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SCHUEMANN KUTATÁSAIRÓL.

m. (Vége.)

Schliemann említett Pausanias-interpretatiójának helyessé
gébe vetett föltétien bizalommal vitte véghez mykenaei ásásait. 
1876-iki kutatásait megelőzőleg rövid ideig Tirynsben, Argóétól 
délkeletre ásatott s számos kis terracotta-teheneket, egy kis phry- 
giai sipkás, bronzból készült emberi figurát, kőből való orsógom
bokat, obsidiánból való késeket stb. talált. Ama tehén-alakokat 
«Kuhidole»-nek mondja s mint Hera-bálványkákat emlegeti, a 
homeri potíMri? és iXauiuáms mellékneveket tehénfejű' nek s bagoly fejű
nek fordítván. Az ezen nézet ellen s a mellette felhozható indoko
kat alantabb fogjuk felemlíteni. Mykenaeben az akropolison 1876. 
augusztus 7-én kezdett ásatni .s több síremlékre vagy emléktöre
dékre akadt (1. az 1 . számú ábrát), melyek a személyek utánzásá
ban világosan mutatják az egyptusi befolyást. Festett cserepek, 
arany- s ezüstékszerek készítésére szolgáló formakövek (lásd a 2a, 
26 czímti rajzokat), mázas agyag-csecsebecsék, egy kétélű bronz- 
bárd, achat-, onyx-, steatit (lapis ollaris)-, serpentinkövek, részben 
gyűrűben s archaicus intaglio-állatutánzásokkal, egy gyöngy s más 
hasonló tárgyak kerültek egymásután napfényre. A kincses ház, 
oroszlános kapu s az agora kiásása közben mindenféle festett vázát 
találtak. A mykenaei régi edények festéke általában igen állandó, 
az alakok ábrázolása (lásd a 7., 8., 9., 10. sz. rajzokat) szövészeti, 
ha úgy szabad mondanom, vagy hogy Conze kifejezését használ
jam, textil-empaistikus, feltalálható lévén rajtuk ama jellemző 
lineáris — egyenes és szögletes vonalú — ornamentika, mely a 
ezövÓBzetre s hímzésre megy vissza, s a köralakú, mely az ércz- 
müvességre utal.

Az agora az akropolis nyugati részében feküdt. Két párhuza
mos, ferdén álló kőtáblákból való kör keríti be. Ezekre felül egy- 
egy vízszintes tábla (a) volt illesztve, a melyek közül hat in situ

többi köz pedig ott, a hol a fedő, vízszintes, kőtábla 
megvan, tiszta kagylókkal kevert földdel van be-

a találtatott. A két ferdén álló tábla közti tér 1 láb és
4 hüvelyknyi magasságban kövekkel van betöltve, a

b C töltve, a hol nincs olyan harmadik tábla, cserepekkel
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7. szám.

Festett mykenaei edénydarab, felényi nagyságban.

S. szám.

Régi, korongon készült edénytöredékek a második kiásott sírból. Körülbelül
’/s r agy ságban.
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s mindenféle szeméttel van tele. A kezdetleges ábránkban b, c-vel 
jelölt táblák 75°*nyi szög alatt befelé hajlottak. Az általuk alakí
tott körön belül a talaj (<d) magasabb volt, úgy hogy a vízszintes (a) 
táblákon körben ülők lábai igen kellemes nyugvópontot találtak. 
Paley F. A. tanár hangsúlyozta először nyilvánosan Newtpn K. T. s 
Schliemann azon nézetét, hogy a táblák ülőhelyet képeztek. Nézete 
szerint a körben járó tánczok, xóxXtoi yopoí, és a dithyramboknak 
vagyis a x o x X t o ő i S á o x a X o t  müveinek szavalása határozta 
meg a köralakot. Hogy a régi agora általában oly kerek formájú 
volt, több mint valószínű, s hogy az összegyűlt nép körben ült, 
míg a szónok a középen állott, bizonyos. Avéatrj, áviotájisvo; (isté^iq 
mondja Homeros a hősről, a ki az agorán szólani készül. Ha 
elhallgat, így szól: tJtoi 07’ a>? sfocwv x a i ’ &p’ I Ce t o  (Iliad. 
I. 68)l). Sőt az Ilias XVIII. énekében a trójaiak gyülekezéséről 
ekként szó l:

ópd-üv  ő’saraÓTCüv á 7 0 p */j 7 é v s t ’, ooSé t t ?  ItXyj 
s C s a & ol im Trávra? 7 á p l / s  tpópto;, oovsx’ ’AytXXeo; s£e<páv?],

(v. 246—248.)

kiemelve mintegy, hogy szokatlan volt le nem telepededni az ago
rán. Achilleus pajzsának dombormüveiről szólva pedig ezen neve
zetes szavakat mondja (XVIII, 501—508): Xaoi S’stv Áyop'fj loav 
áö-póoi........... dóo §Jav5ps<; svstxsov . . . .

ájjLcpa) 8’íáaíhjv éjei taropt íretpap éXéoftai.
Xaoi S’áfi.'porépowiv kiríj?roov, á|i/pic ápco*jfot*
XTjpoxsc Ő’átpa Xaóv spVjtoov* ot § é f é p o v z e s  
e T a r  erci £ s a i o l a i  \íd-oi<; te p cp svl  xóxX(j>,

*) Az Ilias II. énekében így szól Homeros (v. 91—99): 
fe>c twv l'dvsa iroXXá vswv áiro xai xXiaiátov 
Tjíóvo<; Tüpoirápotd-e (3a 0 -strfi satiyówvro 
íXaőöv sí; a?opfjjV jJLStá acptaiv vOaaa 8587351 
ötpóvooa’ lévai, Aló; #775X0?* ot S’áyápovto 
tstpYjysi §’ áyop^, újco ős arsvayíCeto yata 
Xaá»y lCóvtíov, o(j.a8o<; 5 ’tIjv évváa dé a^sa? 
xifjpoxs? ^oóíúvts? spf^oov, sijcot’ áünjc 
ayoíat’, áxoáastav 6s őiotps^áwv paoiXfjüív. 
a  rc 0 0 8 ^  S’l C e t o  X a  ó 5 p 7) t  0 e v 8 é x a & ’ e ő p a c  
?rao(3á(xsvot xXaYT^r* ává Ss xpstcov ’A^ajjipcov
I  3  T 7] O X f j T C T p O V  £*/(*> V.
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í>. szám.

A mykenaei kincses házban (az- alsó városban), a Scliliemann Sophia asszony 
által kiásott előteremben (dromos), három méternyi mélységben talált edény- 
darab. Mértani rajz. Valószínűleg későbbi időből való, mint a «királyi» sír

boltok körül talált edénytöredékek.

10. szám.

Edénydarab a mykenaei .akropolisból. Hattyúk utánzása. Öt méternyi
mélységből.
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494 SCHWIEDLAND JENŐ.

oxfjrcrpot 8é X7]póxo>v év */spo’ £yov YjspocpwvíüV 
toíatv Itcsit’ Tjíaaov á|ioi(37]őt<; 8é SíxaCov* 
xeíto 8’#p’ év {iisaotst 8óü> %poaoÍo táXavta, 
t(p 5ó(A3v 8c jistá  tolat 8£xt]v ífróvrata etjcot.

