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Pompejiről.
(Felolvastatott az Erdélyi Irodalmi Társaság 1897. április 11. ülésében.)

Göthe olaszországi útjából 1787. III. 17. Pompeji elpusztulásá
ról így ír: íSok szerencsétlenség történt a világon, de kevés, a
Wely az utókornak annyi örömöt szerzett volna. Nem egy könnyen
tudok ennél érdekesebbet^
A benyomás, a melyet Pompeji a látogatókra gyakorol, egyéni
hangulat, műveltségi fokozat, és számtalan külső s belső körülmény
szerint rendkivül különböző, de minden esetben varázsszerű, kitörül
hetetlen.
Scott Walter, a mikor honfitársával (feli Vilmossal ott járt,
érzelmeit ez ismételt felkiáltásban lejezte ki: »A halál városa! A
halál városa« ! (The city oí the Dead!) De ez a halál városa láto
gatóit nem űzi el; ellenkezőleg, a legmagasabb fokú érdekeltséggel
lebilincseli, sőt vissza-visszahivja.
E varázsnak, ez érdekeltségnek magyarázata pedig abban rej
lik, hogy itt igen kevés képzelettel visszahelyezhetjük magunkat 19
évszázzal a múltba, a classicus ókorba. Mindazt, a mit a régi
írókból, feliratokból, más leihelyekről csak töredékesen, hiányosan,
idegen keretben látunk és tudunk, itt meglepetéssel szemünk előtt
látjuk a maga, teljességében, kézzel foghatóan. Itt minden tárad
i g nélkül világos képet kapunk egy gazdag és kedvező fekvésű
vidéki városról, ulczáiról, tereiről, középületeiről, vízvezetékeiről, a
házak külsejéről, belső berendezéséről, ékítményeiről; itt betekint
hetünk a lakosok életébe, loglalkozásaiba, láthatjuk boltjaik berende •
sfesét,. műhelyeiket, eszközeiket, szerszámaikat, ékszereiket. Mindezt
nem egyes töredékes részekben, nem jelenkori foglalatban és környe
zettel, hanem egész, tiszta képben, mondhatjuk zavartalan össz
benyomással.
Erdélyi Múzeum. XV
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E tekintetben Pompeji hasonlíthatlanul előnyben van Herculanum felett. Míg ugyanis azt az átlag hét méter magas horzsakődarabocskák, hamu és televény burok alól teljesen ki lehet ásni és nap
fényre hozni, addig a helyenként 30 méternyi lávaréteg alatt fekvő
Herculanum kiásása, mondjuk kibányászása, a lehetetlenséggel hatá
ros. Színházát, a melyhez száznál több lépcsőn kell leereszkednünk,
alig látjuk a gyertyák világánál, míg Pompejit a nap fénye világítja meg.
Hozzá járul még, hogy Pompeji nem eléggé méltányolható
becses adatokat nyújtott és nyújt folytonosan az ó-kori művészetek
történetéhez, főleg a görög-római festészetet és a mosaik-technikát
illetőleg. Mert jóllehet ma már alig akad valaki, a ki abban a
balhiedelemben volna, hogy a régi görögök, a kik egy Parthenont
építettek, a kiknek Phidiásuk volt, a festészetben semmit, vagy leg
alább semmi számottevőt nem alkottak: még is áll az a sajnos
körülmény, hogy a régiek festő művészetét illetőleg csaknem kizá
rólag a campaniai városok (Pompeji, Herculanum, Stabiae) falfest
ményeiből és mosaikjaiból, s a faijűmi arczképekből kell vissza
következtetnünk egy Polygnotus és Apelles művészetére. Ha a
hanyatlás korának ama mesteremberei — mert hisz túlnyomólag
csak azok voltak — a vidéken ilyen müveket tudtak alkotni, minőt
alkothattak a virágzás korának elsőrangú művészei!
Mindezeknél fogva az irányadó szakemberek egyetértenek
abban, hogy az ó kor egyetlen leihelye sem olyan fontos a régi
rómaiak magán éleiének ismeretére nézve, mint Pompeji
És még egyet! Noha Pompeji kiásásával több mint száz éve
foglalkoznak, még is csak körülbelől fele van feltárva, s ha mind
járt a munkát oly rendszeresen és oly buzgósággal fogják is foly
tatni, mint 1861 óta, még körül-belől 50—60 év szükséges1 teljes
felfedéséhez. Ez idő alatt tehát folyvást az újság ingerével fog birni,
mert alig múlik el év, a melyen valami, ha nem is merőben új, de
kiváló érdekességíí tárgyat ne találnának.
Ilyen kiváló érdekességű Pompeji egyik gazdag patrícius család
jának, a Veüiusoknak, háza, a melynek kiásását a múlt évben
fejezték be s a melyet mai előadásomban bemutatni szándékozom,
a mennyiben ilyesmit szóval és színtelen photographiákkal bemu
tatni lehet.
1

Fiorelli becslése szerint 1873-ban 74 év és mintegy 5 millió franc.
