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SCHLIEMANN KUTATÁSAIBÓL. l)

Schliemann kutatásai a philologiára is nagy visszahatást 
gyakorolnak. Daczára annak nálunk Homer magyarázatánál Schlie
mann szavának még alig-engednek helyet. Tudósunk további kuta
tásai, melyeket e napokban kezdett meg a trójai síkságban, 
kétségkívül új érdekes eredményekre fognak vezetni. Egyelőre 
kutatásainak eddigi eredményeit s az azokra vonatkozó nézeteket 
fogjuk röviden összefoglalva közölni.

I.

Ismeretes, hogy mily idealismussal ragaszkodott Schliemann 
életének gyakran igen sanyarú viszonyai közt azon gyermekkori 
gondolatához, hogy Trója romjainak még létezniök kell. Nem 
kisebb naiv lelkesedése, melylyel az isteni dalnok minden szaván 
csügg, Homer elnevezéseit alkalmazva föllelt tárgyaira. Lelkesült- 
fiége, melyet kutatásainak csodás eredménye hatalmasan élesztett, 
sokszor túlságosan messze ragadta Schliemannt; a kritika útjára 
'való térése annál inkább érdemli meg elismerésünket.

Schliemann már 1858-ban, tehát 24 év előtt, akarta Ithakát 
meglátogatni, miután beutazta Svécziát, Dániát, Németországot, 
Olaszországot, Egyptust, Núbiát, Syriát s a Kykládokat, de egy 
pétervári pőre visszatérésre kényszerítette. Nagyszerű üzleti válla
latok után 1866-ban bejárta Tunist s Egyptust, majd Ceylonba 8/ 
Indiába ment. Chinán, Japánon, San-Franciscón 8 Mexikón át tért 
'vissza Európába, hogy Párisban megtelepedjék, 1868-ban végre 
Olaszországon át Itbaka szigetére utazott. Útközben megállapodott 
Corfun, a hajdani Kerkyrán. Jellemző vonása Schliemann-nak, hogy 
rögtön meghatározta, hogy hol állott Alkinoos király palotája, s 
hogy merre feküdt Nausikaa játszóhelye. Ithakán nagy örömére 
meggyőződött arról, hogy a sziget minden lakosa bír az Odysseus 
monda némi ismeretével. Majd egy szamárhajtó meséli el neki a 
ravasz király történetét, majd egy majoros biztosítja a felől, hogy 
minden elődének föl egészen Telemachos őséig négy kutyája volt. 
A hír, miszerint Schliemann régi csodaszép énekekből le tudja

*) A rajzok az egész czikkhez tartoznak, melynek hátralevő részét 
jövőre közöljük.

Digitized by oogle



SCHLIEMANN KUTATASAIRÓL. 297

t*. M,Ía

ím M m .

1. szám.
Síremlék. Fölfedezte Schliemann a mykenaei akropolison 4 méternyi 

mélységben. Eredetije 6 láb magas, alján 3 láb s 10 hüvelyk, felül£3 láb a 
7 hüvelyk széles, tehát a rajinál tizeukétszerte nagyobb.
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fordítani Odysseus király meséjét, az egész szigeten elterjedt. 
A falvakból kivonult elejébe a nép, élén a pap, ki fölkérte, hogy 
mondja el újra történeteit. Platán-fák árnyékában asztalra állítják 
s letelepedve körülötte könnyező szemmel hallgatják, mint ismerte 
meg a hű Penelope férjét.

Miután a «dicsőn,«feddhetetlen#,« Istenhez hasonló*, •Isten
től kedvelt», a Istentől származó», « tapasztalt*, « leleményes*, 
•furfangos*, ^szerencsétlen* Odysseus «tengertől körülvett*, 
«messziről látható*, «rögös», «hegyes#, « sziklás#, «jólmívelt* szi
getét átkutatta, s az Aétos hegy csúcsán ásási kísérletet tett, átment 
a Peloponnesosba, szem ügyre vette Mykenae romjait, s megláto
gatta a trójai síkságot.

