
Achilles pajzsának leírása az lliásban
s abból némi következtetések a művészetek, ipar és 

mezőgazdaság akkori állapotára.

A költészetet beszélő festészetnek szokták mondani. Ha 
ezen kifejezés valahol alkalmazható, úgy különösen illik Homér 
költeményeire, melyekben a költői lángelme egyes képze- 
leti szüleményeinek mintegy műremekeknek összhangzó, össze
függő csoportozata vegyül az alapul szolgáló történeti vagy 
mondái események eposi leírása közé. Számtalan képekből 
állnak ezek, melyek úgyszólván egyedüli forrásaink, hogy a 
legrégibb görögök életéről, állapotuk s körülményeikről 
ismeretet szerezhessünk. Knight*) mondja: „Quis fűit antea 
rerum Graecarum status, quae regum ac civitatum iura, qui 
mores hominum, quibus porro artibus et quo cultu vitae, emol- 
liti quodammodo et expoliti esaent, ex his carminibus cuivis 
scire licet: omnia enim facundia ea simplici et exquisita, lecto- 
rum animis ita obversantur, ut depicta potius quam enarrata vide- 
antur.a S habár e képek a költő képzelete által némileg eszmé
nyítve is vannak, azoknak való alapjára mégis csak lehetséges 
következtetni, miután a történetileg előadott események bőví
tései, részletezései és episodjaiként tűnnek fel, melyeket a köl
tőnek bizonyára valóban létező alapokra lehetett csak fektet
nie ; mert képzelni a nélkül, hogy a képzeletnek megfelelő alap 
valóságban léteznék, a lehétetlenségek közé tartozik. De nem 
akarjuk e szavainkat félreértetni azért ismételve hangsúlyoz
zuk, hogy azok költői leirások, melyeknek nem teljesen ily mi
nőségben kellett létezniök a valóságban, hanem léteztek mint

*) Rich. Payne K n i g h t .  llias et Odyss. Notis ac prolegomenis( 1820. 
Proleg. p. 1.
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egy egyes vonalok, melyekből a költő egész képeket szebben 
nagyobbszerüen alkotott, a valóságban csak mintegy a mag léte- 
zett, melyből a költő képzelme a pompás fát alkotá.

I.
Mi a nagy képcsarnokból egy kisebb csoportot választánk 

ki, mely az isteni művész keze által lön egy lapra, az Achilles 
számára készített művészi pajzsra készítve, mint az Ilias XVIII. 
énekében a 478 v. — 608-ig van leírva. Ugyanis miután Patroc- 
lus elestével Achilles fegyverei Hector birtokába kerültek (XVI 
XVII én.), Achillest a fájdalom felhője borította el; hamut 
hintvén fejére, elrutítá kedves arcát, porba feküdve kitépte ha
ját s szörnyen jajveszékelt. Ezt hallván Thetis, felmerül a ten
gerből s vigasztalja őt Ígérvén, hogy reggelre uj fegyvereket 
hoz neki, s elment Hephaestushoz (XVIII. 5—184 v.), kit a do
logba elmerülve s izzadva talált. — Elmondá neki jövetele 
okát s ez megigérte, hogy bámulatra méltó fegyvereket fog 
készíteni (367 —467 *) ) miért is azonnal ércet, ónt, aranyt és 
ezüstöt olvasztott s egyik kezébe fogván a nagy kalapácsot 
másikba a fogót, az üllőhöz lép (468—477). Legelőször készít 
egy nagy, erős pajzsot, hármas fénylő széllel, ötszörös réteggel 
8 mindenféle művészi munkákat készite rajta találékony elmé
vel : nolsi daíöaka noXkct iővlyai nQajiídsGGiv (482.). —  Következik 
most ezen művészi munkáknak, képeknek költői leírása. Költői 
leírása, mondom, mert úgy kell felfognunk a bőven részletezett 
és minden oldalról feltüntetett alakokat, cselekvényeket, mint 
az egyes képekben kifejezett eszmének olyatén értelmezését, 
hogy ott mind a megelőző dolgok, mind a belőlök következtet
hető események, állapotok le vannak irva; a jelen vagyis a fes
tett helyzet pedig úgy van részletezve, mintha az alakok való
ban mozognának, cselekednének stb. s innen történhetett, misze
rint némely értelmezők azt vélték, mintha a pajzson 24 kisebb 
kép volt volna, mint egy-egy eseménynek több oldalú előtünte- 
tései. Azonban a legtöbb jeles értelmező megegyezik abban,