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Előbb azonban röviden elmondok egyet-mást Pompejiről és
kiásatásáról, részint a továbbiak könnyebb megérthetése czéljából,
részint általános tájékoztatásul. Remélem, ez tisztelt hallgatóim közül
azoknak sem lesz unalmas, a kik Pompejit színről-színre látták.
Hisz kellemes emlékeket felújítani mindenkor jól esik.
Déli Itáliának az a tartománya, a melyet az ó-kortól fogva
máig Campaniának neveznek, egyike a világ legszebb, legterméke
nyebb s ennél fogva legszerencsésebb vidékének, úgy hogy az ókorban »Szerenesés Gaínpánia* (Gampania Félix) volt a neve. Ennek
legtermékenyebb része épen a nápolyi öböl környéke, a mely kiváló
termékenységét jó részben a vulkánikus talajnak köszönheti, míg más
részt épen ez a Vulkán hozott oly sok szerencsétlenséget és gyászt
a vidék lakóira.
A változó magasságú és alakú Vezúv délkeletre fekvő leg
szélső csúcsa annak a vulkánikus területnek, a mely Ischiaval, Procidával, Solfatarával és Monte-Nuovóval kezdődik. A történeti ada
tokból előttünk ismeretes ó-korban a Vezúv nem volt működésben,
úgy hogy az Augusztus császár idejében élt geographus Strabó csak
(V. 4.) következtetett egykori vulkánikus működésére. Nero császár
alatt, 63. Kr. u. február 5. adott életjelt magáról rettenetes föld
rengéssel, a mely ezután több évben ismétlődött, míg végre Titus
uralkodása alatt 79. augusztus 24-én elkövetkezett az a híres ki
törése, a mely Herculanum, Pompeji és Stabiae városokat egész környé
kükkel és több kis helységgel együtt eltemette. Az óta, habár rövi
debb-hosszabb szünetekkel, folytonos működésben van.
Mikor és kik alapították Pompejit? mondhatnók a Vezúv tövé
ben — mert egy mértfölnyire sincsen tőle - - nem tudjuk. Való
színűleg az oskusok, 1 e vidék legrégibb ismert lakói sok századdal
Kr. e. A város legrégibb épületeinek egyike, a háromszögű piaczon
állott dór templom a VI. század stílusában, annak a görög befolyás
nak eredménye, a mely a Kr. e V. században egész, Dél-ltaliát
elgörögösítette. Majd a samnitek kezébe jut, részt vesz a rómaiak
kal ( 3 4 2 - 2 9 0 ) folytatott háborúkban, ennek következtében Róma
főhatósága alá kerül, de megtartja municipalis függetlenségét. A
1

Állítólag pompe

= öt oskus szótól származik neve is.
17*
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következő békés korra esik a város első virágzási korszaka. Az
úgynevezett szövetségesek elleni háborúban (90—88) megint részt
vesz, 89-ben Sulla ostromolja, végre 80-ban Kr. e. római gyar
matvárossá lesz Colonia Cornelia Veneria Pompeianorum neve
alatt, kénytelen levén a veteranusok gyarmatos-csapatát befogadni
s a városi terület egy harmadát nekik átadni. Az így kiszorult pol
gárok a város falain kivííl alapítottak egy új városrészt f'agus
Augustus Félix név alatt. Ez valószínűbb mint hogy a római gyar
matosok alapították ez új városrészt. Pompeji külömben csakhamar
beletalálta magát az új helyzetbe, elannyira, hogy Augustus kora a
város második virágzásának korszaka.
Pompeji gazdag kereskedő város volt. Lakóiban nemcsak a
kényelem, hanem a művészet iránt is volt érzék. Nem hiányzott az
áldozatkészség sem, a mint azt a középületek {elírásai tanúsítják,
így például a két Holconius testvér saját költségén építette az egyik
színházat. Hajdan, a Vezúv romboló kitörése előtt, mintegy 400
méternyire volt csak a tengertől, a Sarno (Sarnus) vize pedig — a
mely tengeri kikötőül szolgált — közetlenűl a város mellett folyt el.
A Vezúv ismételt kitörései a helyzetet megváltoztatták. Különben
maga a város lávahalmon van építve, Nápolytól 24 kilométernyire.
Kellemes fekvésénél fogva az előkelő rómaiak kedvelt nyaralóhelye
volt. a kik szebbnél-szebb villákat építtettek a város közetlen közelé
ben. Lakóinak számát, főkép az amphitheatrumból Ítélve, 20—30
ezerre teszik, de ez a számítás nem egészen megbizható. Tudjuk
ugyanis, hogy előadások csak ünnepélyes alkalmakkor tartattak,
a melyekre azután a vidék és szomszéd városok lakói seregesen
tódultak. Amphitheatrum tudtunkkal Pompeji közelében nem volt,
ellenben színházat Herculanumban is ástak ki. Ha tehát a pompeji
amphitheatrum 20 ezer ember befogadására elegendő volt, ebből
nem szabad arra következtetnünk, hogy Pompeji lakóinak száma a
30 ezerét megközelítette, hanem legfeljebb csak arra, hogy a város
és vidék lakói együtt töltötték meg.