Első régészi müve : «Ithaka, a Peloponnesos s Trója* l) 1869 
elején jelent meg. Három igen érdekes hypothesist tartalmaz. Az- 
első az, hogy Ithaka Homer Ithakája, a második: hogy a mykenaei 
királyi sírboltok a mykenaei akropolison feküdtek, a harmadik: 
hogy a homerikus Trója =  Ilios =  Ilion nem állott amaiBunar- 
basi nevű falu helyén, a mint általánosan hitték, hanem Hissarlik 
dombjának helyén. Első állítását topographikus adatokkal iga
zolja,2) a másodiknak bizonyságául felhozza Pausaniast, ki (n . 
16,6) ekkép szól: Aefarexat Sl ojmös ext xal SéXXa toö írepipóXoo xal 
Yj jcóXk]* Xéovxe? Sé sípeotVjxaotv at/rf}' KoxXüjttiöv Sé xal xaöta ip*ya 
stvat Xéfooaiv, oi Ilpoírto tó xeí/og ezotYjaav ev Típovfk. Moxtjvwv év 
xoí? ipeutCoic xpvjvY] té sort xaXoojiévYj Ilepaeía, xal Axpéüx; xat xtöv :raí- 
5a>v otzó̂ ollol otxoSojif^ata, sv&a oí *b]oaopot ocpiat ta>v ^pTjjiátwv rpav. 
Tá<po<; 8é éaxt |iiv Atpéa>? elöl dé xal ooooc oöv ’A^a^épivovt éitavYj- 
xovxac £& ’IXtoo öewmaa? xaxetpóveoosv Aíftoítoc. Toö |iiv SV) Kaaaáv- 
5pa? |xvTjji.atO(; ájjLtptopirjroöot AaxeSatjiovícov ot írepl AjtóxXa? olxoövxes* 
exepov dé éattv AfajiéiAvovos, xó 8é Ebpu|ii5ovxo? toö yjvtá/oo xal TeXe- 
5á|i0ü xö autó xal IléXoiro?, xoóxooc yáp xexetv 8t8ójiooc Kaooávőpávv 
(paaí, vrjiríoüi; dé stt ovxa? e7ttxaxéa<pa£e xotc Yoveöa.iv, Afya&o?, xal

*) Ithaka, dér Peloponnes und Trója. Archilologische Forachungen. 
Mit 4. Lithographien und 2 Karten. 8. Leipzig. Giesecke und Devrient. 
Geh. 4. M. Legelső művét a tengeren írta*, Japán s San-Francisco között, 
ötven nap alatt. Czíme: La Chine et le Japon. Paris; 1866. Librairie 
centrale.

8) Érdekes, hogy a minapában fölfedezett athoshegyi K. e. 308-ból 
való Ilias-kézírat szerint Homer ithakai származású s születésű volt.
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2. a szám.

2. b. szám.

Egy mintakő két oldala, valószínűleg ékszerek verésénél használtatott 
(repoussé munkáknál). Fölfedezte Schliemann a mykenaei akropolison 4 mé
ternyi mélységben. Természetes nagyság.
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’HXéxrpa;* IIoXáSiQ ^ap oovtpxvjoev ’Opéaroo Sóvtos* 'EXXávtxo; dk xal 
tá5s £|fpa<|>e MéSovta xal hvpófiov *jfevéadai íloXáSiQ watSa? é£ ’HXéx- 
rpa?. KXotatpYjítpa 8é étátpY] xal Afyoíto<; ökíyov áica>tépú> toö tsí- 
yoos, evtö? őé aíCTjS«í>̂ 7]oav, Ivfta AvafiifAvtov te a&tó; Ixstto xal oí 
aov éxsív(j) ípoveodévte?. (Hasonlókép fönnáll még más is a körfalból 
és a kapu is : oroszlánok állanak rajta: mondják, hogy ezek is [fal 
s kapu] a kyklópok müvei, kik Proitosnak építették a falat Tiryns- 
ben. Mykenae romjai közt Perseia nevű forrás van, s Atreusnek s 
fiainak földalatti építményei; ott voltak kincseik. S Atreus sírja 
[is ott] van: s [azokéi], kiket Agamemnonnal Xlionból visszatérte- 
két ebédközben meggyilkolt Aigistho*. Kassandra sírjáról [sírjának 
azonosságáról] kétkednek az Amyklai körül lakó Lakedaimoniak : 
de ott van Agamemnon sírja és Eurymedoné a kocsisé és Teleda- 
mosé és Pelopsé: mondják, hogy ezeket mint ikreket szülte Kas* 
sandra: még csecsemő korukban szüleikkel megölte őket is Aigis- 
thos, s ott van Elektra sírja is, ki Pyladessel élt, miután Orestes 
hozzá adta; Hellanikos *) azt is írja, hogy Medont s Strophiost, 
mint Elektrától való gyermekeket nemzette Pylades. Klytaimnestra 
s Aigisthos kissé távolabb a falaktól temettettek el, belül [eltemet- 
tetni] becsteleneknek tartattak, ott Agamemnon maga feküdt és 
azok, kik ő vele meggyilkoltattak.)