*) Hol a római számok vagyis az ének száma kitéve nincs, mindig a 
XVIII. ének értendő.
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hogy a leirt eseményeknek csak központja, vagyis fő mozzana
ta volt valóban kép alakban előtüntetve s mint Lessing *) igen 
helyesen megjegyzi, CBak ott kell egy-egy külön képet képzel
nünk, hol maga Homér azt külön megjegyzi ilyetén nyilt sza
vakkal év filv stsv̂ s, — év Ős rroirjas, — év $ foi&u — év de notxilXe 
8 így, megjegyezvén egyszersmind, mit a 490. versben nyoma
tékosan kifejez: év dfyvoo no írja s nóhig —■ csak 10 képet készí
tett Hephaestus s csak tiz képet ir le Homér bővebben részle 
tezve, mint ezt Lessingen kivül mások is értelmezik, igy Cru- 
sius 2), La Roche 3), Kiene 4) és máBok. — E képek következők:

1. A csillagos ég a nap- és a holddal; a föld és tenger 
(483—489 v.)

2. A békés város képe menyegzővel és népgyüléssel. 
(400—509.) Megjegyzem itt, hogy a békés város képét a bő 
leirás folytán maga Kiene 5) is két részre, két kisebb képre 
osztja u. m. a menyegzőre (490—496) és a népgyülésre, melyen 
jogi vita tárgyaltatik (497—598). A következő képet pedig:

3. az ostromlott várost, Kiene ismét két részre osztja s így az 
egyik lenne a zárt város védve gyermekek és öregektől, me
lyet kétfelől az ellenség csapatai vesznek körül; a másik a vá
rosból az ellen által megrablott nyájak és csordák megvédésére 
kirohanók csatája. Sőt Faesi és Doederlein 6) 3 kisebb képre 
osztják ezt fel, mint Doederlein mondja: „Triplex haec scena 
fűit; príma amborum (exercituum) colloquium, altera gregis 
trucidatio, tertia praalium exprimebatur.“

4. K ép: A szántók, kiknek, midőn a fold szélére érnek, 
bor nyujtatik.

*) L e s s i n g Laookon. XIX. §.
a) Gottl. Christ. Grusius.  Homeri Ilias. Excurs zu v. 475 : Die 

zahlreichen !̂!ntersuchungen der Neuern, beziehen sich mehr auf die Gestalt 
und Anordnung der Gemälde, von denen einige 24, andere am wahrschein* 
lichsten 10 annehmen.

3)J. La Ro c h e  Homers Ilias, a XVIII. én. érteim.
*) Ad. K i e n e  Das Schild d. Ach. beim Hom. etc. Philologu's XXV. 

pag. 677.
‘) u. o.
•) Kiene szerint (f. i. m.)
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5. Az aratás, hol a háttérben a sütő-főzÖk is láthatók.
6. A szüret táncolókkal.
7. A marhacsordák pásztorokkal és ragadozó oroszlánokkal.
8. A juhnyáj az akiokkal.
9. A karok dédali táncai vigadó inakkal, leányokkal és 

bámuló nézőkkel7) —
Végül 10. kép a pajzsot körülvevő óceán. Hogy miként 

voltak e képek a pajzson felosztva és elhelyezve, erről igen 
sokat vitatkoztak értelmezők és művészek; mi ezeket mel
lőzve, csak a képek leírásáról akarunk szólni. Mint már emlí
tettük, e képek csak középpontjai a Homér általleirt rajzok
nak, vagyis más szóval Homér e képeket mintegy látott és 
halott eseményeket irja le előzményeik és következményeik
kel: tehát Hóm. a Hephaestus által készített képeknek köl
tői értelmezője mint Heyne *) mondja: „descriptio etsi operis 
arte facta, tamén non ad ipsém artem est comparata, séd . . .  
p o e t i c a  est, hoc est, quod rés a poéta narrentur non sic, 
ut ab arte redditae sünt ac reddi possunt, séd quomodo eae- 
dem rés in phantasma poeticum versae narrari possint ac debe- 
ant“. És Homér e képek leírásánál igen tisztában volt avval, 
mit és hogyan kelljen a költőnek leírni, mert ő csupa cselekvé- 
nyeketirle. Tudva levő dolog, hogy a testek külső tulajdonsága
ikkal tulajdonkép csak a festészetnek lehetnek tárgyai, a köl
tészet tárgya a cselekvény, mert ez nem egymás mellé helyezett, 
hanem egymás után következő jelekkel, (szavakkal) él, ezekkel 
pedig csak egymás utáni mozzanatok jelölhetők, mi nem más 
mint c s e l e k v é n y ;  b bár a festészet is jelölhet, utánozhat 
cselekvényt, de csak jelölve, mintegy jelenítve a testek által. 
Viszont pedig a költészet a testet cselekvény által tünteti fel, 
sLessing helyesen jegyzi meg, hogy Homér csak haladó cselek- 
vényeket fest, az egyes testeket, tárgyakat pedig csak az által 
festi —  többnyire csak egyetlen vonással (jelzővel) — hogy 
részt vesznek a cselekvényben.9) O a szépséget is csak több-