(3 a nép a piaozon összegyűlve volt; ugyanis két férfi cziva- 
kodott . . . mindketten pedig igyekeztek, hogy a biró előtt eldön
tést nyerjenek. A nép mind a kettőt biztatta, kétfelől segítő: hírnö
kök pedig a népet visszatartóztattak; a vének pedig ültek simított 
köveken, szent körben és a fennen kiálltó hírnökök pálczáit kezük
ben tarto tták : azokkal aztán gyorsan felállottak s váltakozva Ítél
tek. S a középen két arany-talentum feküdt, hogy annak adják, a 
ki legigazságosabban szól.) íme világos, hogy milyen volt azon 
ülésre száut simított kövekkel kerített, Zeusnak s Themisnek szen
telt hely, a melyben «tspö; xóxXo<;»-t képezve ültek a vének. Hogy 
még csak egy helyet hozzunk fel Homerosból, felemlítjük a phaia- 
kok gyülekezésének leírását (Od. V III.):

xoíatv ő’̂ Y£(ióvso’ íspóv [lévő? ’AXxtvóoto 
4>at̂ xo)V áYOpTjvS’, íj o<ptv napa. V7]t>at xétoxto. 
éX'd'óvtsi; 8é x a 8 íCov é it 't £ s a t  o í a t Xí f roioi  
xX^atov (V. 4—7.)

xapitaXt|ia)<; 8’I^ttX^vto ppot&v á^opat re xal 1 8 p a  t 
áYpOfJLévtúV (V. 16, 17.)

(Őket Alkinoos szent lelke vezette a phaiakok agorájára, mely 
a hajók mellett volt készítve. S miután [oda] mentek leültek simí
tott kövekre közel [egymáshoz]. — S gyorsan megteltek gyüle
kező emberektől a gyüléshely s az ülések.)

Sophokles (Oedipus Rex 161) így szól: *Aprs[Jtiv át xo- 
xXósvr’ áfopas dpóvov eoxXéot fráaasi (Artemist, ki az agora kerek, 
dicső trónján ül). Ezen trón a szónok állóhelyére, a kerek agora 
közepére képzelendő. Euripides (Orest. 919) kerek agorát (á^opát? 
xóxXov) említ. Paley nézete szerint Euripides a mykenaei akropolis 
agoráját maga látta s (Elektra, 710) rcétptva páfrpa (kőből való 
ülőpadok) alatt az azt körülvevő, nagy, kerek, kőből való pado
kat érti. Schliemann Newton E. T. két citatióját hozza továbbá 
fel, a melyekben Thukydides a kerkyrai agora x ó x X o ;-át említi 
s Pausnnias (I, XLIII, 4 s 8) így szól a megaraiakról: poüXsun^ptov 
evtotöttot (JíXoSójwrpav, Tva o'f tatv 6 tácpoc -cm rjpám  éviö; zob PooXeo-
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8CHLIBMANN KUTATÁSAIBÓL. 495

TYjpíoo yévTjta: (tanácskozási helyet építettek ott, hogy nekik a hő
sök sírjai a helyen belül legyenek) — Kopoíjfy dé éau tácpo? év rg 
Metapécav Áyopq.(Koroibos sírja is a megarabeliek agoráján van). De 
más eset is van arra, hogy az agorán belül Bírok voltak. Úgy volt 
az Mykenasban is. Schlieman az agora alatt öt pompás sírt talált 
fel, melyek ekként voltak elhelyezve.

2. sír. 3. sír.
1. sir. 4. sír.

5. sír.

Az agorán kívül, de közel hozzá egy hatodik, holttestet nem 
rejtő sir került napfényre. Az előbbi öt sírban összesen tizenhét 
többé-kevésbé elégett holttest lett találva, itt-ott máglyanyomok a 
földben; a hatodik sírban csak kincsek voltak. Nem szándékom az 
ásások folyását leírni, hanem csak a meglelt kincseket fogom rész
ben felsorolni. Számos elefántcsontból, terracottából, ezüstből, 
színes s színtelen üvegből, bronzból, obszidiánból, fából, achatból, 
sardonyxből, amethystból, kristályból, borostyánkőből stb. készült 
tárgyakon kívül, aranyból készült edények és ékszerek, — öntött 
alakban s mint repoussé (vert) munka, — nagy számban kerültek 
elő. Az aranytárgyak súlya megfelel 50,000 aranyforint súlyának, 
értéke majdnem megbecsülhetetlen. A holttestek mindenféle 
aranytárgyakkal dúsan el voltak árasztva. Fejükön diadémák, 
arczukon maszkok voltak, az elhunytak arczvonásaival. A negye
dik kiásott sírban közel az egyik holttest koponyájához egy állat, 
mondjuk Schliemannal, egy oroszlán-maszk feküdt puha aranyból. 
A hatodik, már az agorán kívül fekvő sírban talált egyik gyűrű 
rajzán (lásd a 13. ábrát) hasonló maszkokat lehet némi jó aka
rat mellett fölfedezni. Deligeorges Leonides úr szerint Eidnos 
cycladi szigeten az asszonyok mai napság is a nap heve ellen ezen 
intaglio-utánzaton látható maszkokhoz hasonló álczákot hordanak
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496 SCHWTEDLAND JENŐ.

durva szövetből. Hasonló görög álczákról többet nem tudunk s 
Schliemann sem találta még meg homerikus nevüket.

A hullák ott égtek el, a hol kiásatásukkor feküdtek. Alattuk 
kavicsréteg, rajtuk s mellettük aranyékszerek, azonkívül felettük 
3— 4 hüvelyknyi vastagságú fehér agyagföld s azon egy második 
kavicsréteg feküdt.

Huszonkét aranyváza, kanna, serleg, tizenöt ezüstedény, 
százötven bronzból való kétélű kard, többnyire töredék, négy öv, 
számos diadéma, bárom aranyból való díszes mellvért, körülbelül 
tizenkétszáz aranylémemezke (1. péld. a 4. számú rajzot) s hétszáz 
különböző (ember-, állat-) alakú kisebb igen szép aranytárgy, 
aranyból való gyűrűk, fülbevalók, tűk, karpereczek kerültek elő.

Több érdekes tárgyat rajzban adunk. A díszítésekben szem
beszökő sok helyütt az ázsiai befolyás. A 11. számú hosszúkás 
pajzsalakú lemez a harmadik sír egyik hullájának fején találta
tott, a koponya egy része rajta tapadt. Párhuzamos vonásokkal és 
egy sor kiálló pontokkal van díszítve s a diadéma közepe felé széles- 
bedö széllel bír. A jobb s a bal oldalszél közti tér egész széltében ki 
van töltve hét külömböző nagyságú domborodással, melyek körül 
körben kisebb-nagyobb dombordiszítméuyek húzódnak. A nagy 
domborodások közti tér mindenik oldalon egy sor kisebb dombo- 
rodás által van kitöltve. A diadéma két végén lyuk van, a melyen 
bizonyosan aranydrót húzódott át, melylyel az ékszert a fejre erő
sítették.