* Schliemann ellentétben Leake, Dodwell, Prokesch, Curtius s 
mások felfogásával az említett falakat nem a város, hanem az akro- 
polis falainak veszi s a sírokat az akropolison keresi. Amazok a 
sírokat az alsó városba helyezik el (Klytaemnestra és Aegisthus sír
ját pedig a városon kívül képzelik). Schliemann az ő föltevése 
mellett felhozza Pausanias első idézett mondatát, melyből kitűnik, 
hogy az oroszlános kapu ama vitás falban volt, ámde az oroszlános 
kapu az akropolis falában van. Igaz ugyan, hogy Pausanias a 
következő mondatban Mykenae romjairól, a Perseia forrásról s az 
Atridák kincses házáról szól, s hogy ez utóbbiak az alsó-városban  ̂
feküsznek, de mindjárt újra megemlíti a falakat, a melyek alatt 
Schliemann szerint csak az akropolis kyklopsi falait lehet érteni. 
«Azonkívül», úgymond, «Pausanias csak oly falakról szólhatott, a 
melyeket látott, nem pedig olyanokról, melyeket nem látott. Ő az 
akropolis hatalmas falát látta, mert az az ő idejében épen olyan 
volt, a minőnek most látjuk, de az alsó város falát nem láthatta,
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x) Élt 495— 411.
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3. szám.

Tömör, öntött s polírozott aranyból készült oroszlány a mykenaei 
akropolisból. Vastag aranydróton van megerősítve. Dupla nagyság.

4. szám.

Pillangó. Repoussé munka, gyakori typus. A mykenaei akropolisban
találta Schliemann.
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mert az elejétől fogva csak igen vékony volt s 638 évvel előtte el 
lett pusztítva; Pausanias nem is volt régész, kiről fel lehetne 
tenni, hogy nyomait kereste vagy talán ásatott miattuk».

«Mykense földe Pausanias idejében ugyanazon köves legelők 
által képezett kopár vadon volt, felváltva hegylejtőktől, meredek 
sziklacsúcsoktól, a milyen most ,* ott nem állhatott be változás és 
az alsó városi fal maradékai az ő idejében bizonyára ép oly cseké
lyek voltak. Oly csekélyek, hogy eddig csak a hegyháton vették 
észre az utasok a falszárny nyomait, és hogy úgy látszik, miszerint 
előttem senki sem látta a völgyben a folyó medrének partján végig 
vonult másik falszárnynak romjait. » ' )

Schliemann fölfogása nincs ellentétben Diodorus Siculus 
leírásával, ki Julius Caesar s Augustus Octavianus kortársa volt, s 
ki Mykenae elpusztulásáról szólva, ezeket mondja (XI, 65): «Ez a 
város, mely egykor gazdag s hatalmas volt, mely oly nagy férfiakat 
hozott létre s oly nagy tetteket vitt véghez, ily módon el lett pusz
títva s lakatlan maradt le egészen napjainkig.» Strábo (50 K. e .—  
20 K. u.) pedig még azt is mondja (VIII, 372), hogy «most Myke- 
nse városának még nyoma sem találtatok*. S Schliemann talált is 
8 évvel később, mint első könyve megjelent, az Agorán belül öt 
sírt összesen tizenhét hullával.