Ezt a gazdag várost 63-ban a földrengés erősen megviselte,
a mint azt még ma is minden kétséget kizáró módon látni lehet.
Mert noha csakhamar hozzá láttak a köz- és magánépületek helyre
állításához, mégis számtalan helyen meglátszanak az előbbi rongálás
nyomai, megvannak a földrengés világos adatai.

QA,£.
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Még nem heverte volt ki a város ezt a rémítő rombolást, a
mikor 79. aug. 24-én az évezredeken át nyugvó Vezúv rettenetes
kitörése (érdekes leírását Plinius adja két levélben VI. 16. 20.)
végkép elpusztította, eltemette, beborítván először bőven borsonagyságú apró horzsakő darabokkal (lapilli, a nép nyelvén: rapilli)
majd hamuréteggel, a mely az esőtől vagy a tűzhányó hegyből kilövelt víztől összetapadt. A kitörést földrengés kisérte, közreműköd
vén a rombolásban.
Későbbi újabb kitörések a réteget csak kevéssel növelték ; az
átlag 7 méternyi lepel lényegében a 79. évi kitöréstőt származik. A
humus réteg, a melyben a növényzet tenyészik, vékony. Az élőlények
a horzsakőesőben elmenekülhettek, de a hamu megfojtotta. Az összes
holttesteket a hamurétegben találták.
A lakósok legnagyobb része megmenekült, a városban magában
kevés halt meg ; egy része a városon kivűl, az országutakon menekülés
közben pusztult el, a minthogy délre a várostól, a Sarno partján
több csontvázat találtak ékszerekkel. A városban 1861-78. összesen
116 csontvázat találtak. Ujabb időben az elpusztultak számát 2000-re
becsülik, de aligha nem sokkal többre kell tennünk.
Tűz, egyes szórvánvos esetektől eltekintve, nem hamvasztotta
el a várost. A helyi égéseket ugyanis egész határozottan meglehet
különböztetni a faneműek általános elszenesedésétől, a mely a ned
vesség behatása alatt chemia processuson alapszik. Az ocker megvörösödése, mintha megégett volna, sem tüz következménye, noha
okát mindeddig nem tudták adni.
Az eltemetés után a magasabb épületek része! kilátszottak a
hamurétegből a így egy részt lehetővé tették a visszatérő lakósoknak
megmenteni a mit még lehetett, más részt idővel különböző kutatók
nak és fosztogatóknak az ásást, végre épitő anyagoknak, főleg márvány
nak szerzését. Ezek a körülmények magyarázzák meg, miért találtak
Pompejiben oly kevés kincset és ékszert, s miért vannak a tem
plomok és középületek márványuktól megfosztva, feldúlva.
A középkorban Pompeji annyira feledésbe ment, hogy helyet
sem tudták, sőt még 1594 -1600 közt, a mikor Domemco Fontana
mérnök a Sarno vizét Tőrre deli' Annunziataba vezető csatornát
építette és részben Pompeji alatt vezette keresztül, figyelembe se
vették az ásás közben felmerült épületeket, feliratokat. A hely nevet
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1697-ben Bianchini állapította meg. Rendes ásásokat 1748 óta eszkö
zöltek, majd buzgóbban, majd rendesen lanyhán ; 1825-ig kiásták a
középületek közül a forumokat, a színházat, amphitheatrumot és
néhány templomot, megállapították a város terjedelmét, a várfalak
kiszabadításával (legalább egyik oldalról) és kiásták az u. n. sírok
útját. *
Ez idő alatt azonban csak régiségeket, kincseket, értékes tárgya
kat kerestek, terv nélkül ástak s a mit felfedtek, azt többnyire megint
betemették, szóval a várost feldúlták.
Uj korszak kezdődik az ásatásokban Fiorelli Józseffel 1861ben. Ő ugyanis, igen helyesen, czélúl az egész római provinciális
város felfedését tttzte ki, hogy visszahelyezhessük magunkat a múltba,
a régi városi életbe. Hangsúlyozta, hogy nemcsak a középületeket és
gazdagok palotáit kell felfedni, hanem a szegények egyszerű házait is.
E czélból újra végig ment a régi ásatások területén, újra kiásta a be
temetett részeket, megtámogatta a romladozó falakat, gondoskodott a
frescok és mozaikok védelméről. Tizenkét évet töltött el a régi ása
tások helyeinek kitisztitásával. Azt mondják, a kik ismételve meg
nézték volt, hogy rá sem lehetett ismerni a régi Pompejire.
Fiorelli gondos ásása mutatta ki a város építésében a három
korszakot, a szabályosságot, a (őntczákat, a cardo-t, a decumanns
major-t és minor-t (ez utóbbinak irányát azonban aligha helyesen
sejtette), megállapította a város tervrajzát, a melyet az újabb ása
tások lényegében igazoltak. Ma már az egész városnak (662,684
^]m.) mintegy fele van kiásva.