A 12. rajz egyikét azon számtalan aranyos gomboknak 
ábrázolja, melyeket Schliemann a negyedik mykenaei sírban lelt. 
Az ezen sírban feküdt öt holttest körül száztíz, virágot ábrázoló 
aranylemez, négyszáztíz díszes aranylemezke s száztizennyolcz 
intaglio díszítésű, kerek fadarabkára erősített, kis, aranyból való 
lemez került elé. Megemlítettük, hogy a holttestek ott lettek el
égetve a hol feküdtek. Schliemann ama negyedik sírban nyolcz 
nagy, nem gombalakú fára erősített kerek lemezt talált. « Minthogy, 
úgymond, néha a kardok mellett egész sorait találom az ilyen 
mindinkább kisebbedő gomboknak, meg vagyok győződve a felől, 
hogy folytonos sorban a fegyverek hüvelyeire voltak ragasztva, a 
legnagyobb gomb t. i. oda, a hol a hüvely legszélesebb volt, míg a 
többi gomb a hüvely szélességéhez mérten kisebbedett. Megjegy
zésre méltó azonkívül, hogy mindenütt, a hol az arany gombok 
megtartották volt a fadarabkát, az utóbbin mindig ott látjuk
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Wlribití,-

11. szám.

Arany diádéin a, a mykenaei har

madik eír egyik hullájának fején 

találtatott. Körülbelül Vs nagyság.

12. szám.

>
Aranylemez. Fadarabkára erő

sítve gombot képez. A mykenaei 

negyedik sírból való. Természetes 

nagyság.

Philologiai Közlöny. VI. 6.
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498 SCHWIEDLAND JENŐ.

ugyanazon intaglio díszítést, a melyet az aranyon látunk; ennél
fogva kétségtelen, hogy az intaglio-munka akkor lett végezve, a 
mikor a lemez már a fára volt erősítve és hogy ezen az aranyra tett 
bemetszések a mester kezének nyomása által reprodukáltattak.* 

A 13. számú rajz egy a hatodik sírban talált aranyból való 
gyűrű kövén levő intaglio-rajzokat adja v issza; leírásuknál Schlie
mann így szól:

«A nézőtől balra egy fa utánzata van, a melynek törzse 
bizonyára hasonlít a pálmáéhoz; tizenöt rövid ága van, a  me
lyeken nem látunk leveleket, hanem nagy kis, gyümölcsökből 
alakított gerezdeket; mindenik gerezd ananászhoz hasonló; a fa

13. szám.

Aranyból való gyűrű az agorától délre levő sírból, dupla nagyságban.

alatt kis leány áll, kissé hátrahajlik s két karját egyenesen kitárja 
az alacsony gyümölcsgerezd alá* mintha leszedni akarná. Tisztelt 
barátom Orphanidisz T., a növénytan tanára Athénben, azt mondja, 
hogy göröghon valamennyi fája közül ez a fa leginkább fenyőhöz 
hasonlít, de hogy, a kis leány egy gyümölcsét akarván leszedni, a 
gyümölcs kétségkívül ehető volt; ő tehát azon véleményen van, 
hogy a művész itt egy kenyér fát akart ábrázolni, mert India vala
mennyi fai közt a kenyérfa hasonlít leginkább az előttünk lévő 
fára. De én nem emlékszem arra, hogy láttam valaha kenyérfát 
Indiában, csak Közép-Amerikában láttam. — Tisztelt barátom 
v. Heldreich, a botanika tanára Athénben, ellenben azt hiszi, hogy
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a régi mykenaei művész itt egyszerűen egy szőlőgerezdekkel ter
helt szőlőtőt akart utánozni 8 hogy csak ügyetlensége folytán lett 
a tőből vastag fa. Én tökéletesen osztom nézetét. — A kis leány 
fejéről két hosszú haj fonat lóg le háta mentében ; a ruha a derék 
alatt két párhuzamos vonás által három részre van osztva, való
színűleg, hogy pompájára figyelmeztessen; a karokról két szallag 
lóg le, melyek a ruha ujját jelképezhetik.))

• A fa másik oldalán, jobb karjával reá támaszkodva, egy nagy, 
nemes, görög arczvonású nő ü l ; szemei nagyok, orra egyenesen 
lehalad homlokától, mint a Parthenon dombormüvein; a fej csúcsba 
végződő turbánnal van fedve, a mely alatt hajfonat lóg le hátára; 
a turbánon épen a haj fonat fölött két díszítést látunk. Különösen 
figyelmeztetem az olvasót a sajátságos jelre, épen a homlok felett, 
a mely valószínűleg diadémát akart jelképezni; de ilyforma diádé- 
mát nem találtam az öt sír egyikében sem ; a ruha felső része 
feszesen ül a testen, melle mégis kiáll; a ruha alsó része számta
lan vízszintes vonással van díszítve és széles nadrágok formájával 
bír, melyek félholdalakban a bokánál végződnek; míg a jobb kéz 
ölében nyugszik, az asszony felemelt bal kezében három mákvirágot 
tart, a melyet, látszólag, egy pompásan öltözött magas asszony
nak nyújt, a ki előtte áll s jobb kezét a virágok felé kinyújtja.»

«Ezen nagy álló asszony fején turbánforma tárgy látható, a 
mely hasonló a most Indiában divatos turbánokhoz, csakhogy 
csúcsban végződik, a melytől hosszú dísz lóg le a hátára. Másik 
különbség az, hogy a turbán előrészéről valami álarcz nyúl le, a 
melyen tisztán megismeijük a két szem és az orr helyét; de itt az 
álcza föl van tolva, s alatta az asszony szemeit látjuk. — — 
Nyaka alatt mellén két párhuzamos vonás van, melyek valószínű
leg nyaklánczokat jelentenek.-------A nadrágok alsó vége alatt
látható, hogy az asszony alsó nadrágot visel, a mely csattal van 
megerősítve.»

A második álló, kissé előrehajló asszony feje fölött látható 
alakot, a pálczával kezében, Schliemann palladiumnak veszi. 
Ugyanennek részben való utánzását látja Schliemann azon hat 
levélalakú rajzban, a melyet jobbra a gyűrű szélén látunk. Ez 
utóbbiak nagyon hasonlítanak a xpávo<; xoptvö-taxöv-hoz, vagyis 
Pallas Athéné korinthiai sisakjához, a mint a Kr. e. negyedik 
századbeli korinthusi érmeken látható; a sisak fölhúzható álcza- 
forma előrészén látható két szem, orr s száj nyílása. A gyűrű

33*
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500 8CHWIEDLAND JENŐ.

felső határa alatt két hullámalakú vonal van, a mely hihetőleg a 
tengert ábrázolja, mint a tarentumi érmeken. A tengerből balra a 
nap, jobbra a  hold sarlója emelkedik fe l:

év jiév ■ptíav etso£’, év ő’o&pavóv, év 8é fráXaaoav,
’qéXtov t’ áxáfiavra, osXî vyjv ts jrXr^ooaav, . . .

(s reá a földet csinálta, az eget, a tengert, s a nem fáradó 
napot s a növekedő holdat.)

Vajon csakugyan az Atrida s az övéinek sírboltjait fedezte 
fel Schliemann? Ki a megmondhatója?! Ha majd egyszer az 
egész mykenaei akropolist s az alsó yárost is átásták, nagyobb 
biztossággal szólhatunk hozzá.