7) Itt és több helyen is használtam D. T é 1 f y ív. Hóm. Ilias ford. I. 
f. Ilias tartalma XXVII. 1.

«) Homeri Carm. Tóm VII. vol. 2. pars 2. Exc. de clyp. Ach. p. 681.
•) Lessing Laokoon XVI. §.

Phüologiai Közlöny. I.füz. 1872. &
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nyíre hatásában szokta inkább festeni, mint pl. midőn Helena 
a trójai öregek közé lép, nem Helena szépségét irja le Homér, 
(II. III. 156— 158), hanem a megjelenés hatását, midőn is az ott 
levők igy szólnak:

Ov véfutrig, Tgeőag xaí ¿vxvyfuőag  * A%aiovg 
Toir[d' afACpl noXvv %góvov agysa náaysiv.
Alvás á&avátri<Ti &sjÍQ tig (Zna soixsv 

(Nem méltatlan, hogy a trójaiak és lábpáncélos Achaeok 
ilyen nőért sok ideig fájdalmat szenvednek. Nagyon hasonlít 
arcában a halhatatlan istennőkhöz. *) Vagy legfelebb egy vonás
sal azt mondja: Nireus szép, Achilles még szebb, Helena isteni 
szépség *), de a részletezésbe nem bocsátkozik, úgy vélvén, 
hogy a költő ünnepeltetheti a szépséget, de hü képét a nyelv- 
eszkőzzel nem adhatja. Korántsem akarjuk ezt tiltó példaként 
felhozni, mintha a költő előtt a testi szépség nyelv általi festése 
elzárva volna, hanem csak intő példa ez az óvatosságra. — 
Különben ezen a festészet és költészet közti párhuzamban nem 
akarunk tovább menni, csak még megjegyezzük, hogy midőn 
Homér egyes testet ir le, s ennek vonásai oly gyorsan, tömött 
rövidségben haladnak egymás után, hogy egyszerre véljük hal
lani: ebben a görög nyelvé az érdem, mely nemcsak megen
gedi a jelzők összecsoportosítását, összekötését, hanem ezeket 
oly szerencsés rendben is helyezi el, hogy a szavak sora nem 
függeszti fel figyelmünket anélkül, hogy tudnók, miről leszen 
szó pl. 479. V. ksqI ő' avxvya fiáXXs qxasivrjv, tgtnXaxa [Actgfiagérjv 
már az első szók: nsgi ő’ arnya fiáXXs — után tudjuk, 
miről leszen szó, s csak azután jő  a jelzők közelebbről 
meghatározó csoportja, míg a magyarban helyesen így kel
lene mondani: „s körül tett fényes, háromszoros, fehérlő kar
imát®, tehát a jelzők felfüggesztik figyelmünket s még nem 
tudjuk mi lesz fényes, háromszoros stb. De másrészt Hóm. áta- 
lában a leírásnál sokkal helyesebben járt el mint pl. követője 
Vergil (Aeneis VIII. 625—728.). Homér ugyanis mint a költő
nek kell, nem csak értetni akar, hanem akarja, hogy a képzelet, 
melyet fölkelt, oly élónker  ̂legyen előttünk, hogy feledve a szó-

*) A fordítások mindig Dr. Télfy I. Ilias ford. nyomán kezeltetnek.
*) Lessing Laokoon XX. és XXI,