Fiorellinek saját nézete mellett sokat kellett küzdenie az ellen
kező áramlattal, a mely Herculanum érdekében indáit meg s a mely
nek egyik legékesebb szóló ügyvéde Beulé volt. Beulé és társai azt
vitatták, hogy Pompeji további ásatása nem érdemes, mert a leg
érdekesebb rész ki van ásva, a többiben már egyebet mint szegény
emberek egyszerű házait találni nem lehet. Ellenben Herculanum
ásatása, mert azt nem túrták fel, nem rabolták ki, minden tekin
tetben érdekesebb és jutalmazóbb lenne, noha hasonlíthatlanúl költ
ségesebb is, nemcsak azért, mert mélyen fekszik a lávában és láva
1
Ezt az állapotot ismerteti hazánkfia, Agyagfalvi Goro Lajos mérnökkari
százados : t Wandernngen durch Pompeti (Bécs, 1825.) czírnii müvében 20 táb
lával, a mely munka a maga idejében becsülettel megállotta helyét,
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alatt, hanem mert Portiéi és Resina városok felette levén építve,
költséges kisajátítások szükségesek.
Az eredménv azonban Fiorellinek teljes mértékben igazságot
szolgáltatott. 1874-től ugyanis mai napig az előkelő és érdekes házak
egész sorozatát ásták ki, a legjutalmazóbb leletekre bukkantak,
szebbnél-szebb falfestményeket találtak.
Minthogv jelenleg uralkodó elv mindent, a mit csak lehet, a
maga helvén hagyni, a pusztulástól megóvni, sőt a mennyiben lehet,
helyreállítani, a város látogatása hasonlíthatlanúl kellemesebb, gyonyörködtetőbb és tanulságosabb, mint eddig. Meglátszik ez a láto
gatók számának évről-évre való emelkedésén. Noha vasárnapokon
és ünnepeken a bemenet ingyen, mégis az utóbbi évek átlagos jöve
delme a belépti díjakból (személyenként 2 líra) 40 ezer hra.
A Fiorelli egyik tanítványától, Cozzi mérnöktől legújabban*
kiásott ház, a Veltiusok háza, festményeinek szépsége és eleven
sége, peristyljének gyönyörű és gazdag márványdíszei miatt a
leggazdagabbak és legérdekesebbek egyike, sőt szakértők állítása sze
rint a legjelentékenyebb magán ház, a melyet eddigelé elfedtek.
A Vettiusok a legelőkelőbb családok egyike volt. A falakon talál
ható ajánlások szerint jelöltek voltak a közigazgatás legelső álla
saira; gazdagságukról s mondjuk jó ízlésükről, a házuk kényelme es
lényje tesz bizonyságot. A falfestmények csaknem mind az utolsó
sül szerint készültek, - túlnyomóan a földrengés utáni evekben a
melynek nyomait még teljesen elenyésztetniök nem sikerült volt
Márvány ékítményeinek gazdagsága pedig annál feltűnőbb, minél
rilkább a márvány magán házakban.
Az ó-kori életről szerzett ismereteinket ugyan e ház nem gya
rapítja, de jól megmaradt festményeinek nagy száma, néhánynak
ritka themájaés ügyes technikáról, jó ízlésről tanúskodó kivitele szepi 1891 szeptember végétől 18% februárig. Megjegyzendő, hogy ásatások
csak ősszel és részben télen folynak.
„,;„„,,
• Niccolini: »elle est la plus importante, et, jusqu' a p r é s e n t l a mreux
conservée de PompeiU. Neville-Rolfe : »the finest house u. the_c.t> .. M*^•
»questa casa, la ph, importante senza dubbio di quanto da mo ana, f onp
state scoperte,. Brouwer: »non piu di sédku m«n adcbetro, u f a t t a ^
seoperta ebe „upero qualunque aspettativa. nella v,a noná venne ft0 n l a o a a a
piu importante e meglio eonservata flnora, la grandé e beUu»una easa der
Vettii,
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művészeti érdeküek s párjukat ritkítják. Azon felül sok szobrocskát
is találtak, bár a néhány üres talapzat (némelyek szerint) arra enged
következtetni, hogy a legbecsesebbeket vagy tulajdonosuk vagy későbbi
kutatók elvitték.
Mau az ő részletes leírásában 192 kisebb-nagyobb festményt,
13 szobrászati, tárgyat, 6 amphorát, 20 fali felírást ismertet.
És most, mielőtt körülnéznénk a házban, el kell mondanom
egyetmást a pompeji díszítésekről, falfestményekről általában.
Mau Ágost alapos tanulmánya szerint Pompeji házainak ékít
ményei, a falak decoratioja, négyféle stílust mutatnak s mintegy
kétszáz évnyi időközben állanak egymáshoz.
E négy egymásra következő stil elseje a rómaiak uralma előlti
időre esik, kérgezési stílusnak
(Incrustations sül) nevezi, a mely
abban áll, hogy különböző tarka márványtáblákat, gipsz- és már
ványból készített vakolattal, úgynevezett stucco-val plastikusan utá
nozták. Legszebben látható ez a Sallustius házában, elölordúl még
a Faunus-házban, a basilicában és egyes nyomai más régibb
házakban. Képeket nem alkalmaztak, de igen szép mozaikokat.
