wis-
senschaften. Philosofisch-historische Klasse. Sitzungsberichte; 332.) 

  80 A csontmaradványok közép- és koraújkori felhasználásáról összefoglalóan Kubacska András: Fantasztikus 
elemek a magyarországi ősgerincesek kutatástörténetében. = A Természet, 1929. 3–4. sz. 26-28. p.; Uő: Láncra 
vert ősmaradványok. = Természettudományi Közlöny, 1929. 895. füz. 645–652. p.; Vörös István: Elephanti-
den-Reste aus dem Karpathenbecken. = Fragmenta Mineralogica et Palaeontologica, 1983. 61–84. p. 
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irodalomban és a képzőművészetben. Templomokat szenteltek tiszteletére. Katalóniától 
Oroszországig, Piemonttól a Mansfeld grófságig,81 és nem egy városnak, sőt országnak a 
patrónusává, védőszentjévé vált. Angliában a Szentföldet járt Oroszlánszívű Richárd király 
(1189–1199) honosította meg György tiszteletét. 1222-ben az oxfordi zsinat az ország vé-
dőjévé nyilvánította,82 és a III. Edvárd által 1348-ban alapított térdszalagrend jelvényét az 
ő sárkányölő képe díszítette. 

 
 
A SZENT GYÖRGY TISZTELETE ÉS ÁBRÁZOLÁSÁNAK KEZDETEI MAGYARORSZÁGON  

 
Szent György tisztelete I. István uralkodása kezdetétől adatolt Magyarországon. A sereg 
Márton és György zászlója alatt vonult Koppány ellen.83 A király a bolgár hadjáratból Szent 
György-ereklyét hozott magával.84 A veszprémi székesegyház mellett a rotundát Szent 
György tiszteletére szentelték,85 az 1030 körül alapított csanádi püspökség védőszentje és 
a székesegyház patrociniuma Szent György lett.86 A tiszteletére szentelt 330 templom jól 
mutatja tiszteletének széleskörű elterjedését.87 Ezért szükségtelen a Ják-nemzetség88 mo-
nostorának György patrociniumválasztása mögött különleges okot keresni. Egyébként a sár-
kányok ott „röpködtek” Ják körül. A nemzetség első monostorát, a pornóit, egy sárkányos 
szent, antiochiai Margit tiszteletére alapították.89 Legendája szerint Margitot az ördög sár-
kány képében látogatta meg, és elnyelte: az esemény hitelességét Voraginei Jakab is kétli.90 
A Szent György-legendán okulva Margit esetében is vizsgálni kellene a történet eredetét, 
és csak azután lehetne állítani, hogy a kolostoralapítót befolyásolta-e a sárkánytörténet. 
A nagy kiterjedésű Ják falu északkeleti szomszédja a német földről betelepülő Hermány 
nemzetség: címerállata a szépen rajzolt szárnyas sárkány volt, a 14. századi pecsétképük 
mutatja91 a sárkányok ambivalens szimbólumtartalmát. 

Szerencsés körülmény, hogy a legkorábbi keltezhető sárkányölő Szent György ábrázo-
lások évre keltezett 13. századi pecséteken láthatók. A legkorábbra sárkányölő-ábrázolásnak, 

  81 A Szent György-ábrázolásos érmeket lásd Huszár Lajos: Szent György érmek. Bp., 1940. 52 p., 8 t. (Biblio -
theca Humanitatis Historica; 4.) 

  82 Réau, 1958. 573. p. 
  83 Legenda maior c. 6; Érszegi, 2004. 20. p.; SRH 2. 381. p. 
  84 Gombos, Albinus Franciscus: Catalogus fontium historiae Hungaricae aevo ducum et regum ex stirpe Arpad 

descendentium ab anno Christi DCCC usque ad annum MCCCI. (továbbiakban: Gombos Cat.) Vol. 2. D–N. 
Bp., 1937. (továbbiakban: Vol. 2.) 969–970. sz.; A namuri Szent Albán-egyház alapítása. In: Az államalapítás 
korának írott forrásai. Szerk. Kristó Gyula. Szeged, 1999. 227. p. (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár; 14.) 