IV.

Említettük (Phil. Közi. ápr. füzet, 302. oldal), hogy Schlie
mann már 1869-ben azon meggyőződésre jutott, hogy a homeri 
Trója Hi88arlik dombja alatt feküdt (lásd az 5. számú kis térké
pet), nem pedig, a mint addig általában hitték, a Troas déli részé
ben fekvő Bunarbasi nevű falu alatt. «Ezen föltevésnél — 
úgymond Schliemann, — a falu lábánál fekvő forrásokat a Homer 
által felemlített két forrásnak l) kellett venni, melyek egyikéből 
meleg, másikából hideg víz bugyogott ki. É n  ezek helyett har- 
mincznégy forrást leltem s valószínű, hogy negyvenen vannak, 
mert a törökök Kir-Gyöz-nek,«negyven szem»-nek, hívják a helyet; 
azonkívül minden forrásban egyenlő, 17 C. ° ú, hőt találtam.* 
(Ilios, p. 23.) Míg Bunarbasi a Hellesponttól egyenes vonalban csak
nem tizenhárom kilométernyire fekszik, kitűnik az Iliasból, hogy 
Iliontól a tengerig alig volt messzebb köz négy kilométernyinél. 
Azonkívül lehetetlen föltenni, hogy Achilleus Hektort a síkságban 
Trója falai körül üldözhette volna, ha Trója csakugyan a bunar- 
basii magaslaton feküdt volna. Mi több, száz külömböző ponton

*) xpouvö) 8* Txavov xaXXippów, Iv&a te Trrjfai 
őotal ávatooooot SxajtávSpoo Stv^svio?*
•f) |i£v yáp uőau Xtaptp £éei, ajj/pl xairvö<;
YtYvetat é£ atyri)? a>asl rcopó; at^ő|jíivoto*
•íj 8’ étéptj ftépel írpopéet eixota ‘/aXáCfl, 
rí ytóvt tyoypii, rí é£ oSatoc xpooráXXa).

(Iliad. XXn. v. 147—152.)
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megkisérlett ásások csaknem semmi eredményre sem vezettek. 
Schliemann kutatásai Bunarbasi környékén is eredménytelenek 
voltak, míg Strabo Nóvum IliumÁnak (tó vöv v1Xiov stb.) építőhelyére 
nem jutott. Ez 3 angol mérföldnyire (4.8 kilométer) fekszik a 
Hellespontustól s külömben is minden tekintetben megfelel az 
Ilias topographiai adatainak. Hissarlik dombja Nóvum Ilium 
észak-nyugati sarkát képezte s rögtön magára vonta kutatónk 
figyelmét, ki a város akropolisát, Homer Pergamosát látta benne. 
A domb a tenger színétől számítva 49.48 méter magas, csúcsától 
a sziklás talajig 52Vs láb van.

Hissarliknak Trójával való azonossága mellett az angol 
Maclaren e század első tizedeiben emelt szót. Mások kissé odébb 
kelet-dél-keletre tették Ilios helyét. Ma a trója-hissarliki és a 
rója-bunarbasii elméletek mellett írt művek egy kis könytárat 
képeznek. A rendkívül fáradságos s költséges munkálatok lefolyá
sának történetét elmellőzve, röviden eredményüket sorolom föl 
tnagyjából.

Schliemann valószínűleg hét város romjait találta a dombban. 
A legfelső réteg a görög Ilion romjait foglalja magában; átlag hat 
láb mélyre terjednek. Az ezután következő maradványok hat és fél 
lábnyi mélységig egy második, valószínűleg lydiai, telepítvénytől 
származnak. .Ezek alatt tizenhárom lábnyi mélységig egy prahis- 
torikus város romjai találtattak. A házak valószínűleg fából és 
agyagból állottak. Korongon készült terracotta-edények, számtalan 
orsógomb, kevés kőből való s nehány bronzból vagy rézből való 
tárgy került elő. Az edények s egyes márványdarabok emberfor- 
májuak. Schliemann a szemöldököt, orrt és szemeket alkotó voná
sokat bagolyszerűeknek látja a emberi testről s bagoly fejről szól. 
De ezen bagolyhoz való hasonlóság nem mindenik alakon szem
beötlő. Egy kevéssé mélyebben talált ilyen, már kevésbé primitív 
alakú edény rajzát 21. számú ábrán láthatja az olvasó. Csakhogy a 
többi edényen rendesen két női-emlő alakú kidudorodás, kétoldalt 
szárnyhoz hasonlítható fogó és a néha leszögezett pudendum 
látható. Tovább ásva, a tizenhárom lábnyi mélységtől huszonhárom 
lábnyiig található maradványokat Schliemann egy negyedik, pr«- 
historikus, városnak tulajdonítja. A házak gerinczei jó állapotban 
maradtak fenn. Számtalan kőből való fejszék, bárdok, kézi malom
kövek, súlyok, fürészforma kések, bronzból való fegyverek, orsógom
bok, korongon készült edények, kis tengeri kagylók, czethalból
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való gerinczcsigolyák l) és vadkanfogak stb. nagy számban talál
tattak.

Az ötödik város,3) a melynek maradványai huszonhárom láb
nyi (hét méternyi) mélységből harminczhárom lábnyi (tíz méternyi) 
mélységig feküsznek, volt ScMiemann nézete szerint a homeri Trója. 
A Trojanische Alterthiimer czímü művében lenyomtatott napló
jegyzetekben egy helyen (1872. jun. 18-án) ekkép szól: «Ha nem 
volnának azon gyönyörű terracották, miket csupán csak az ősi 
talajon (Urboden) egészen két méternyi magasságig találok, meges
küdnék reá, hogy nyolcz és épen tíz méternyi mélységben (a hegy 
csúcsától) a homéri Trója romhalmazában vagyok.» S csakugyan 
ha nem is biztos, mégis valószínű, hogy ama, föntről ötödik, alul
ról harmadik, romréteg a homéri Trója maradványaiból áll. Homer 
leírásai sok tekintetben annyira ráillenek arra, a mit Schliemann 
lelt, hogy az ember nem csodálja a midőn azt olvassa szerző 
müvében, hogy még a Exaiai izükai, a  skaiai kapu, tolózárait is 
megtalálta s ha őket lerajzolva is látja («Ilios», p. 42). A skaiai 
kapuról még talán egy következő czikkben fogunk szólani, a midőn 
majd röviden a Troas topograpbiáját is adjuk. A csúcstól harmincz 
lábnyi mélységben egy tizenhét és egy negyed lábnyi széles útra 
bukkant kutatónk.