A második a római köztársaság idejére esik, arc
hitektarai
stilusna.k (Architekturstil) nevezi; ez a márvány burkolatot puszta
festéssel utánozza, a falat nem ékesili, haaem architektonikus ábrá
zolásra használja (el, még pedig nem képzeleti alakokkal, hanem a
valóságot utánzókkal. Fokozatos fejlődést mutat, a melynek utolsó
szakában már apróbb festmények is lordulnak elő. Pompejiben ilyet
keveset találtak, legkiválóbb a labyrintus-ház. Rómában a Palatínu
son és Diocletianus thermai múzeumában fordul elő.
A harmadik, vagy mint Mau nevezi, díszitő-stil
(Decorationsstil) a császárság első idejére, mintegy 50-ig Kr. u. esik, aegyptomi
belolyás alatt áll s kiválóan ékítő; teltünök szép, tiszta alakjai,
gyöngéd, finoman eltérő színei. Ilyenekei találunk Caecilius Jucundus és Spurius Mesor házában.
Végre a negyedik, vagy Mau szerint ékítő
(Ornamentalerstil)
stílus 50—79 re Kr. u. esik, fantastikus karcsú ornamentikával, a
falterületek közepén nagyobb képekkel. Ez a tulajdonképeni pompeji
falfestmény. A színek kevésbbé gyöngédek, sőt rikítók, túlnyomók
a piros és sárga ; az ornamentek nem tiszta alakúak, de hatásosak,
sokféleségük bámulatot kelt. Minthogy a házak a földrengés után
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túlnyomúlag megújvttaUak, a falfestmények 6 3 - 7 9 közt készültek,
tehát ez utolsó stílusból valók.
Általában mind a négy korszakban jellemző az egyes (árterü
leteknek úgv vízszmtes, mint függélyes irányban három-három részre
való felosztása. A vízszintes tagolásnál az alsó, legtörpébb rész ren
desen sötétebb a többinél. A nagy képek a - harmadik és negyedik
korszakban - a középső, rendesen legnagyobb, mezőben foglalnak
helyet. A iüggélyes tagolás kezdetben oszlopokkal, utóbb phantastikus architektúrái vagy tisztán ornamentikái alakokkal eszközöl
tetett.
, ,
A pompeji falfestmények (a melyek mind al fresco esszabad
kézzel készültek) megítélésénél nem szabad szem elől tévesztenünk,
fogy egy provinciális város — ha mindjárt gazdag is - magán
házainak testménvei. A legutolsó római divat szerint készültek.s
habár egyesek (mint a Vettiusok házában is néhány szobában ha
tározottan ügyesebb - valószínűleg Rómából hívott - mesterek
müvei, mégis csak alárendelt, díszítési falfestményeknek tekintendők.
A földrengés után bizonyára aránylag csekély számú ^ " g *
deivel együtt készítette, még pedig elég gyorsan. Elhoztak magukkal
mintakönyveiket egész szobák faldíszei- ép úgy mint egyes kepei,
számára. A tulajdonos választása ut*n> sajátizlesuk^és *b*n
»
nyok szerint a mintákon változtattak is, elvettek belőle vagy
toldottak hozzá. Ez magyarázza meg ugyanazon targvu es conceptiojú képek különböző változatait. Az eredeti compositio, a mely
többnyire kiváló tehetségre vall/ nem saját tulajdo nuk h a n e m a
mint igen szerencsésen kimutatták, az Alexán na, kor ol (egye ese
tekben talán még régibb időből) való görög festők m e r n e k után
zataiból készültek, innen a meglepő egyezés az a - a n d n a i
ron a
elégia költők költeményeinek egyes helyeive. De.heua
^ * ^
is az övék, meg van érdemük a biztos kézzel két* gbevpnha an
ügyességgel, finom színérzékkel és játszi könnyűséggel vakoJ^telben. LátLik, hogy még mint mesterséget is, mflvészi ^
^ t e
., , , ,
,
. x^AKhá az is hogy e kepék nincsenek nagy
at. Megfontolandó meg továbbá az is, nugy
v
tKUAWlíWm
.,
.
i ^1 mindpn leakisebb hiba, tökéletlenség
megvilágításra szánva, a hol minden ieg&is>eu
,
azonnal szembe ötlik. Azok az aránylag kicsi
* * * ^ ^ *
a világosságot csaknem kizárólag az ajtón at kaptak, rendesen ho• Ilyen kiváló kép például Iphigenia szándékolt feláldoztatása..
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mályosak voltak. Ezért volt szükség élénk, mondhatnók rikító és
erősen elütő színekre. Ilyen viszonyok közt e képek hatása egészen
más, mint akár a nápolyi múzeumban, akár ott helyben a tető
nélküli falak közt a déli nap teljes fényében.
Végre megfontolandó az is, hogy az al fresco festés nem tűri
a finomságokat, a részletek tökéletességét. A iresco mindig összbe
nyomásra számít.