Schliemann könyvének harmadik hypothesisét, mely szerint 
a homeri Trója Hissarlik dombja alatt feküdt, Homerből vett 
adatokkal bizonyítja.

Két utóbbi bizonylatáról még bővebben fogunk szólni majd, 
a midőn eddigi legnagyobb művére (Ilios, Stadt und Land dér 
Trojaner) fogunk áttérni.

Ezen három föltevést foglalja magában Schliemann 1869-iki 
müve.2) Miután majdnem egy évig Amerikában időzött, 1870ápril 
havában Hissarlik dombját kezdte átásni. Ottani munkálatai 
1874*ig tartottak, a mely év elején jelent meg második régészi 
müve: «Trojanische Alterthümer»,8) mely németül, angolul s fran-

*) Mykenae. Bericht über meine Forschungen und Entdeckungen in 
Mykenae und Tiryns. Mit einer Vorrede von W. E. Gladstone. Nebst zalil- 
reicken Abbildungen, Plánén und Farbendrucktafeln, melír als 700 Gegen- 
stánde darstellend. Leipzig. Brockliaus, 1878. Géb. 18 Gulden.

*) Könyvének egy példányát egy ó-görög nyelven írt levéllel meg- 
küldötte a rostocki egyetemnek, mely kevéssel rá doctorrá promoveálta.

8) Bericht über meine Auagrabungen in Trója. 1874. Brockhaus. Geh.
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5. szám.

A Troas észak-nyugati része.

6. szám.

Terracotta-edény, melyet Schliemann a mykenaei akropolisban hat 
méternyi mélységben talált.
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304 SCHWIEDLAND JENŐ.

cziául lett kiadva. 1878-ig Mvkenaeben s Ithakán ásatott, kiadva 
időközben három nyelvben ^Mykenae# czímü művét. 1878 végén 
visszatért Hissarlikra, átkutatta nejével, Virchowval s Burnouf 
Emillel a troasi tumnlusokat s az egész trójai síkságot. 1880 végén 
jelent meg német s angol nyelven «Ilios» czímü munkája, mely 
franczia nyelven ez év végén fog megjelenni. Trójai kutatásait 
most folytatja. E napokban hagyta el nagy előkészületek után 
athéni már vány palotáját, hogy áthajózzék Troasba, hol, a mint 
írja, «rengeteg munkálatok* várják.

II.
Homer hatalmas commentatora, a mint említettük, 1878 bán 

kutatta át Ithakát, melyről nagy lelkesedéssel szól. «Homer min
den barátjának», úgymond, « ajánlom, hogy látogassa meg Ithakát, 
mert bizonyára sehol sem él a görög világban oly tisztán a hősi 
kor emlékezete, mint ott. Ott minden kis tengeröböl, minden for
rás, minden szikla, minden domb, minden olivaberek az isteni 
dalnokra s halhatatlan Odysseajára emlékeztet, s egyetlen egy 
ugrással száz nemzedéken át a görög lovagkor s a görög költészet 
legszebb korában képzeljük magunkat. Ajánlom Ithaka meglátoga
tását mindazoknak is, kik ó-görög typust 8 nagy női szépséget 
akarnak látni. Az utas ne mulaszsza el meglátogatni Ithaka szék
helyében, Vathyban, Dendrinos Aristid barátomat.------ Bendri-
nos úr a legjobb módú ember Ithakán és szívesen segíti tanácsával 
az utast. Van egy Telemachos nevű fia s egy Penelope nevű leá
nya. Ezen nevek, úgymint az Odysseus neve, a legközönségesebbek 
Ithakában.» l) —  A sziget nevét illetőleg fölemlíti, hogy az mint 
Uticáé phőnik szó s gyarmatot jelent. «Poseidon», úgymond, « H o
mer szerint Laértes nagyapja volt, s e szerint Gladstone föltevése 
(«Mykenae*, Előszó), miszerint a Poseidontól való származás min
dig annyit tesz, mint a phönicziaiaktól való származás, helyesnek 
látszik.»