  85 Gyürky, 1963. 
  86 Szent Gellért nagy legendája c. 8–10. fejezetek, SRH 2. 491–493. p.; Árpád-kori legendák és intelmek. Szentek 

a magyar középkorból. 1. Szerk. Bertényi Iván et al. Bp., 2004. 76–78. p. (Millenneumi magyar történelem. 
Források) 

  87 Mező, 2003. 92–115. p. 
  88 A Ják nemzetség történetéről részletesen Rácz György: A Ják nemzetség és monostoralapításai. 1. rész. = Vasi 

Szemle, 2000. 1. sz. (továbbiakban: Rácz, 2000.) 7–26. p. 
  89 Hervay Ferenc. L.: Repertorium historicum ordinis Cisterciensis in Hungaria. Roma, 1984. 154–156. p. (Bib-

liotheca Cisterciensis; 7.) 
  90 Legenda aurea 147. p. 
  91 Lackfy-címert lásd Megpecsételt történelem. Középkori pecsétek Esztergomból. Szerk. Hegedüs András.  

Esztergom, 2000. (továbbiakban Hegedüs, 2000.) 57. sz. (Lackfi Imre nádor, 1373), 59. sz. (Lackfi István 
nádor, 1388). 
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ha a feltételezések igaznak bizonyulnak, a kis mérete és elzártsága miatt nem lehetett hatása 
a hazai Szent György–ikonográfia alakulására. A salzburgi érsekség kincstárában őrzött kettős 
kereszt alakú ereklyetartó felső keresztszárának92 metszésére egy fekvő ovális, jáspis intagliot 
illesztettek, amely lovas alakot és „sárkányt” ábrázol. (6. kép) A feltevés szerint 1476-ban 
Beckensloer (Peckenschlager) János esztergomi érsek vitte magával,93 amikor a székhelyéről 
a kincstár egy részével aacheni zarándoklat ürügyén Mátyás elől III. Frigyeshez menekült, 
majd salzburgi érsek lett94 (1482–1489). A tárgynak ezt az eredetét Deér József vetette fel, 
azzal együtt, hogy a magyar királyok eredeti eskü keresztje lehetett.95 Az intaglion a lovas 
lándzsájával sárkányt – inkább krokodilra emlékeztető alakot – döf le. A képnek nincs felirata, 
a kutatók Szent Demeternek nevezték az alakot,96 aki aligha lehet: Demetert sárkányölőként 
nem ábrázolták. Vizsgálni kell az intaglio korát: antik vagy középkori-e? Bárkit is ábrázol a 
lovas, amikor a keresztet készítették, aligha értelmezték Szent György vagy Theodorként, 
hanem a gonoszt legyőző Krisztus képének vélték. 

  92 Kovács Éva: Árpád-kori ötvösség. Bp., 1974. (továbbiakban: Kovács, 1974.) 17. p. Legjobb képe: Ornementa 
Ecclesiae. Kunst und Künstler der Romanik. Katalog zur Ausstellung des Schnütgen-Museums in der Josef-
Haubrich-Kunsthalles, Hrsg. von Anton Legner. Köln, 1985. (továbbiakban: Ornamenta Ecclesiae) 3. 113, H 
32. Az ovális kő anyagát nem nevezték meg.; Kronbichler, Johannes: Objekt-Nr.: 10.2.13. In: Ostarrîchi – 
Österreich, 996–1996. Menschen, Mythen, Meilensteine. Katalog der Österreichischen Länderausstellung in 
Neuhofen an der Ybbs und St. Pölten. Hrsg. von Ernst Bruckmüller, Peter Urbanitsch. Horn, 1996. (további-
akban: Kronbichler, 1996.) XXIV. 282. p. (Katalog des Niederösterreichischen Landesmuseums; N. F. 388.) 
szerint az intaglio anyaga jáspis. 