Digitized by L ^ o o Q l e



— ó i 

kat, mintegy magát a tárgynak befolyását, hatását érezzük. Azért 
a pajzsot nem is mint készet vagy készülendő t írja le, hanem 
követi annak készülési folyamát, b igy a test, az egyes tárgyak 
hosszadalmas festése helyett, a cselekvés élénk rajzát adja, míg 
Yergil a kész pajzsról mintegy leolvassa a képeket Sane inte
rest — mondja Servius *) — inter hunc et Homeri clypeum; 
illic enim singula dum finnt narrantur, hic verő perfecto opere 
noscnntur, nam et hic arma prius accepit Aeneas, quam specta- 
ret, ibi postquam omnia narrata snnt, sic a Thetide deferuntur 
ad Achillem. — Ezen kivül a képeket is, melyek a pajzson fel- 
tüntetendők valának, sokkal tapintatosabban választá meg Horn ér, 
mintegy leereszkedve olvasóihoz, szép és magasztos, de igazság- 
htt jeleneteket fest, és rövidke 130 versben az ős görög népnek, 
miveltségének, szokásai és törvénykezésének, foglalkozásai és 
életmódjának rajzát adja. Nem annyira a képeket tünteti ő fel 
nagyszerűeknek, nem azok eszméjét művészinek, hanem a kidol
gozást állítja és mutatja az isteni művészhez méltónak. Hogy 
a pajzs céljának megfeleljen, mindenesetre nagyszerűnek kelle 
lennie t. i. hogy az amúgy is Briseis elvesztése miatt elkesere
dett Achillést kiengesztelje. Azért is ígéri az ezüstlábu Thetis 
vigasztalásul (136— 137.)

3Hc5&tv . .. vszíficci
Tév%sa xaXa yégovaa nag Hcpaictoio avaxtog

(reggel eljövök s z é p  fegyvereket hozva Hephaestns ki
rálytól.)

Azért is készítteti a költő e fegyvert isteni kezek által, hogy 
az kitűnő mesteri mű legyen, — s viszont, ha már isteni ke
zekből kerül ki a fegyver, úgy kell, hogy a mű mesteréhez méltó 
legyen mind elkészíttetésében, mind a rajta levő képekben; 
Hephaestus szavaiban érezteti is ezt a költő, midőn Heph. így 
válaszol biztatva Thetist (466— 467) •

.. . oí tavasa xaXa nagé(T<TBtaif olá tig avrs
7 Av&gmnmv ■&av[iá(T(TBtai og xsv íőytat»

(Szép fegyverei lesznek, minőket a számos emberek mindegyike 
csodálni fog, akárki látandja.)

*) Servius ad Aen. VIII. v. 626.
4*
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De meg különben is Homérnak kellett pajzsot csináltat
nia, mint a fenebbiekből is láthatjuk, s hogy nagyszerű legyen 
azért készíti Hephaestus, ki díszítéseket, képeket készit rá a 
pajzs kedveért, kiválókat: hogy hozzá méltó legyen; de Vergil- 
nél egészen felesleges a pajzs, s úgy látszik Vergil a pajzsot csak 
azért készítteti, hogy elmondhassa azt, mit úgy ad elő, mintha a 
pajzsnak díszítése volna. A nagyszerűséget Vergil abban keresi, 
mintha a pajzson a rómaiak egész történeti jövője volt volna 
megjövendölve s ez által a rómaiak dicsőítését hangoztatá. Míg 
tehát Achilles pajzsa majdnem szükségképen kiegészítő rész * 
az Ilias XVIII. énekében, addig „Aeneas pajzsa csak valóságos 
toldalék egyedül arra szánva, hogy a rómaiak nemzeti büszke
ségének hízelegjen.“ *) Azonkivül pedig maga Vergil is (625 o.)