A falfestmények négy csoportba foglalhatók, a) Legszembetű
nőbbek az eseményeket ábrázoló önálló képek, rendesen a fal
középső mezejében. Ezek Helbig kimutatása szerint 3/i részben
mythologiai tárgyúak (1968 közül 1400-nál több), még pedig kü
lönös előszeretettel szerelmi viszonyok ábrázolásai, minők Jupiter
kalandjai Lédával, Danáéval, Európával stb. Mars és Venus légyottjai,
Venus Adonisszal, Apolló Daphnisszal, a Diánát meglepő Actaeon,
Ariadnét elhagyó Theseus, Ariadnét megtaláló Bacchus, a Nymphákat
meglepő satyrok stb. A rémes és gyászos eseményeket ábrázolók
is, minők Dirce, Medea, Iphigenia, Pentheus stb. mythusai, annyi
bájjal és érzéki színezéssel vannak vegyítve, hogy a vidám környe
zetbe beleillenek s a tragikus hatást uralomra jutni nem engedik.
A pillanatnyi szenvedély, a szerelem hatalma boldogságban és siker
telenségben egyaránt, az emberi test szépségei, istenek és emberek
boldog perczei, ezek a folyton ismétlődő themák. Kétséget alig szen
ved, hogy e képek túlnyomó részben az érzékek csiklandozása czéljából vannak választva.
Ezektől megkülönböztetendők azok az egyes vagy páros ala
kok, a melyek világosan tartva, rendesen sötét alapon, az egyes
mezőkben mintegy a levegőben szabadon lépdelnek vagy könnye
dén lejtenek: minők Erős a mint a. Psychetől tartott lyrát pengeti,
Ámorok, Psychek, Satyrok, Nymphák, Maenadok, Centaurok, tánczosnők, bájos nőalakok candela berekkel, kancsókkal, virágokkal stb.
A leggyönyörüebbek közé tartoznak az u. n. Cicero-villában már
1749 ben talált 12 tánczosnő.
b) Genreképek a mindennapi életből, néha minden kendőzés
nélkül, rendesen azonban idealizálva. E képek legkedveltebb alakjai
Ámorok és Psychék. »Tánczolnak, énekelnek, játszanak, lakmároz
nak ; fölemelt ostorral hajtanak hattyúktól vont járművet, nagy ne
hezen vezetnek egy oroszlán-fogatot, szüretelnek, összezúzzák a gabo-
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nát egy malomban csinos kis szamarak segítségevei, a melyeket
virágfüzérekkel hajtanak. Vesznek, eladnak, halásznak* stb, (Boiss.cr).
c) Tájképek
genreszerü elevenítessél. Apró tájképek, hazak,
sziklák, épületek a tenger partján s megelevenítve állatokkal vadá
szattal, törpékkel stb.
d) A szoros értelemben vett architektonikus
képek karcsú
phantastikus alakokkal, füzérekkel, szalagokkal, a melyek a ter szúk
voltát eltüntetik, kellemes csalódást okozó és gyakran meglepő táv
lattal, erkélyekkel, ajtókkal és ablakokkal, a melyekhez élénkítésül
járulnak álarczok, legyverek, eszközök, gyümölcsök, virágok stb.
nem ritkán egyes kecses női alakok.
És most kezdjük meg vándorlásunkat!
A ház a hatodik regióban fekszik, a hol jelenleg is az ásatások
folynak, keletre a Casa di Laberintotól és északkeletre a régiségéről
híres Casa del Faunótól.
.
A ház alapja a római uralom előtti időből való ; e körülmeny
nek kétségtelen bizonyítékai közé tartozik a két ajtóval (szemközt a to-,
jobb oldalról a mellékajtóval) biró vestibulum^
mmők Pompejiben
több helyen, de mindig a római uralom előtti időből való hazaknál,
találtattak. A könvök alakú fauces-böi (b) jutunk az átriumba.
Az átriumba
(c) belépve, jobbról és balról (y és c, v es g
közt) találjuk a vassal és bronzzal kivert pénzesládák roncsai Pénzt
v. drágaságot nem találtak. Jele, hogy vagy a menekülés alkalmá
val magukkal vitték, vagy visszatérvén kiástak.
Az átrium nagy számú íestményei csinosak. Figyelemre meltok
a talapzat (Sockel) felett elvonuló fekete sávolyban az Ámorok, a
mint Fortunának áldoznak; nem különben magán a talapzaton az
1 1 1 i ' A , niHiim közenénlevő impluvium marvanyegyszinú gyermekalakok. Az atuum KOZI^CH 1C
h
nyal volt kirakva.
, ., . ,-, „ , ,
A bejárattól balra fekvő első szobában (d; csekély értékű fest
mények: Theseus elhagyja Ariadnét, Leander átúszik Herohoz.
Utóbbi a festészeti naivságnak igen furcsa példánya
Sokkal jobbak az átrium mellett balról fekvő első szoba (oecus
vagy triclmium,, el festményei, különösen a már tárgyának újdon
ságánál fogva feltűnő Cyparissus, a kit az istenek cyprussa változ
tattak, hogy véletlenül halálra sebzett kedves szarvasa felett, fajdal-
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mától megszabadítsák. A haldokló szarvas kifejezése, a melylyel
gazdájára néz, valóban megható. Szemközt vele látjuk Ámort és
Pánt birkózni Bacchus, Ariadné és kiséretök jelenlétében. Felettük
Léda a hattyúval, szemközt Jupiter trónján ülve.