  93 Kovács, 1974. 46. p. 18. sz.; Kronbichler, 1996. 282. p., Objekt-Nr.: 10.2.13. A szerző írta: „Nach den Aufze-
ichnungen des Salzburger Chronisten Hans Stainhauser (1598) brachte Bischof Johannes Peckenschlager bei 
seiner Flucht aus Ungarn 1465 dieses Kreuz zusammen mit einigen anderen Kostbarkeiten aus Gran/Eszter-
gom mit nach Salzburg.” Amennyiben az azonosítás lehetséges és hiteles, akkor a kereszt Esztergomból szár-
mazik. Mivel a Keleti Császárságban filigránt nem használtak, az ereklyés kettőskeresztet Magyarországon 
is készíthették. Roppant kicsi a filigrándíszes Árpád-kori tárgyak száma, ezért az összehasonlítás és vizsgálat 
problematikus. A keresztalakú ereklyetartó jellegzetessége a viszonylag hosszú, függőleges szár, amelynek 
felső egyharmadában van a két rövid kereszttag: ez nem a gyakori forma. Továbbá a filigrán indakacsok végén 
gömböcskék vannak, ami jellegzetes díszítés. Ilyen filigrán eddig nem ismert Magyarországról, viszont a nyu-
gati császárságban gyakori. Sajnos a minta nem keltező jellegzetesség, mert a 10. századtól a 12–14. században 
is tovább él (Evangeliarium-kötéstábla, Köln 1170 körül, Ornamenta Ecclesiae 2. 401–402. Háromkirályok-
ereklyekoporsó, 1181–1230, Köln, Ornamenta ecclesiae 3. 222. Hegyikristály ereklyetartó, Köln, 14. századi 
filigrán foglalattal, Ornamenta ecclesiae 2. 83, D62. 9). Nem hagyható figyelmen kívül az a lehetőség sem, 
hogy az ereklyetartó keresztet II. András hozta magával a keresztes hadjárat alkalmával a Szentföldről. A tárgy 
tanulmányozása rendkívül fontos. 

  94 Az elvitt kincsekről és későbbi sorsukról Fraknói Vilmos: Vitéz János könyvtára. = Magyar Könyvszemle, 
1878. 1. sz. 14–18. p.; Uő: Beckensloer magyar prímás III. Frigyes német császár szolgálatában, 1459–1489. 
= Történelmi Szemle, 1917. 159–186. p. A kincsekből cím szerint négy kódexet ismerünk. Lásd még Kron-
bichler, 1996. 282. p. 

  95 Deér véleményét közölte Widrich, Hans: Salzburgs alte Schatzkammer = Alte und Moderne Kunst, 1967.  
H. 93. 11–12. p.; Kovács, 1974. 46. p.; Takács Imre: A magyarországi káptalanok és konventek középkori pe-
csétjei. Művészettörténeti tanulmány és katalógus a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató 
Intézete és a Budapest Történeti Múzeum másolatgyűjteménye alapján. Bp., 1992. (továbbiakban: Takács, 
1992.) 25–26. p. Különös, hogy Deér Josef: Die Heilige Krone Ungarns. Wien, 1966. 301 p., 139 plates. (Ös-
terreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Historische Klasse. Denkschrifte; Bd. 91.) nem 
írt a keresztről. 

  96 Henze, Ulrich: H 30 Reliquienkreuz. In: Ornamenta ecclesiae 3. 113. p. A szerző közlése: „Byzanz (?), 11. 
Jahrhundert (?)” jól mutatja a tárgy kutatásának szükségességét. 
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Meglepő a Ják-nembeli Zlaudus fehérvári olvasókanonok97 pecsétje az 1237. évi ok-
levélen:98 (1. kép) ez a legkorábbi ismert hazai sárkányos Szent György-ábrázolás.99 A man-
dorla alakú – tehát az egyházi személyekre jellemző – pecsétkép nem a Jákok oroszlánját,100 

hanem a sárkányölő Szent Györgyöt ábrázolja, amennyire megállapítható, részletgazdag 
kompozícióban. A korábban a Kaplony nembelinek tartott101 Zlaudusról bebizonyosodott, 
hogy a Ják nemhez tartozott.102 Származását a pecsétképe erősíti: a Szent György kép a pe-
cséten a nemzetségi monostor patrociniuma miatt Zlaudus személyét a Ják nemhez kap-
csolja. 

A pecsétkép eredete kutatást igényel, amelyek a használatához és az ikonográfiához 
kapcsolódnak. A rosszul látható felirat Rácz György olvasatában:103 +SIGIL(um)  
+ MAGIS(tri) [Zlau]DI + LECTORIS ALBENSIS, az alak fejének két oldalán pedig 
S(an)C(tu)S GEORGIUS. Ha a fehérvári káptalan olvasókanonokja Szent György képet vé-
setett pecsétnyomójára, az nemzetségének a szenthez való kötődését és tiszteletét mutatja. 

  97 Személyéről részletesen Rácz, 2000. 7–15. p. 
  98 Az oklevelet említi Kumorovitz L. Bernát: A magyar pecséthasználat története a középkorban. Bp., 1993. 109. p. 