. . . c l i p e i  non  e n a r r a b i l e t e x t u  m*nak mondja a dí
szítést s úgy véli, annál kevésbé mondhatja el, miként készíti 
azt Vulcán, hanem (a 444—453 v.-ig) röviden megemlítvén az 
előkészületeket, csak a már készen levő pajzsot írj a le. E tekin
tetben Servius2) úgy védi Vergilt, hogy a pajzson nem csak 
azon események voltak, melyeket ő leir, hanem

. . . .  genus omne futurae
Stirpis ab Ascanio pugnataque in ordine bella (628 s.) 

tehát a hosszú sort a költő az isteni gyors készítés után le nem 
írhatta. „Opportune ergo Virgilius — mondja Servius — quia 
non videtur simul et narrationis celeritas potuisse connecti, et 
opus tam velociter expediri, ut art verbum posset decurrere.“ — 
Némileg igaza van Serviusnak; azonban épen ott van a hiba, 
miért vette fel Vergil az egész történet hosszú sorát! íme Hóm. 
rövidke nehány képben mindent előad, mi a görög világ akkori 
állapotában előfordult. —  Azonban Lessing szerint3) inkább 
azért nem írja ő le a készülő pajzsot, mert vagy nem érzi itt 
mintaképének finomságát, vagy az utánzásban is eredetiséget 
akarván mutatni, más dolgokat akart a pajzson készíttetni; de 
ezek olyanoknak tűntek fel előtte, hogy nem lehete helyesen

*) L e s s i n g  Laokoon XVIII.
2) I. m.
*) Lessi ng.  Laokoon. XVIII. §. jegy.
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szemeink előtt készülniök. Jövendölések voltak ezek 8 termé
szetesen igen helytelen lett volna, ha azokat az isten jelenlé
tünkben oly világosan nyilvánítja, mint később a költő értelmezi, 
kifejti. S ezen mentség dicséretesb is Vergilre mint Serviusé. 
Mindamellett Vergil a leirásban sem érte el azon művészi fokot, 
élénkséget, melylyel Homér a képeket leírja s mintegy szemeink 
elé varázsolja. Vergil képeinek csak jelentését említi meg, s 
tárgyokat csak az észnek, értelemnek gondolkodási tárgyul adja, 
mig Homérnál az egész jeleneteket látni, hallani véljük, tehát 
érzékeinknek tárgyává teszi*

Méltán mondja tehát Heyne: ’) „Homericus clypeus haud 
dubie plus habebat varietatis, maioremque faciebat operis tam 
affabre facti, ut dei manus habeantur, mirationem, — quod ad 
vitae priscae morém, sensum, opinionem, quam totum eius opus 
spirat, haec erant narrata . . . .  Dum autem (Verg.) artis et in- 
genii exspectationem his ipsis facit, excutit ille animis nostris 
antiquae heroum vitae, in qua versarí debebat narratio, morém 
speciemque.“

Ennyi az, mit a pajzs leírásáról aestheticai szempontból 
mondani kívántunk. Ezzel kapcsolatban tekintsük meg röviden 
az ellenvetéseket is, melyeket ezen pajzs leírásából merítettek, 
minthogy ez is a művészeti szemponttal van némi Összefüggésben

Azon ellenvetésekre, melyeket némelyek, így többek közt 
Heyne,2) Hermann — ebből az Ilias egysége ellen felhoznak • 
hogy Achilles pajzsánek leírása nem füg össze a történettel; 
hogy a pajzs alkotása nem felel meg céljának; hogy lehetetlen 
miszerint Volcán ily mestermüvet oly rövid idő alatt készített 
legyen stb., ezekre, azon kivül, mit már itt ott elszórva mondot
tunk, legyen szabad röviden Dr. Télfy Iván úr szavaival vála
szolnunk : „A pajzs leírása annyiban függ össze az általa félbe- 
szakasztott történettel, a mennyiben Ach. elvesztvén saját fegy
vereit és pajzsát Patroclus halála által, újakra volt szüksége, 
melyek szintén, mint az előbbiek, isteni hatásúak legyenek; ez

*) Heyne.  Virg. M. In Aeneid. 1. VIII. Excurs. 4.
2) Heyne.  Carmina Homeri. A szövegmagy. és Exc. de clyp. Ach. 

VII. 2. 2.
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által elegendőleg igazoltatik Thetisnek elmenetele Vulcánhoz 
uj fegyverkészület kaphatásáért. Hogy a pajzs istenileg ki volt 
ékesítve, abból még nem következik annak céltalansága. Itt al
kalmazhatni Horác mondatát: omne túlit punctum, qui miscuit 
utile dulci. Az Ilias minden könyve elég borzasztó jeleneteket 
tartalmaz, úgy, hogy magának a szerzőnek is éreznie kellett, 
hogy azok közé némelykor a béke, családi élet s vigalmak jele
neteit is közbeszőnie szükséges“ .1)

Épen a pajzsnak, illetőleg a pajzs ékességeinek változatos 
tartalmából sokat következtethetünk az akkori korra mivelődés- 
történeti szempontból is. Mi különösen a művészetek, ipar és 
mezőgazdaság állapotáról kívánunk szólni.