Az általánosan elterjedt nézet szerint Ithakának Homer kora
beli fővárosa a sziget északi felében a Polis nevű völgyben feküdt. 
Schliemann szépen kifejti ezen theoriát 8 tarthatatlanságának

6 M. Ehhez: Atlas trojanischer Alterthiimer. 218 photographische Abbil- 
d un gén. 54. Mark.

*) Ilio8, p. 60.
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okait. Mellette szól a völgy neve: Polis, kitűnő kikötője, melytől 
két angol mérföldnyire a mai Mathitarió szigetke (586 láb hosszú 
s 108— 176 láb széles) fekszik. Ez az egyedüli az Ithaka s Kepha- 
lónia közti úton, ennélfogva a homerosi Asterissel*) szokták azo
nosítani. A kikötő északi oldalán egy igen meredek 400 láb magas 
szikla emelkedik fel. Csúcsán fellegvárt vél látni a szem. — Schlie
mann megmászta a sziklahegyet s azt találta, hogy a « fellegvár* 
puszta, igen szabálytalan alkotású mészkősziklákból áll, melyek 
soha sem képezhettek erődítményt. Ezen alulról akropolisnak lát
szó szikladomb neve ma is Kastron. Schliemann azt következtette, 
hogy ez, nem pedig valami hőskori város adta nevét a völgynek, 
a polis szó régi jelentése akropolis lévén. Azonkívül a #Polis» nevű 
völgy Ithaka legtermékenyebb része, Görögországban pedig nem 
volt szokás termékeny földre várost építui; legkevésbbé tették 
volna ezt a rögös Ithakán. Tehát a legjobb esetben csak a körül
levő sziklaormokon állhatott volna város, ha azok nem lennének 
oly meredekek, szabálytalanok, hegyes csúcsúak! A kikötő déli 
oldalán látható és Leake által fölemlített rom, egy középkori keresz
tény templom maradványa. Az állítólagos Asteris szigetke is na
gyon kicsi, de ez nem bizonyít semmit, mert hisz Homer nem 
történész. A Polis nevű völgyben történt ásások is csak csekély K. e. 
a hatodik vagy hetedik századból való tárgyakat hoztak napfényre. 
Tehát épenséggel be nem bizonyítható, hogy Ithaka homerikus 
székhelye a Polis nevű völgyben feküdt. Schliemann a sziget 
északi részében másutt sem lelt régi építmények nyomára, azon 
egy hely kivételével, melyet Homer iskolájának szokás nevezni. 
Az ottani régi okyklopsi* építménymaradványokat részben egy 
kis templom falaiul használták fel. Az abban való ásást a pap meg 
nem engedte, úgy hogy nem kutathattak cserepeket, a melyekből 
a falak s a hajdani telep korát meg lehetett volna határozni. 
A templom környékén fekvő s sziklába épített romok néhol majd
nem három láb, másutt tizenkét hüvelyk mélyek. Schliemann nem 
kétkedik abban, hogy a classicus korban e helyen város állott,

' )  Od. IV, 844-847:
Ifftt <>í tts vrjao; txé’sa/; áXt -£7p7)sa<ja,

|X63<jt,y:j ;  ’ I$áy.7(; Ti Sáaot6 te j:ai7:aXo^a<x»js,

’Aarspt;, ou (jley^Xíj* Xiiasve; ő’evi vaűXo'/ot auTyj 

ajjupíőufior T7) tóv ye jjl̂ vov Xoyótovre; ’A/octoí.

Philologiai Közlöny. VI. 4. 21
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még pedig nézete szerint az, a melyről Skylax (Per. 34) s Ptole- 
maios (III. 14, 13) szólnak.