A két a/a (h, i) kétségkívül egyidőből való az átriummal. Neve
zetes, hogy az átriumból nem u. n. tablinam vezet át a peristyliumba,
hanem egyszerű porticas.
A peristyliam-b'á. lépve, kellemesen megvagyunk lépetve. A
fedelek helyre vannak állítva egész pontosan a régiek fedélszerkezete
szerint, a virágágyak teljes színpompában ragyognak. Szemeink a
ház lakóit keresik, úgy véljük csak egy pillanatra vonultak vissza.
Egyedül a szökőkutak locsogását nélkülözzük, mert a vízveze
téki csapokat mindenfelé látjuk. A szobrocskákból ugyanis víz ömlött
volt a márványmedenczékbe.
Megjegyzendő, hogy Pompejiben a vízvezeték bámulatos töké
letességre volt vive s az egész várost behálózta. A ház vízvezetékét
rajzunk feltűnteti.
Ott látjuk Bacchust, egy Satyrt tömlővel vállán, a szegletben
egy ülő fiát nyúllal ölében. A hátmögben két fiú áll, egyiknek kezei
hátra vannak kötve. Jobbról két gyermeket találunk bronzból, egyik
kezűkben szőlőfürtöt, a másikban hónuk alatt ruczát tartanak, a
melynek csőréből egykor víz folydogált. A sarokban Satyr amphorával.
A kertben magában egy szép négyszögű és egy kerek márvány
medencze, edényalakú szökőkúttal, továbbá két kettős szobor (herma)
oszlopon: egyik Bacchus és Ariadné, másik Silenus ós Bacchánsnő.
A peristvlium 18 korinthusi stilu oszlopa között három márvány
asztal van elhelyezve oly módon, hogy azoknál a nap minden ré
szében védetten nap- és szél ellen lehetett helyet foglalni. Mily
kellemesen tölthette el azoknál idejét a ház asszonya bájos leányai
val, esetleg vendégeivel együtt kávé és thea mellett! Ha ugyan is
merték volna. E három márvány asztal közül az egyik az oroszlán'ejekkel és lábakkal, kiváló szépségű mű, valóságos remek !
Több szobrocskán az egykori festésnek kétségtelen nyomai
látszanak.
A peristvlium falfestményei jelentéktelenek, a hátsótérben lebegő
alakok: satyr^ bacchánsnő, a bejárattól jobbra Uránia múzsa.
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A peristylium elején van két gazdagon kifestett ebédlő (triclinium). A baloldaliban (n) láljuk a kis Herculest a mint Amphitryon és
Alcmene jelenlétében a Junotól küldölt két kigyót megfojtja ; szemközt
Pentheust, a mint a Raechansnők, köztük anyja és neje, — a kiket
Bacchus hozott őrületbe — őt széttépik büntetésü', mert Bacchus
tiszteletét eltiltotta ; két Fúria buzdítja őket: jobbról Dirce, a mint
Amphion és Zethus a bikához kötözik. Ez utóbbi kép kétségbe
vonhatlan rokonságot mutat a nápolyi múzeumban levő farnesi bika
szoborcsoporttal.
Brouwer Simon e három képről úgy nyilatkozik »Ha tre pitture, le piu importanli tra quante se ne conoscono« stb.
Neville-Bolfe szerint is »Three important pictures.«
És valóban, ha fényképeinken kénytelenek vagyunk is a színek
pompáját sajnálattal nélkülözni, azért a compositio szépségében, az
öltönyök redőzetében, az arczok kifejezésében, szóval az egész kivitel
ben a finom izlésü és ügyes ecselű festőt felismerhetjük.
Tovább haladva az első szobában (Oecus = sálon, p) jobbról
megint három szép képet (»tre pregevoli dipinti«) találunk. A bal
oldali falon Dadalust a mint Pasiphaénak mutatja a fából készített
tehenet. Pasiphaé alakja meglepően szép. Szemközt Ixion bűnhödését
látjuk, a mint a kerékhez kötözik. Iris pedig jelentést tesz róla
Junonak. A fátyolos alakot léleknek, az alvilág jelképének, tartják.
A jobb oldali falon van Bacchus, a mint Ariadnét megtalálja. Ezen
az érdekesség a részletekben rejlik.
Most a kétségtelenül legszebb és legérdekesebb szobába érünk
a peristylium jobb oldalán levő nagy salonba (q).
Legelőször feltűnő és érdekes, hogy a középső nagy képek
hiányzanak. Kivágták, vagy azért, hogy elvigyék máshová, talán
mint nagyon értékeset megmentsék, vagy, a mi valószínűbb, hogy
mással helyettesítsék, a mit azonban a város elpusztulása megaka
dályozott.