II.

Thucydides2) úgy képzeli a Homér előtti, tulajdonképen 
a trójai háború előtti görögöket, mint kik erődítés nélküli fal
vakban szegénység, nyerseség és gondtalanság állapotában lak- 
tanak; félvén attól, hogy egymástól elválasztatnak, nem épí
tettek, még gyümölcsfákat sem akartak ültetni; gondolván: hát 
ha úgysem ehetnek terméseikből, miután mindig készek voltak 
lakukat elhagyni? bár mint Grote megjegyzi3) mind ez csak 
vélekedés és nagyítás, mint a kezdetleges állapotoknak a barba- 
rokkali összehasonlítása; miután bizonyos, hogy már akkor a 
többi törzsek sokkal miveltebbek voltak, mint a Thucydides által 
vázolt aetolok és locrisiak: mégis ha e jellemzést sokkal alább 
szállítjuk is, összehasonlítva a pajzson festett állapotokkal, azt 
találjuk, hogy a míveltség azon korban sokkal allantabb fokon 
állott, mint azt a homéri költeményekben találjuk, tehát Homér*

*) Dr. T 61 f y I. Hora. Iliasa. Ilias szerzöje. 29-ellenvet6s.
*) ¡1. 2. OafveTai ydp i] vuv ‘EXXac xaXoofiivi) ou itaXat ßeßafo>c oixoo- 

jiivrj, ¿XX a {xetavaarrfoetc te oucat t a  nprftepa, xetl jtaShoc fx aa to i T7jv £aotü>v 

drcoXefoovxec, ßiaCdpievoi tivcov «Xeidvcuv* Tfjc Y“ P ¿H-rcopfac ofoc ouar)f,

¿nt(i.t^v6vtec ¿Seö f ¿XXVjXou, o5xe xa ra  yfjv oure Sia daXcfcorjc, vefj.rf(Mvoo 

xd oOtdiv Exaorot Soov ¿7toCijv x tX.

3) Grote.  „Griech. Geschichte 1. 475, ford. Meissner N. N. W.

Digitized by ^ m 0 0 q  le



-  55 —

ig a mivelődés igen előre haladott s Hermann szerint1) épen 
a homéri kort kell az átalakulás idejének tartanunk, mely a kez
detleges eredeti állapotnak végét vétó, cnnsolidálódni kezdett, 
is lerakta alapját a hellen életnek Sőt jobban mondva: azon ál
lapotok és körülmények, melyeket a homéri költemények nyo
mán szükségképen, ha talán csak gyenge és vékony vonásaiban 
is, feltételeznünk kell, mutatják hogy a* átalakulás már igen 
messze haladt. Csak sajnálnunk lehet, hogy körülményesebb 
adatokkal nem birunk, melyekből azon korábbi állapotok biz
tos képét nyerhetnők ; de annyi bizonyos, hogy bár a homéri 
eposban a görög világ legelőször lép elénk, már ez élet — mint 
Curtius2) helyesen megjegyzi — nem a kezdetlegességek élete, 
nem a bizonytalan fejlődések közepette felfogott élet, hanem egy 
tökéletesen kész, érett, magában befejezett világ, meghatáro
zott életrenddel. S valóban, ha csak az általunk alapul felvett 
pajzs képeit tekintjük is, itt egy egész életrend változatosságait, 
foglalkozásait láthatjuk, s biztos ténykép elfogadván, hogy e 
pajzs leírása nem későbbkori betoldás, hanem magától az Ilias 
szerzőjétől eredt, mint ezt több tudós eléggé bebizonyította) 
kétségtelenül felismerhetjük itt már a rendezett társas élet biztos 
jeleit, m nt mely a görögök közt már Homér korában ingat
lan lábakon állt. A  társas élet pedig már magában foglalja 
a jpagvakat, melyekből a művészeteknek, ipar és mezőgazda
ságnak mintegy szükségképen fejlődnie kell. De különben is e 
három mívelődési ágnak biztos kifejezéseit is találhatjuk Achil
les pajzsán s most eseket akarjuk sorban szemlélet alá venni.