Az út ötödfél — öt láb hosszú és harminczöt hüvelyk — 
ötödfél láb széles kőtáblákkal van kövezve s délnyugati irányban a 
síkságra levezet. Oly lejtősen halad, hogy a míg nyugatra, a meny
nyire ki van ásva, harmincz lábnyira van a hegy csúcsa alatt, 
addig harminczhárom lábbal odébb harminczhét lábnyi mélység
ben találjuk. A szépen kövezett út, —* csakugyan eüxrtjiévY] áftná,— 
végén, a mely a síkságba vezetett, két kaput talált húsz lábnyi 
távolságban. Az első az által képeztetik, hogy az oldalfalból két 2 V* 
és 28/4 lábnyira egymás átellenében kilépő 3l/4 láb magas, 38/4 láb 
széles kőfal van. A köz e két bejáratot alkotó fal közt 1274 lábnyi. 
Köztük egy hosszú rézből való durva toló feküdt, mely valószínű
leg a két, fából való ajtószárnyat tartotta valaha össze. A második 
bejárat hasonlókép 2 láb magas, 3 láb széles és körülbelül 21/*

*) Schliemann megjegyzi, hogy a kis-ázsiai tengerekből a czethalak 
azóta kivesztek.

a) Megjegyezzük, hogy a romhalmazoknak ekkénti rétegekre való 
fölosztása igen kényes dolog s hogy Schliemann apodiktikus, de néha vál
tozó folosztását épen nem vehetjük absolut igazságnak.
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lábnyira előhaladó kőfalak által képeztetik. Ezek közt is hasonló, 
de kisebb toló feküdt. A város körfallal van kerítve. Ezen belül 
ama széles út mentében, igen közel a kapuhoz, Schliemann egy 
jó állapotban fenmaradt házra bukkant, a melyet mindjárt el ife 
nevezett — Friamos házának. 1

Ezen házban magában s közvetlen közelségében tíz nagyobi 
s kisebb kincsre bukkantak. Hármat közülök a munkások elloptak 
és modernizáltattak. Ezeket később a török kormány elkobozta: 
Öt-hat fontnyi ékszerekből összeforrt, faszénnel vegyes aranyj- 
tömegből 8 több arany ékszerből állottak. Yirchow a várost a z 
•aranyváros »-nak nevezi és a leletekben, melyekben főleg assyr 
stylus ismerhető föl, kereskedelmi és zsákmányolt tárgyakat lát, 
A legnagyobb kincsre maga Schliemann akadt az említett ház 
mellett, a város körfalán, huszonnyolcz lábnyi mélységben. Egy 
részének átnézetét az olvasó a 14. számú ábrán látja. (Lásd a hozzá 
való magyarázatot.)

A város tűzvész alkalmából pusztult el, a minek számos kézi 
zel fogható és félre nem ismerhető nyomát itt fel nem sorolhatom; 
A tárgyak olyformán voltak összerakva, hogy biztosnak vehető^ 
hogy faládába voltak rakva.1) Lehet, hogy a többi később közeiét 
ben talált kincsekkel a házból le lett hányva, lehet az is, hogy 
valaki menekülés közben a körfalig czipelte s aztán ott hagyta*, 
A ledülő romok azután betemették. !

A 14. ábra mellett egyenkint fölemlített tárgyakon kívül volt 
még ezen «nagy kincs»-ben 13 bronzból való lándzsahegy, 14 bronzá
ból való harczi bárd, 7 kétélű bronzból való tőr, 8700 kisebb ékszert 
A 14. számú ábrán, a második sorban levő (b) tárgyaktól jobbra á 
hat ezüst talentum előtt levő tárgy láncsahegy bronzból, csakhogy 
egy csatabárddal összeforrt. Felső végén egy kis nyílással bír;

*) *H, xai <fa>pia[u*>v iíri&TjfJiata xáX’ ávétpfEV,
Ivdev StóSsxa jiév ireptxaXÁéa<; ££eXs fféícXotx;,
StóSexa 6’ áirXotSac yXaívac, tóooooc 8k toKríjta;,
TÓoaa 8é (pápsa xaXá, tóaoos 5 ’ esi tolat */tTd>va; 
'/poaoo 8é atYjoa? ifpepev 5éxa xávta táXavta, 
éx Só’ aftkovas vpíiroSa?, jcíaopa? 8é Xéjhjta;, 
ex 8é 8éna<; rceptxaXXés, o oí Öp^xe? xópov av§pe? 
é^eatTjv éX^óvtt, [Ufói xtépa?* ou8é vo toö ?tep 
cpetoat’ évi {le^apot? 6 yépm, rcepi S’̂ fteXe <h>[Jii]> 
Xóaaaö-at <píXov otóv. (II. XXIV. 228—237 .)
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d

f

14. szám. h

a) A kincses láda kulcsa (vlrfc). b) Az aranyból való diádé mák, homlokra 
való ékszerek, fülbevalók stb. A kulcs alatt levő arany-diadéma (tíXektt, ava- 

20,4 hüvelyk hosszú, 74 kis és 16 hosszii lánczocskúból, 16353 ket-
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tŐB gyűrűből és levélkéből áll. Baka tőle másik xXexTrj ávaő̂ oar, van, a mi
nőt homlokon viseltek. Hogy az előbbit miként viselték, az a 15. számú 
ábrából kivehető. Jobbra kisebb aranyból való tárgyak és egy fejcsatt (iu'oS) 
látható. Négy hosszú fülbevaló formájáról megismerhető, b és a vele szemben 
rajzolt tárgyak kis arany-tárgyakból készült nyakékeket ábrázolnak, c) Ezüst
darabok (táXavxa?), ezüstből való vázák csőalakú gyűrűkkel oldalukon, olyfoi> 
mán, hogy zsinóron voltak hordhatók. Ezüstserlegek. A 12-ik darab élektronból 
való, a következő nagy gömbalakú, 403 grammnyi, 20 karátos aranyból való 
üveg. Homeri fölfordított ásza; au<pixJ-cXXov (?). (Lásd a 16. és a 17. ábrát.) 
d) Ezüstből való csésze (atáXr,). e) Első, második ezüstváza. Utóbbihoz 
ezüstchloriddel hozzátapadt harmadik ezüstváza töredéke. Rézlemez, mely
hez ezüst váza tapadt, stb. f )  Fegyverek és sisakcsúcsok, g) Rézedéuy, nagy 
rézből való üst (X îj;). h^Köldökös pajzs (abni? ouoaXósaaa). kiálló széllel (av7u*j)- 
Az öjisaX<5; körül kis csatorna (auXa;). A pajzs átmérője valamivel több mint 
húsz hüvelyk. Az ô caXö̂  2,« h. magas, 4,« li. átmérőjű.

Hogyan hordották valószínűleg a (14. számú a alatti) diadémát.
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melyet a szeg hagyott vissza, melylyel a lándzsahegy fanyelére 
volt erősítve. Valamennyi liissarliki, ezen városban talált lándzsa 
ekkép volt nyeléhez erősítve. A régi leletekben talált lándzsákon a 
hegy rendesen egy kis karikával volt nyeléhez illesztve. Sőt Home
ros is azt m ondja:

éfxéípaXos de rcap’ aotóv ávéŐpajtsv é£ á>tetX*ffc

(s az agyvelő a cső mentén a sebből felszökkent)
(II. XVII, 297.)

A rajzban látható rézüstöt Schliemann a homeri Xé^c-szel 
azonosítja. Átmérője 16.8, magassága 5.6 hüvelyk, alapja síma s S 
hüvelyknyi átmérőjű. A borzasztó tűzvészben két bronzfegyver 
forrt reá.