A legszebbek kétségkívül azok a genreképek. a melyeken, a
talapzat feletti fekete sávolyban Ámorok tüntetik fel a következő
jeleneteket, még pedig jobbról kezdve következő sorrendben :
Ámorok a) egymáson átugranak, b) czélba dobálnak kővel,
c) mint füzérkötők és árulók, d) mint olaj készítők és árulók, e) mint
kocsiversenyzők, f) mint aranyművesek, g) mint ványolók (kallók),
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h) mint Vesta ünnepét ülők, i) mint szüretelők, j) mint bacchansok
(Bacchus diadalmenete), k) mint bormérők.
Az Amorképek úgy számra, mint conceptióra és kivitelre nézve
(elülmúlják mind azokat a hasonló képeket, a melyeket eddigelé
P.-ben találtak. Minél tovább, minél figyelmesebben vizsgáljuk ez
apró alakokat, annál kedvesebbeknek, élethííebbeknek fogjuk találni,
még a photographiákon is; pedig számba kell venni, hogy ezeken
minden legkisebb karczolás vagy sérülés, a melyet a hely színén
észre sem vehetünk, majdnem zavaróan meglátszik.
A valamivel alantabb elhelyezett hasonló sávolyon virágokat
szedő Psychék vannak, a melyeknél főlegfigyelembeveendők ugyan
annak az egyszerű tárgynak finom változatai.
Mint középső falképek a hosszú falon következők fordulnak
elő: j . Agamemnon behatol Artemis szentélyébe, hogy a szent
szarvastehenet leszúrja; Apolló (remek alak) a Pytho sárkány
megölése után. Mindkettő szép kivitelű. A baloldali fal hasonló
szépségű festménye, Orestes és Pylades Taurisban Thoas (remek
alak) és Iphigenia előtt, össze van rombolva. A talapzaton Amazo
nok láthatók színészi jelmezben és Bacchansnők. A vörös mezőben
lebegő alakok párosával; Perseus és Andromeda, Bacchus és Ariadné,
Apolló és Daphne, Poseidon és Amymone. A bejárat feletti falon
Silenus és Hermaphroditus, a melynek megfelel a már említett dí
szes szobában (p) Satyrus (vagy Pan) és Hermaphroditus. Ket kep, a
melyek ma a legnagyobb cynismussal sem foglalhatnának helyet
salonban vagy oly szobában, a melyben nők is megfordulnak.
Figyelembe veendők ebben a teremben a gyönyörű ékítmények
•s a keskeny fekete mezőkben, nemkülönben a finom ékítmenycsikok
a vörös mezőkben. A fal felső részének szép alakjai alulról nem
látszanak jól.
E mellett a terem mellett van egy kis lakrész (s, t, u) a mely
áll egy kis peristyliumból, ebédlőből és hálószobából. Azt tartják
««gy a ház ura nőtlen fiának lakosztálya volt. Az ebédlőben látjuk
Achillest Lycomedes leányai közt, a mint magát elárulja, Herculest
a
mint az Athena öltönyét mosó Auget meglepi.
Visszatérve az átriumba, balkézt találunk egy kis atrmmot(u)
a házi istenek szent helyével, helyesebben festményével; továbbá
eljutunk a konyhába (w), a hol az edények most is a tűzhelyen álla-
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nak, a mint találták, mellette egy kamarába különböző házi eszkö
zök számára, végre egy kis szobába (x1), a melynek festményei
semmi kétséget sem hagynak az iránt, hogy szerelmes találkákra
volt szánva (venereum).
Az átrium másik oldalán vezet fel a lépcső a jelentéktelen
emeleti szobákba, a melyekben a cselédség lakott; mellette egy szűk
átjáró v. folyosó (y) a kétségtelenül boltul szolgáló helyiségekbe ((3, S)
vezet, a melynek a ház déli oldalán az utczáról külön bejárása
volt. Minthogy e bolthelyiségek a házzal összeköttetésben vannak,
valószínű, hogy az üzlet a ház tulajdonosáé volt.1
1
A felhasznált irodalom : Goro Wanderungen durch P. Wien 1825. —
Presuhn
Pompeji. Die neuesten Auagrabungen von 1874—1881. 2 Aufl. Leipzig
1882. — Boissier
G. Archaeologiai séták. Budapest 1883. — Overbeck
J.
Pompeji 4-te im Vereine mit A. Mau durchgearb. Auflage. Leipzig 1884, —
Rohden Pomp. a Baumeister-féle fienkmaler d. eláss. Altért. III. 1359—1375.
— Kekulé
B . Zur Geschichte der antiken Kunst, a nagy Badeker Italien III.
k. X X V I I — X L I V . lap. Leipzig 1889. — Mau A u g . F ü h r e r durch P . 2 Aufl.
Leipzig u. Neapel 189G. — Brouwer
Simoné La Casa dei Vettii. Boma 189G.
— Neville-Rolfe
Eustace The House of the Vettii. Naples 1897. — Niccolini Feuilles de Pompei. Sur cing peintures murales et une statue découvertes
dans la maison des Vettii. Hely és év nélkül. (Boma 189J3.) — Mau Scavi di
Pompei 1894—95. Bullettino deli' imperiale instituto archeologico Germanico.
Sezione Bomana. Vol. X I . 1—97. lap. Boma 1890.
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