A sziget északi s déli részét összekötő alig egy angol mér* 
földnyi széles földszoroson a hatszáz láb magas Aetos hegye terül 
el. Schliemann a hegy északi részében ásatott, s néhány fekete 
görög cserépdarabra és egy tíz lábnyi mélységből felemelkedő hét 
láb magas falra akadt, a mely óriási polygonális kövekből áll. 
A hegynek durván, de mesterségesen háromszegletüre egyenesített 
csúcsán két nagy s egy kis cistemát s «kyklopsi# építményromo
kat talált, a mely utóbbiak hat vagy hét különállott házikónak 
vagy pedig egy nagy építménynek maradványai. Schliemann né
zete szerint ezen fensík alatt a hegy lejtőjén köröskörül a hegy 
csúcsának magasságáig hajdan fal emelkedett. A köz kövekkel s 
földdel lett volna kitöltve, olyformán, hogy a hegy felső része 
valaha négyszögletű lett volna. A csúcs tájékáról négy fal halad 
le a lejtőn. Ezek alantabb egy körfalban egyesülnek. Evvel pár
huzamosan, körülbelül ötven lábnyira egy még jó karban levő fal 
futott körül. Ezen kívül a hegy alja húsz lábnyi magasságra le van 
mintegy vágva. A falak három bejárattal bírtak s esetleg kétezer 
háznak is adhattak az erődítményen belül helyet. Schliemann 
százkilenczven ház romjait lelte fel, melyek 21— 63 láb hosszúak, 
15— 20 láb szélesek és öt láb hosszú, négy vagy öt láb széles s két 
láb vastag kövekből állanak! A parasztok s az utasok, kik a hegyet 
megmászták, nem keresték ezen alulról kőhalmazoknak látszó 
romok közt házak alaprajzait. A munkálatok a hegy csúcsán tizen- 
négy napig s harmincz munkással folytak, agyag- és cserépmarad
ványokat hoztak napvilágra, továbbá sajátságos tégladarabokat, 
beléjük nyomott rajzokkal, a melyeket azonban Schliemann nem 
tart valami nagyon régieknek. — Tudósunk nézete szerint Ithaka 
legrégibb fővárosa e kopár s a nap teljes hevének kitett hegyen 
feküdt.

Schliemann még a kis Dexia nevű kikötő mellett fekvő sta- 
laktit-barlangot is átkutatta. A kikötőt azon kikötővel szokás azo
nosítani, a melynél a phaiakok Odysseust partra szállították, u 
barlangot pedig azon homerosi nymphás barlanggal, a melybe 
Odysseus Athéné segítségével elrejtette kincseit. A barlang igen 
tágas, kutatásokra igen alkalmatlan és tényleg is, mint Homer 
leírása mondja, két bejárattal b ír :
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8‘jcu Üi xé ot Súpat cíatv,

oft ti.lv rzpb; Bopéao xatsi(}aTa\ xiSotózoiaiv

cft ő ’ou rp 'o ; N ótoü eíu\ SewTEpai* o u íe  ti x í Ívíj

ávőpE? iaep^ovTat, áXX’ abavárwv óoó; é^Tiv. (Od. X I I I ,  109— 112.)

Az is igaz, hogy az «istenek bejáratán*, —  mely a barlang déli 
oldalán volt, míg az «emberek bejárása* északi részén feküdt, — 
ember be nem járhat, lévén amaz «ajtó», a barlang felső, boltoza
tának egy nyílása, mely tudósunk szerint az áldozatok füstjének el
vezetésére szolgált. Eme lyuktól a barlang talapjáig 56 lábnyi távol
ság van, úgy, hogy arra ember be nem juthatott. «De», úgymond 
Schliemann, «úgy látszik, századok óta a körülfekvő föld tulajdo
nosai arra használták fel az isteni ajtót, hogy a számtalan, szerte
szét fekvő kövektől megszabaduljanak; mert a barlang 5— 6 láb 
magasra kis kövekkel van tele.# Egy kis oltár is van ezen barlang
ban, a melynek felső boltozatáról stalaktit-cseppkövek ereszkednek 
le : Homer kőből való urnáinak, amphoráinak s szövőszékeinek mo
tívumai. *)