•Tízszer említ#, úgymond Schliemann, «azIlias XépTjs-eket: 
rendesen versenydíjak,1) néha ajándékok.2) A Xéffys egy marhát 
ér; 8) csak egyszer látjuk üstnek használva.4) Az Odysseiah&n több
nyire mosóedénynek használtatik, a melyben lakoma s áldozás 
előtt a kezeket mosták. Gyakran ezüstből volt s gazdag diszít- 
ményü ;5) rézből valók is voltak, melyeket lábfürdőnek használták.6) 
Azon évi adót képező tárgyak közt, miket III. Thutmes, a mint

x) vtjwv S’gxcpsp’ ás&Xa, Xáj^tás te tptwoőá? te ,
(a hajóból kivitt verseny dijakul üstököt s három-lábasokat).

, II. XXIII, 259. stb.
őeöpó vov, Tj Tpwco8o<; ffepiő^ixe^ov ijé XépTj-ro?
(nos hát fogadjunk három-lábasba vagy üstbe).

H. XXm. v. 485.
*) . . . ü j r é o * / e t o  S w p ’ A f a j i é f i v ü í v ,  
aföcovas 5é Xé^ta? éstxoai, SwSsxa ő’ Traroo?.
(Agamemnon ajándokul ígér, — húsz ragyogó üstöt, tizenkét lovat.)

H. IX, 263, 265.
8) xáő 5é XépTjt’ á^upov, poo? á£tov, áv&ejiósvta 
íH)x’ s í áfajva cpépüív*
(levett még tűzre nem tett üstöt, marhát érőt, virággal diszíttetett, 

a versenytérre vive.) II. XXIII, 885, 886.
4) <*>€ Sé Xépin? Cet IvŐov, ÉTrerfóasvo; icopl 7toXXij>

II. XXI, 362.
5) yépvtpa Bé acp’ iVprjtog év ávdsjiósvtt Xé^xt
TjXoO-ev éx ftaXájioio cpépcov Od. ü l ,  440, 441.
#) év Sé XépTjtt Ttéaev xvt̂ tj, xavctyvjos Sé ^aXxó?

Od. XIX, 469 stb.
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feltehető, nyugati Ázsiából húzott (az ország neve az okiratban 
nem teljes), egy «sárgarézkatlan, kefthui munka# is volt. (Brngsch,
• Geschichte Aegyptens# p. 326). A katlannak eme külön fölemlí- 
tóse mint külföldi munkáé, összehasonlítható ama becsesei, me
lyet nyilván valóan a trójai üstnek tulajdonítottak, mivel hisz a 
kincsek közt tartották.»

III. Thutmesnek különben (negyedfél évezred előtt) Cyprus 
is adózott. Érdekes, hogy Schliemann Mykenseben egy strucz- 
tojás töredékeit is találta. Gladstone, a ki azon a nézeten van, 
hogy a tehénalakú figurák istennői szobrocskák, egyptusi beván
dorlókról is szól Görögországba.

A 14. számú ábrán <i-nál egy 4,2 hüvelyk hosszú, a «nagy 
kincs» mellett talált rézből vagy bronzból készült kulcs rajza lát
ható. Fából való fogója lehetett valaha. Penelope bronzból való 
kulcsának (xXtjÍc) fogója elefántcsont. «De az*, úgymond Schlie
mann, «nem volt a mienkhez hasonló, mert kampóba végződött. *) 
Evvel a kulcscsal egy likon át, melybe beletolták, az ajtó tolózárát 
visszatoltaka). Másfelől a xXtjÍc; az Iliasban csak a tolókát jelenti, 
mely a két ajtószárnyat összetartja 8). Négy ilyen xX^íc-t találtam 
a harmadik, az elégett városban, kettőt a város kapui közt, egy 
harmadikat, mely bronzból vagy rézből készült, huszonnyolcz 
lábnyi mélységben. Egyik végük vastagabb, túlsó végük felé 
vékonyodnak.* A negyedik az, a melyet kisebbítve rajzban adunk.

A 16. s 17. ábrán egy a «nagy kincsben* talált edény rajza 
látható, melyhez hasonló (bronzból s három lábú) Khinában még 
libatiókra s ivásra használtatik. A mi csészénk huszonhárom kará
tos színaranyból készült, hatszáz gramm nehéz. Schliemann 5é7cac 
á{i<pixójreXXov-nak nevezi. Valószínű, hogy egyik szájadékából 
az isteneknek öntöttek, a másikból ittak, lehet az is, hogy a

*) eJXsto 8é xXTjtö’ et>xafi.xéa za.%sítq,
xaXiIjv */aXx£Í7]V xío t̂q 8’ éXé<pavto<; éíríjev.

Od. XXI, 6, 7.
*) év xXyjÍő’ *rjxe, fropéwv 8’ ávéxo7rcsv

ávxa TtTüaxojiivT]. Od. XXI, 47, 48.
A régi aegyptusi kulcsok hasonló alakúak voltak.

8) .............. rcuxivác 8é ftópac otadjioioiv éiríjpas
xXirjtöt xporrg* t^v S’oo fteóc £XXo<; ávrófet.

II. XIV, 167, 168.
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kisebből a házi gazda ivott, a nagyobból vendégbarátja (Kumanu- 
disz J. athéni tanár nézete).

Schliemann azt mondja, hogy a homéri Séjra? á^txóiceXXov 
nem lehetett kettős pohár, a milyenek képzelni szokták. Olyant

16. szám.
A nagy kincsből való csésze oldalról nézve.

17. szám.
A nagy kincsből való csésze fölülről nézve.

még sehol sem találtak. Aristolelest is hibáztatja, a ki (Hist. ani- 
mal., IX, 27) méhsejttel hasonlítja össze az amphikypelIonokat. Ho
meros maga Schliemann szerint Séjcas á{j/p. alatt #Xeiaov ajj/pcorov-t, 
kétfülü serleget, mindenik oldalán (áp/pí) füllel ellátott poharat ért,
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mert az Odysseia harmadik énekében egy helyütt ugyanazon egy 
serleg kétszer 8é;cac, egyszer áXetaov s egyszer Sércas á[i/.ptxózeXXov 
elnevezés alatt fordul elő (v. 40—63). Antinoos, kit Odysseus 
(Od. XXII.) megöl, épen fölakarja emelni a szép serleget (&Xetaov), 
az aranyból valót, kétfülüt (#ji<p<űtov), a midőn Odysseus lelövi 
nyíllal. «Oldalt fordult és a serleg (Séirasü) kiesett kezéből.*
• ’ExXtvíb] S’étépwoe, őéjcac dé ot Ixreae yetpós# V. 17. — Föltehető 
tehát hogy, Sérca? ájicpixóireXXov egyértelemti áXetaov ajjLcpaítov-nal. 
Nem lehet tehát olyan edénynek képzelni, mely két végén, fönt
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18. szám.
Huszonhat lábnyi mélységben talált aranyból való karperecz 7/» nagyságban.

19. szám.