392. jegyzet (Bibliotheca Humanitatis Historica); D. Mezey – Szentesi, 1999. 10. p. 
  99 Az oklevél képe Holub József: Zala megye története a középkorban. 1. köt. A megyei és egyházi közigazgatás 

története. Pécs, 1929. 72–77. p.; A csanádi káptalan pecsétjei, amelyek sárkányos Szent Györgyöt ábrázolnak, 
a 13. század utolsó harmadából maradtak fenn: Takács, 1992. 51–52. p., III. tábla, 10:1. 

100 Csoma, 2004. 1249–1251. p. 
101 Karácsonyi János: A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. Bp., 1900. Reprint. Bp., 1995., 745–746. p. 
102 Rácz, 2000. 7–15. p. 
103 Rácz, 2000. 23. p. 

6. kép A salzburgi kereszt 
(Ornementa Ecclesiae  

3. 113, H 32)

7. kép A bambergi Szent György pecsét (Zeißner, Werner: 
Das Bistum Bamberg in Geschichte und Gegenwart. Bd. 3. 
Reformation, katholische Reform, Barock und Aufklärung, 

1520–1803. Strasbourg, 1992. 25. p.) 
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Vajon a sárkányos képtípus hogyan jutott Zlaudus és a nemzetsége tudomására? Különösen 
típus kialakulásának korai szakaszában, a későbbi ikonográfiával egyező, fejlett típusban. 
Az 1256-ban felszentelt jáki templom apszisfreskóját Zlaudus pecsétképének típusában, ez 
idő tájt, a 13. század második felében festették.104 

Az előkép átvételére elvileg – ha az egyes fázisokat nem is tudjuk megállapítani – az 
ismert adatokból és körülményekből következően két módon nyílt lehetőség. Bizonyított a 
jáki monostor szobrászati munkáiban a bambergi kapcsolat,105 ha annak mikéntje nem is vi-
lágos.106 A bambergi székesegyház 1185-ben leégett, és az újjáépítés levezénylése Andechs-
Meráni Eckbert püspök (1203–1237. június 5.) kormányzása idején történt: a dómot 1237. 
május 6-án szentelték fel. 1206-ban, amikor a bambergi püspöki palotában Wittelsbach Ottó 
herceg meggyilkolta Hohenstauf (Sváb) Fülöp királyt, a püspök testvéréhez Gertrúd király-
néhoz Magyarországra menekült és 1208–1211 között ott tartózkodott.107 A bambergi püs-
pökséget II. Henrik még királyként 1009-ben alapította és építette fel a székesegyházat Szent 
Péter és Szent György tiszteletére.108 A templom keleti kórusát Szent György tiszteletére 
szentelték, akinek a nevére II. Henrik kanonoki társulatot (Fratres S. Georgii) alapított.109 
A templom felszentelésén 1012-ben részt vett Ascherik, Magyarország érseke.110 A pecsét-
képük az 1165. évből (7. kép) a sárkányos jelenetet mutatja.111 A részletek összehasonlítása 
nem lehetséges, de a különbség megállapítható. A kompozíció Zlaudus pecsétképétől jól 
láthatóan eltér. A bambergi pecséten a ló statikus: áll vagy lép, György kissé előre dőlve te-
kint előre, egyenesen ül, köpenye sem lebeg, és derékszögben tartott jobb karjával, kissé 
behajlított kézfejjel tartott lándzsájával szúrja le sárkányt. Ezzel szemben Zlaudus pecsétjén 
a ló ágaskodik, György derékban kissé hátra fordul, kinyújtott karral szúrja a lándzsát a sár-
kányba, köpenye a háta mögött lobog.112 Zlaudus pecsétképe közelebb áll a jáki monostor 
freskójához, mint a bambergi pecséthez: a pecsét és a freskó előképe azonos. 

A Szent Györgyöt ábrázolja a csanádi káptalan pecsétje is.113 Ezen a sárkányölő iko-
nográfiája nem a Zlaudus-pecséthez, hanem a bambergi képtípushoz hasonló.114 A csanádi 
pecsét csak 1299-es és 14. századi oklevelekről ismert: a ló lép, a szent egyenes testtartásban 
ül rajta, és előreszegezett lándzsát döf a sárkányba. Minden bizonnyal igaza van Takács  

104 Balogh, 1929. 135. p.; Tóth M., 1974. 78. p.; Marosi Ernő: A romanika Magyarországon. Bp., 2013. (továb-
biakban: Marosi, 2013.) 101. p.  