Schliemann a sziget déli részét is pontosan átkutatta. A mos
tani s az azelőtti főváros helyén nem állott hajdanta város. A szi
get délkeleti csúcsának táján istálló forma romok vannak; hosszuk 
átlag 25 láb, szélességük 10. A «kyklopsi* falak módjára épültek. 
Tőlük keletre mezei gazdaság állott, mert a föld ezrével rejti ma
gában a cserepeket. A romok adták, tudósunk nézete szerint, 
Homemak a tizenkét disznó-ói képét:

svtooSsv 3 ’aúXr(;  o v g s o j; 8 u o x a í$ e x a  noíet

T t X r j a í o v  á X X i í  Xu>v,  euva; ouaív. (Od. X I V .  13, 14.)

Eumaio8 háza egy pár lépéssel odébb, keletre feküdhetett, a mely 
nézet valószínűsége mellett szól az a körülmény is, hogy még 
tovább keletre, nem messze a tengertől, egy fehér szikla mered 
egnek. Neve Eorax: hollószikla ,* száz láb magas meredek fallal 
bír. Ezt is felismeri Schliemann Homerben, a midőn az Eumaios

») Od. X III, 102— 108:
S’auTiii ávtpov in íp a to v  ^epoetSe;, 

tp'ov vutiípifov, otl vrjíáSsí xaXs’ovTat. 

ev ők xprjTÍjp^; te x*\ aaoioopfje; sam 

Xátvot* ivSa S’exEiTa TtSai(3cí>a<joyat iiiX iaaat 

iv  o ’ íaTC*\ Xídeoc jwpi|zr|xe6í, ev3a is  vja^at 

oápe’ uoatvouatv áXircóp^upa, ^a'jjxa ÍŐt'aSat.
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házában levő Odysseus azt mondja a derék kanásznak, hogy ha 
hazudott, dobassa le a nagy szikláról:

eí 8 e' x e  [ lí; s X S ijo tv  á v a £  t e <5 i í > ;  * Y ° P eúw >

ő j A t ú a ?  l í í K J C T E o a ;  £  a  X á fi i v e v  á  X 7) s x  a  x oc -   ̂ t  p r4

oippa x a l  áX X o; m iaypt  íXeúets*. ^jrEporccÜEtv. (Ó d . X I V ,  3 9 8 — 4 0 0 . )

«A Korax alatt gazdag, tiszta víz folyik, melyet a hagyomány a 
homeri Arethusa forrással azonosít, a melyben (Od. X III. 407—  
410) Eumaios disznait itatták.* Az « istállók» kövekkel voltak tele; 
a lakóház helyén egy láb mélyében akadtak sziklákra. Igen régi, 
színtelen s egynehány vörös csíkos edénydarab, úgymint újabb 
korú törött téglák kerültek elé.

Itkaka átkutatásánál megleljük Homer Ithakát illető leírásai
nak reális elemeit, még pedig minden erőszakos belemagyarázás 
nélkül.

Hogy mennyi positiv topographiai adatot nyújt az Ilias Trója 
helyének meghatározására, hogy mikép használta fel azokat 
Schliemann, s hogy minő eredményekre jutott, arról egy jövő 
közleményben fogunk szólni.

SCHWIEDLAND JENŐ.

ANAKREONI DALOK.

44. A tavasz.

íme hogy feslik a rózsa 
Tavasz évszak kellemétől! 
íme hogy simul a tenger 
Hulláma szép derűben I 
lm ’ a récze hogy bukdácsol,
S a daru hogy útra indúl!
Ragyogó nap süt az égen,
Tovaszáll a fölleg árnya,
A vetések díszelegnek,
Az olajfa-ág bogyódzik,
S venyigének lombja közzül 
Kitekint a zsenge szőllő.

P .  T h e w r e w k  E .
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