Ugyanott talált másik arany karperecz 7/a nagyságban.

is, lent is poharat képezett volna, a minő edenyekben London 
utczáin mai napság mogyorót mérnek egy fél pennyért a gyer
mekeknek. «Aristoteles» úgymond Schliemann «tárgyát nem 
öéTrae ájtíp.-nak, hanem csak ájj/ptxÚTreXXov-nak nevezi. Mit jelent 
azonban xórceXXov ? Quintus Smyrnaeusnál (VI, 345) tejesedényt; 
Athenaios (XI, 65) azt mondja, hogy Philetes szerint a syrakusai- 
beliek a kenyérmorzsákat, mik lakoma után az asztalan maradtak, 
xórceXXa-nak hívták. Föltehetem tehát, hogy mint ma London 
utczáin, úgy Aristoteles idejében talán Athén utczáin árultak egy
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két obolnsért mogyorót vagy más jó dolgot faedényben, mely méh
sejt alakú volt, s melyet á{i/pixóircXXov-nakhívtak.* Még több példát 
hoz fel Schliemann («Ilios», p. 340, 341), melyek nézete mellett 
bizonyítanak.

Élektronból való tárgyakat említettünk. Schliemann azt 
jegyzi meg, hogy az élektron szó, mely az Odysseiában háromszor,

20. a, b szám.
30—33 lábnyi mélységben talált fejre való aranyszalag és arany fülbevaló.

*U nagyság.

az Iliasban egyszer sem említtetik, rokon r^Xéxtcop-ral, mely az 
Iliasban (VI, 513; XIX, 398) napot jelent. Nézete szerint a költő 
oly tárgyat akart az TjXexrpov szóval kifejezni, a mely fényére nézve 
a nappal hasonló. Homer egy helyen ekkép em líti:

«<ppáCso, NsatopíSyj, zijj s{uj> xe^apiajiive 
yaXxoO ts orspoTr/jv xá§ 8a»(iata Tjyifjsvra, 
ypoaoö t ’ YjXéxtpoo ts xai ipyópo*> if i' sXé<pavio<;.»
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(Nézd, Nestor fia, lelkemnek kedves, az érez csillogását 
a hangos házban és az aranyét s élektronét s ezüstét s 
elefántcsontét). (Od. IV, 71—72.)
Az élektron itt valószínűleg fali díszítménynek képzelendő. 

Schliemann az idézett helyből azt következteti, hogy arany s 
ezüst ötvözése volt. Más helyütt borostyánkőt jelent. Eustathios, 
három faját említi az élektronnak, azt mondván, hogy legfon
tosabb «az aranyból s ezüstből való keverék*. Schliemann is arany 
8 ezüst ötvényzetet nevez élektronnak.

A 18. és 19. számú rajzokon látható karpereczek a «királyi 
ház* falán feküdtek. Mindenik csaknem 180 aranyforint súlyával 
egyenlő s huszonhárom karátos aranyból való. A 18. számú szélén 
az aranylemez szélén aranydrótra, a 19. számú szélén ezüstsod
ronyra volt csavarva.

A 20. a. számú rajz valószínltieg egy &|i7ro£-et ábrázol, a 
20. b. számú aranyból való fülbevalót, mely közel a «nagy kincs* 
lelhelyéhez feküdt. A felül látható kosáralak gyakran előfordúl.

y .
I tt is azt kérdezhetné az olvasó, hogy hát csakugyan hómeri 

tárgyak feküsznek-e előttünk, hogy a praehistorikus városok alól 
classica archaeologia tárgyai kerültek-e elé ? Valószínű, hogy Ho- 
mér Trójájának helyén kutatott Schliemann, s meglehet az is, 
hogy az előttünk fekvő rajzok praehistorikus leletet alkotó tárgyak 
rajzai. Nevezzük Schliemann Iliosát a homéri Trójának. Akkor 
Schliemann Trójának körfalát ásta ki részben 8 ezen körfalon 
belül háromezer embernél több nem lakhatott. Ez nem ellenkezik 
Homérrel, ki talán Hissarlik dombjának helyén volt, de csak szá
zadokkal Trója elpusztulása után, egyikében a fölötte következett 
sokkal nagyobb terjedelmű városokban, mert Trója csak a domb 
egyik oldalát foglalta el. Schliemann joggal mondja, hogy az 
Ittasból is kitűnik, hogy Homér később volt Hissarlikon, «melyet 
az egész ókor traditiója Trója építőhelyének ismer*. «Trója und 
eeine Ruinen* czímű kis ira tában1) ekkép szól (p. 18): «A költő 
nem tett ásásokat, hogy Trója emlékeit napfényre hozza. Ilion-

*) Trója und seine Buinen. Vortrag von Dr. Heinrich Schliemann 
gelialten in dér Aula dér Universitát Rostock, den 17. August 1875. Rostock, 
Sclimidt. Ara 1 Mark 20.
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ról szóló leírásai tehát szerfelett felületesek és homályosak, 
ő  Trója tragikai pusztulásának körülményeit csak a hagyomány
ból ismerte, mert azokat előtte száz rhapsoda megénekelte. Ha 
egyedül a homéri énekek maradtak fenn számunkra, az csak azon 
körülménynek tulajdonítható, hogy mindenek közt ők voltak a 
legszebbek s a legmagasztosabbak. A midőn Homér Trója elpusz
tulásának borzasztó eseményét megénekli, a világot, az embereket, 
az isteni tiszteletet, az erkölcsöket és szokásokat, az ipart s termé
keit akként írja le, a mint ö lá tta ; mind az embereknek, kiket cse
lekedve vezet elénkbe, kortársainak kellett lenniök, vagy kevéssel 
előzték meg». A negyedik városról szólva, Schliemann így szól: 
«A mint a megelőző oldalokon láttuk, Nóvum Ilium lakosai egy 
régi legenda nyomán azt hitték, hogy Trója, Priamos. városa, a 
szövetséges görög sereg által Agamemnon alatt nem lett egészen 
elpusztítva és hogy a város sohasem volt teljesen lakatlan*. Ezt 
látszik Homér is bizonyítani, a midőn Poseidonnal, mikor Aeneas 
veszélyben forog, hogy Achilleus megöli, azt mondatja, hogy a sors 
határozata, hogy Aeneas megmenekül s hogy Dardanos neve s 
neme sem pusztúl ki örökké, hanem most Aineias ereje foga  
trójaiakon uralkodni és gyermekeinek gyermekei, a kik a jövőben 
születni fognak.1) «Ez a legenda kapám s ásóm kritikája által meg- 
erősíttetett», úgymond Schliemann, «mert a harmadik, a téglás 
város délkeleti sarka a tűzvészben el nem pusztult». (Ilios, p. 578.) 
Azonfelül ezen városban számos oly tárgy találtatott, mely a har
madikban találtakhoz hasonló.

A Trójában talált kincsek, xstji^Xta, bizonyítják, hogy a vá
ros igen gazdag volt. S Hektor is ezt mondja (Iliad. XVIII, 288— 
289) szülővárosáról:

xpiv jjív Y«cp ÍIpiá{ioio ttóXiv (lépőre; &vfrp (úttól 
sávte? (AüfréaxovTO zoXó'/poaov, iroXó‘/aXxov

(ezelőtt Priamos városát a beszélő emberek mind aranyban 
gazdagnak, sok érczczel bírónak mondogatták).