105 Bogyay Tamás: A jáki apátsági templom és a Szent Jakab-kápolna. Művészettörténeti összefoglalás és vezető 
a két templom megtekintéséhez. Szombathely, 1944. 106 p. (A Dunántúli Szemle könyvei; 220.); Uő: Ják és 
Bamberg. In: Tanulmányok Entz Géza nyolcvanadik születésnapjára. Szerk. Valter Ilona. Bp., 1993. (továb-
biakban: Bogyay, 1993.) 11–20. p.; Marosi, 2013. 97–98. p. 

106 Winterfeld, Dethard von: Bamberg és Ják. In: Szentesi – Ujvári, 1999. 503. p. 
107 Ekbert püspök magyarországi kapcsolatáról: Bogyay, 1993. 13. p. 
108 Zimmermann, Gerd: St. Georg als Schutzpatron am Dom, in der Stadt und im Bistum Bamberg. In: St. Georg, 

1992. 9–109. p. 
109 Haubrichs, 2003. 559. p. 
110 Gombos Cat. Vol. 2. 1950. sz. 842. p. 
111 A sárkányos pecsét Wofgang Haubrichs szerint 1097-ben fordul elő előszőr – Haubrichs, 2003. 559. p. –, a 

tárgynak nem tudtam a nyomára bukkanni. 
112 A lovas lobogó köpenyes Nagy Sándor érmék óta közhely az ábrázolásokon. Az a különlegesség és vizsgá-

landó, ha nincs lobogó köpeny. 
113 Balogh, 1929. 143. p.; Takács, 1992. 51–52. p., III. tábla. 
114 A kölni Szent György-alapítvány pecsétjén a szentet nem lovasként ábrázolták. A pecsétképen 1175 körül még 

a dékánt ábrázolták (Ornamenta ecclesiae 2. 39, D28.). 1180 körül azonban a pecséten katonaruhás alak áll 
Ornamenta ecclesiae 2. 49, D 45. 
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Imrének, aki a pecsétkép korábbi létrejöttét tételezte fel.115 Arra lehet gondolni, hogy a sár-
kányölő szent ábrázolásainak korai szakaszában két előkép vált ismertté és használttá Ma-
gyarországon. Egy statikusabb és egy mozgalmasabb kompozíció, ami a ló és a szent 
ábrázolásában figyelhető meg. A régebbi típust a csanádi pecsét őrizte meg, Zlaudus pecsétje 
pedig a mozgalmas, a 13. századra létrejött vágtató lovastípust követi, aminek korai válto-
zata Benedek alországbíró pecsétje116 (1221). Tekintettel a 13. századi csekély számú érté-

kelhető hazai lovas pecsétképekhez117 (8. kép) az összehasonlítás és a Zlaudus-pecsét 
eredetének megállapítása lehetetlen. 

A másik közvetett lehetőség a kép közvetítésére a Jákokhoz a keresztes seregvonulások 
voltak, amelyek a Nyugat-Dunántúlon haladtak át.118 Az 1. keresztes hadsereg több szakasz-
ban vonult át Magyarországon.119 Az nyilvánvaló és érthető, hogy a Jeruzsálembe tartó za-
rándokok útvonala nem azonos a hadseregek vonulási útjával. Az 1. keresztes hadjárat még 
115 Takács, 1992. 5. p. A pecsétet Balogh Jolán is a 13. század első felére keltezte (Balogh, 1929. 141. p.). Balogh 

Jolán a Szent György ábrázolásokban két típust különböztetett meg: egy bizánci vagy italo–bizánci sémát, 
ami a római császárkori lovas ábrázolások leszármazottja volt, közvetlenül a ló elött vagy alatt lévő szörnyet 
szinte függőleges lándzsával döfi le, és egy nyugati sémát, ahol a szent előreszegezett lándzsával támadja a 
sárkányt. A szétválasztás jogos, az elnevezés (bizánci, italo–bizánci) azonban nem, mert a lovas György áb-
rázolás Bizáncban ebben a korai szakaszban nincs. A kétféle típus alkalmazását a 12–14. században lényegében 
a rendelkezésre álló hely formája döntötte el. 