A mi a művészeteket (s némi részben az ipart is) illeti, né
melyek az egész kutatásnak egyszerűen avval akarják útját 
állni, hogy tagadják, miszerint Homér irta volna Achilles paj
zsának leírását, minthogy Homér korában még ily pompásan 
feldíszített pajzsok nem léteztek, pedig e rész költőjének szük
ségképen kellett szeme előtt lenni egy ily pajzsnak, vagy már 
előbb látnia kellett ilyet, vagy legalább hasonló díszítésű más

*) K. P. He r ma n n s  Kulturgeschich. der Griech. u. R. Dr. K. G 
Schmidt, pag. 31.

*) Cur t i us  E. Griech. Gesch. I. 1. 116.
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tárgyakat. így mondja Heyne: . . . .  „clypeus Aohillis a poéta 
fingi nequit, nisi iám tűm similis artificii opera exstarent quae- 
cumque tandem illa essent“ *) Másutt pedig: „Si vere notio artis 
et operis similis obseryata est poetae animo: nae vixit ille ea 
aetate, qua metallorum tractandorum ratio esse debuit admodum 
elaborata.“ 2) De épen ezen ellenkezésükben bizonyítják e rész 
eredetiségének ellenei, mit mi bizonyítni akarunk; hogy akkor 
már a művészeteknek legalább alapja megvolt. Mert habár meg
engedjük is, hogy az ily nagyszerű műhöz megkivántató mester
ségek még Homér korában annyira kifejlődve nem voltak, — 
mert hisz az egész csak költői rajz s „épen abban áll a költő sza
badsága — (lángelméje) — hogy ő korának világánál nagysze
rűbb lényeket és tárgyakat teremt képzeletében“ mondja Dr. 
Télfy L 8) ; — de nem is kellett neki épen ily nagyszerű müvet 
látnia. Látott egyszerű véséseket, fegyvereket, talán durva, mű
vészet nélkül készített alakokkal, s kői tői képzeletével e kezdet
leges készítmények alapján egy isteni művész kezeihez méltó 
díszítményeket alkotott: »et quum poéta — mondja Knight4) — 
clypeos et thoraces, rudibus forte fíguris, malleo extusis aut 
acu vei pigmento impressis, ornatos vidisset, perfacile erat vi- 
vido eius ingenio, maiorem in imitando solertiam ac peritiam 
deo tribuere; atque pleniora argumenta ex omni rerum natura 
collecta, ei subiicere.u — És igen helyesen jegyzi meg valamivel 
előbb Heyne azon ellenvetésére, mintha a mit leirunk, már 
ériékeinkkel fel kellett volna fognunk: „id verum esse de sim- 
plicibus tantummodo, et primariis animi notionibus et conceptis, 
a quibus composita pro libitu confingere unicuique liceat,“ — 
például hozván fel, hogy Jupiter azon magasztos képét, melyet a 
régi szobrokon mégmost is csodál unk,nem a költő meríté valamely 
műről, hanem Phidias a költő verseiből merité, „atque ita necesse 
est omnia omnium artium inventa, mente prius concepta esse

*• Heyne  Homeri Carm. VII. 2. 2. Excurs. De clyp. Ach. p. 682.
2) Heyne,  Hóm. Carm. I. 2. Ad. H. XVIII. 661—672.
3) Dr. T é l f y  I. Hóm. Hiasa. I. Az II. szerz. 29. ellenv.
4) Rich.  Payne  Kni ght ,  Ilias et Od. Notis ac proleg. — Pro-

leg. p. 10.
*) n. o. p. 9.
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quam manu perficerentur.“ E részben tehát állíthatjuk, hogy a 
vésés, faragás, ércöntés s más ilyetén művészetnek akkor még 
virágoznia ugyan nem kellett, de kezdetleges állapotuk már 
Homér idejében megvolt; sőt a kűltartományokban pl. Phoeni- 
ciában, Lydia, Krétában előrehaladottabb is lehetett; pedig nem 
épen figyelem nélkül hagyandó azon vélemény sem, melyet 
Cantu Caesar felhoz1), hogy Homér azért mondja az általa fel
hozott müveket Vulcán müveinek, mert talán azt akarja értetni, 
hogy azok kívülről jöttek Lydiaból vagy Krétából.