«S mivel a város gazdag volt, hatalmas is volt, s nagy terü
let felett uralkodott*. «S minthogy gazdag s hatalmas volt, min
den oldalról kaptak segédcsapatokat». (Troj. Alterth. 306.) Innen 
van, hogy a görögöknek, kik a trójaiaknál az Ilias szerint (II,

l) Iliad. XX, 302—308.

Digitized by o o g l e



120— 134) azoknak segédcsapatai nélkül tízszerte számosabbak 
voltak, kilencz évig bírt ellenállani. Schliemann azt képzelte, hogy 
Trója legalább 50,000 lakossal bíró város volt, de talán maga Homér 
sem tulajdonított Trójának akkora terjedelmet mint Schliemann.
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21. sz.

Edény sírna alappal. Az alaknak bagolyhoz hasonló (?) fején edényalakú 
szájadék van, nyakán három nyakéket jelentő vonás. Maga előtt kétfUlű 

edényt tart, mely alján összefügg az alakkal. Körülbelül fél nagyság.
15 méternyi mélységben találtatott.

(V. ö. II. II, 120— 134 s XVIII, 287: ofowo xexópr^^e eeX(iivot
£v5oth ;róp7(üv;») Homér Trója sorsát valószínűleg cBak mondából 
ismerte, többször mondatja, hogy valamely tárgyról vagy esemény
ről a jövendő emberek is szólani fognak stb. Azonkívül epikus 
költő s nem történész, tehát csak epikai, történelmileg fontos

Philologiai Közlöny. VI. 6. 34

Digitized by v ^ o o g l e



514 SCHWIEDLAND JENŐ.

tárgyról szólhatott. A város tűzben pusztult el s véres harczban. 
Schliemann ugyanis sok emberi csontot s több sisakos csontvázat 
tálált. A vörös fahamuból, mely magasan feküdt a város körfalán, 
Schliemann létezett mellvédekre következtett.

Pallas Athéné tisztelete Trójában igen nagy volt és ha Schlie- 
mannak hiszünk, ő az elpusztult városban számtalan Athéné-bál- 
ványkát talált. így tehát világos volna az ő Iliosának azonossága 
Homéréval. Ezen bálványok bagolyfejüek volnának s a homéri 
7Xaoxüm<; bagolyfejű-1 jelentene. (Érdekes, hogy mai napság is még 
számtalan bagoly lakja Schliemann ásásainak falait.) Igen ám, de 
ha YXaoxwTris bagolyfejüt, gooMct; tehénfejiit (később nagy szeműt) 
jelent, mert a talált alakok részben bagolyfejüeknek vehetők, azt 
kérdezhetnők, hogy a talált kis hal, disznó, szarvas, kutya s más 
alakok, mely istenségnek fejezhetnék ki attribútumait ? A bagoly
fej sokszor igen kifejezett a rajzokban (kár, hogy nem photogra- 
phiákkal van dolgunk), de sokszor hasonló alakok tisztán ember
fejet mutatnak.

A 21. ábrán egy a negyedik városban talált «bagoly fejű* 
váza látható. Mi értelme van példáúl ebben Athéné istennő képét 
látni ? A mykenaei tehénalakok, mik másutt is találtattak, miért 
volnának inkább Héra képmásai mint játékszerek, vagy, mint az 
aranyból s ezüstből valók, csecsebecsék? Schliemann számos pél
dáját említi fel annak, hogy régente istenek állatfejűeknek utánoz- 
tattak. Lenormant Frigyes is azt mondja hosszabb fejtegetések 
végén: «Tehát nem az döbbent meg, hogy Athénét bagolyfejünek 
alakították, nem az tartana vissza attól, hogy Schliemann theóriá- 
já t elfogadjam, annál inkább, minthogy itt tulajdonkép nem is 
görög müvekről van szó, hanem kis-ázsiaiakról. Én előttem az 
egész kérdés a z : vajon a hissarliki edények s bálványok (idoles) 
csakugyan bagolyfej üek-e ?**) S ezen kérdésére mind e mai napig 
tagadólag válaszol. Yirchow pedig azt mondja a bagolyós edények
ről, hogy egyikükön sem lát igazi bagolyfejet. oNur innerhalb dér 
menschlichen Umrisse und Yerháltnisse sind die Nase und die 
Augengegend eulenartig* úgymond («Ilios*, Vorrede, pag. IV.). 
«Das Ohr dagegen ist stets nach menschlicher, nie nach Eulenart 
angesetzt.* A bagoly fejek nagy részén azonkívül haj és nyakukon 
nyakláncz utánzata kivehető! Különben pedig hasonló alakokat

1) Gazette des Beaux-Arts. 1879, febr. 1. p. 108.
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másutt Európában is találtak, csak úgy, mint oly tehénalakok, 
mikben Schliemann Hera-bál vány okát látott. Schliemann azt is 
hitte, hogy Mykense városának (melynek váraH eranak volt szen
telve) neve «a bőgéstől (fioxaoftat, Homérnál mindég fioxav), a 
tehén nevétől jő». Sayce A. H. tanár más véleményen van. Sze
rinte a Mwijvai név, ha görög, p x ^ 'k ó l  származik, a mire Schlie
mann azt mondja, hogy az ő véleménye szerint a jioxav-bóli szár
mazás iránt semmi kétség nem lehet (Perf. (jiéjjioxa — ^efioxévat). 
«Ezen activ alak» úgymond, «Homérnál kizárólagos s kétségkívül 
a Homer előtti időben is használatban volt.» Müller Miksa pedig 
azt írja Schliemannak: «A Moxf)vat névről positiv ítéletet hozni 
nem merek, -tjvt)-ben végződő szavak ép úgy erednek névszókból, 
mint 07]vós, êrpTjvó;, mint igékből, mint TriHjvq. A Moxíjvat névnek 
fi.uxáü)-ból való leszármaztatása philologiailag nem lehetetlen. De 
városok nevei igen kényes tárgyak etymologusokra nézve. Curtius 
tanár szerint Lipcsében, M'jxfjvai s MoxáXy) esetleg ji.úaa(i>-ból jöhet. 
Csakis azt mondhatom, hogy lehetséges az ön etymologiája is 
ji.oxáü)-ból, többet nem.#

Schliemann trójai s mykenaei leleteinek egykorúsága föl nem 
tehető. A trójai iparczikkek sokkal kezdetlegesebbek a mykenae- 
belieknél, annyira, hogy a két leletekbe tartozó tárgyak előállítási 
idejének összeesése nem valószínű. Dumont Albert egy most meg
jelent müvében *) szintén azt fejti ki, hogy a hissarliki művészet 
(K. e. 2000 körül) autochthón, míg a mykenaein (K. e. 1300— 1000) 
a kelet befolyása nyilván látható.

A két «Trója* alatt fekvő városban 30 s 33 lábnyi mélység
ből 45 lábnyiig nagy kövekből való házakat s falat, kőből, rézből 
nephritből való tárgyakat, koponyákat stb. talált, a legalsóban pe
dig (45—52Va lábnyi mélységben) két emberi hamut tartalmazó 
urnát is, a melyek egyikében egy hat hónapos embryo csontjai is 
feküdtek.

SCHWIEDLAND JENŐ.

l) Les céramiqne8 de la Gréce-propre. Paris, Firmin-Didot.
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