116 Fraknói Vilmos: A legrégibb magyarországi lovaspecsét. = AÉ, 1878. (továbbiakban Fraknói, 1878.) 6–10. p.; 
Balogh, 1929. 

117 Benedek alországbíró vadászó lovast ábrázoló (Balogh, 1929.; Fraknói, 1878.) és V. István pecsétjén. Takács 
Imre: Az Árpád-házi királyok pecsétjei. Royal Seals of the Árpad Dynasty. Bp., 2012. 187 p. (Corpus Sigil-
lorum Hungariae Mediaevalis; 1.); Veszprémy László: Lovaspecsétek Magyarországon. In: Hegedüs, 2000. 
11–17. p., valamint V. István és III. András hercegi pecsétjén kívül értékelhető 13. századi lovas pecsétet nem 
ismerünk.  

118 Tóth Endre: Via imperatoris, 1217. In: „Quasi liber et pictura” Tanulmányok Kubinyi András hetvenedik szü-
letésnapjára. Studies in honour of András Kubinyi on his seventieth birthday. Bp., 2004. 575–580. p. 

119 A keresztes hadjáratokhoz Runciman, 1999. 107., 117., 121. p. 

8. kép Benedek alországbíró  
pecsétje (Fraknói, 1878. 8. p.) 

9. kép Szent György és a sárkány a baseli dóm 
homlokzatán (Mráv Zsolt felvétele)
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nem ismerhette a sárkányos Szent Györgyöt. A 2. keresztes hadjárat seregét 1147-ben előbb 
III. Konrád német király, utóbb VII. Lajos francia király vezette át az országon.120 Konrád 
útjáról nem maradt topográfiai adat (mégis, Freisingi Ottó feljegyzései az országról ez időből 
származnak, és némiképpen árulkodnak a sereg vonulásának helyéről.)121 VII. Lajos útjáról 
Odo de Deogilo csak annyit írt, hogy Belgrádba (ma: Beograd, Szerbia)  érkeztek meg.122 
1189-ben I. Barbarossa Frigyes keresztes hadai – 3. keresztes hadjárat – vonultak át Ma-
gyarországon,123 amiről Lübecki Arnold apát,124 Ansbert125 és röviden Freisingi Ottó126 tu-
dósított. A seregek útja a Dunántúlon vezetett keresztül, de a vonulásuk helyét nem 
ismerünk. Legfeljebb az tételezhető fel, hogy ezek a seregek már rendelkezhettek olyan tár-
gyakkal, amelyek ösztönzést adhattak a sárkányos ábrázoláshoz, elősegíthették a képtípus 
megismerését. 

Végeredményben a sárkányos legenda alakulása a következőkben foglalható össze: 
A 11. századra Szent György mind keleten, mind nyugaton jól ismert, népszerű szentté vált. 
Első legendái, amelyeket a vértanúakták mintájára később írtak, görög, latin és más nyelven 
terjedtek el, még nem tartalmazták a sárkánytól megszabadított királylány legendáját. A ke-
leti egyházban Szent Györgyöt a korai időszakban gyalogos katonaként vagy mellképként 
ábrázolták, de katonai hivatásából következett a lovas alak lehetősége. A lovas képeket ins-
pirálták azok a római császárkori ábrázolások, amelyeken a jó és a rossz küzdelme a lovas 
és a kígyó/sárkány harcában jelenik meg. Az ellentét ilyen ábrázolását a keresztényeknél a 
Zsoltár- és Apocalypsis-szövegek elősegítették. A hitében kitartó, Istenhez hű György is így 
győzte le a gonoszt, a pogányságot, az azt jelképező és megtestesítő Diocletianus császárt. 
(9. kép) A keresztesháborúk idején a palesztinai partvidék a hely, ahol a megszabadított ki-
rálylány csatlakozott a legendához és később feltűnt a műalkotásokon. Magyarországon 
lehet, hogy már a 12. század folyamán megjelent a sárkányölő Szent György képe a csanádi 
káptalani pecsétjén, de csak 13. század végi oklevélen maradt fenn. Más kompozíció és 
mozgalmasabb Zlaudus pecsétje, amely ágaskodó lovat mutat: a középkori falfestményeken 
ez az ábrázolás honosodott meg. 

 
Scripsi in angustiis anno Domini 2020. 
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