Szól Homér másutt is szobrokról pl. Alcinous palotájának 
leírásánál az i§u alakokat előtüntető arany szobrokról, melyek 
fáklyákat tartottak (Od. V n . 100), ebeket ábrázoló ezüst szo
brokról (Od. VII. 91.) s így ha bizonyosan állíthatjuk is, hogy 
festészet, szobrászat b más ilynemü művészet, a szó igazi értei* 
mében véve, a görögök közt akkor nem létezett: feli kell ten
nünk, hogy voltak tárgyak, melyek szemlélete szikraként hatott 
a költő leikébe, hogy a képzelet erejével azt lánggá növeszsze. 
De magasabb ponton álltak bizonyára a művészetek a Homér 
által említett kültartományokban, Phoenicia, Lydia, Krétában, 
az ázsiai népeknél, kik érintkezvén a görögökkel, oda is átül
tették a művészetek magvait. Midőn tehát a Homér által leírt 
müveket tárgyaljuk, — melyek bizonyára nagy pompát tűntet
nek elő,'— a költői gondolatokat le kell szállítanunk való alap* 
jókra s így a művészeteket még kézművesi, csak díszítésre szo
rítkozó munkáknak kell nyilatkoztatnunk, melyek úgy állnak a 
teremtő művészethez, mint az ösztön azeszméléshez2). E korban 
még az istenek szobrai is inkább csak durva kődarabok, felei- 
comázott fatuskók voltak, s o merev jellegöket még hihetőleg 
sokáig megtartották, s csak mintegy az 59. ol. k. nyertek mű
vészi jelentőséget.

A valódi f e s t é s z e t r ő l  az Ittasban ugyan semmit Bem 

olvasunk, s bár az is bizonyos, hogy a festészet még a 600. év 
körül is csak az egyszerű árnyalásokig haladt; de az Achilles paj
zsán előforduló szín-megnevezéseket különféle alakoknál külön

*) Cantu C. ford. Sz. Ist. tan. II. 730.
3) Hermanns Kulturgesch. d. Griech. u. ß. Dr. K. G. Schmidt 120.

Digitized by ^ m 0 0 q  le



— 58 -

félekép alkalmazott ¿re vegyülik eket, melyeknek tehát szinök 
is más-más volt, könnyen tarthatjuk a festészet előhírnökének, 
vagy legalább e színjátékokat Homérban rejlő festészeti érzék
nek kell tulajdonítanunk. így pl. 5 2 2 siXv ptvot a í & o m  xaXxtp 
— . 529: 'Agysvvmv oétov* —  538: Él fia őatpoivsov atfiam 
qxorcSr —  577 : % Q v <r s i o * vofirjsg —  548 : 'H dé (t. i. vstog) 
fiéX a ¿ v e t  oma&sv agtjgofiivri Ói ¿oóxst —  561— 565 : Ev ti éxí&Bi 
(TtacpvXfjat fiéya (ÍQÍ&ov<Jav aXmijv, xaXrjvf xQV<rsiijp* f t éXavsg  
ő' áva fióiQveg ijaw  éfftijx£i Ők xáfia^i ötafinsgsg aQy v g é ^ a i v *  
d fi(p i d s , xv a* éri v xúnttov, t ííq i  ti igxog sXacae xaaaitegov.*) 
stb. Sőt P o p é  (Ilias Vol. V. Obs. p. 61.) azon körülmény
ből, hagy Homér a testek egymás melletti vagy távolabbi 
állását megkülönbözteti, péld., hogy a tölgy, mely alatt az ara
tóknak főznek, félre áll (558); hogy három marokszedő a 
többi megett áll (554); vagy, hogy két kém a baromcsordákra 
leskelődve félreül (523.) stb. — azt következteti, hogy Hornéi
nak már a perspectiváról is volt fogalma.

(Vége következik.)

x) 5 '2 : betakarva ragyogó érccel. — 529 : fehér juhok (nyájai). — 
538 : ruhája vörös volt férfiak vérétől.— 577 : arany pásztorok (míg az ökrök 
ón éa aranyból voltak); — 578 : Ez (a szántóföld) hátul feketült és hasonlí
tott a megszántotthoz. — 561—565 : Reá tett azután szőlőkkel nagyon meg
terhelt szép arany szülőföldet; s fekete fürtök voltak rajta. Állt pedig sorba 
ezüst karókon, köröskörül huzott sötétszinü árkot és sövényt ónból.

M a l m ö s i  E.
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