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I. 

— Indulás Triesztből. Az isztriai és dalmát partok mellett. Élet a hajón. Brundisium. 

Corfu. Santa Maura. Ithaka. Patras. — 

„Espero" kapitánya fölment, a parancsnoki hídra s kiadta 

|| a parancsot az indulásra. 

Íj Mint egy zsongó méhkas körül, oly sürgés-forgás támadt 

|| a marczona, napbarnított legénység körében. Megoldották az 

óriás köteleket, melyekkel a hajó a gránit-kőparthoz volt erősítve, neki-

feszülve hajtották az egymásba vágó fogaskerekeket, melyek idegingerlő 

csattogással tekerték fel a dobra a horgonyt felszakító lánczot s macska-

ügyességgel kúsztak a háromemeletes árbocz póznáin, hogy a szél iránya 

szerint a vitorlákat készenlétbe helyezzék. 

Midőn a parton álló személyzet visszarántotta a vaskorlátos deszka-

hídat, egy kis gőzös, akkora csak, mint egy dunai csavargőzös, vontatta 

el a kopárt peremétől a hatalmas hajót. Szinte megsajnálta az ember 

erőlködését. Vagy negyedóra alatt csak néhány ölnyire volt képes elvon-

szolni hatalmas terhét, s folyton oly erőtetve prüszkölt, mintha meg-

repedni készülne. 

Végre az »Espero« tért nyert az öbölben, még egy csengetés, s 

megszólal a kapitánynak hangja a gépkamrába vezető csőben : Avanti. 

A gőzös csavarkerekének deszkái hatalmasan belepacskólnak a nehéz sós 

vízbe, a 91 méter hosszú és 12 m. széles hajó teste mintha meg-

nyúlna s éles orrával nekivágva a víz tükrének, méltósággal megindul 

hosszú útjára. 

l* 



4 

Lehangoltan, mogorván néztem a födélzetrol, mint bontakozik ki 

hatalmas hajónk Trieszt gyönyörű kikötőjéből. A mérhetlen tenger titok-

zatos képe, a jövő bizonytalansága sötét felhőként nehezedett kedélyemre 

s az indulás óráját szürkére festette. S a természet kedélyállapotomhoz 

illő háttérül szolgált. Az ég beborult, a szélvihar hideg lehelletével gorom-

bán tombolt körülöttünk, a szakadó zápor még Trieszt utczáin ért utói, 

s mi teljesen átázva, lucskosan jártunk-keltünk az imént renovált 

szép hajón. 

De mint a nyári zivatar e déli vidéken, oly gyorsan múlt el lehan-

goltságom is. A nap sugarai barátságosan bontakoztak ki a foszladozó 

felhők közül s a hajó födélzetének csillogó réz-alkatrészein megtörve 

pajzánul játszadoztak körülöttünk az Adria fehér habfodrokat tajtékzó 

hullámaival. S a mily arányban derűit ki az égbolt, s törpültek el a kék 

hullámokon tova iramló hajó mögött Trieszt olasz ízlésű házai, s a kikö-

tőben veszteglő gőzösök és vitortás hajók, oly arányban engedett fel 

kedélyem. A délvidék átlátszó, verőfényes légköre, s a tenger idegedző 

sós szellője új, üde életre keltették testi érzékeimet, s kibontakozni enged-

ték lelki életem édes, régóta várt örömeit. 

Hellas, a legszentebb classicus föld felé tartok. 

E gondolat foglalkoztatta ez órában egész valómat, ez színezte ki 

aranyszegélylyel a messze látóhatárt, ez tette előttem oly kedvessé, 

áldotta a titokzatosságában oly félelmetes tengert, s ez tette barátommá 

azt a törékeny alkotmányt, mely a mélységek felett oly nyugodt büszke-

séggel vitt egy új világ felé. 

Ami ifjúkori álmaimnak oly gyakran tárgya volt, az inost isten kegyel-

méből a megvalósulás küszöbén állott. Bejárhatni azt a földety melyen az 

európai civilisatió született, szívhatni azt a levegőt, mely a világ leggeniá-

lisabb népét táplálta, láthatni azokat a helyeket, melyeken az irodalom 

és művészet óriásai teremtették örök időkre szóló alkotásaikat, eszméket, 

ideálokat lesni el azon rögöktől, melyeket Homéros, Tyrtaeos, Alcaeos, 

Sappho, Pindaros, Aeschylos, Sophocles, Euripídes, Arislophanes, Herodo-

tus, Thukydides, Xenophon, Demosthenes, Perikies, Pheidias, Skopias, 

Praxiteles, Zeuxis és Alkemenes tapodtak : valóságos üde, éltető nyári 

eső egy könyvből tanult cullurának tikkadt, poros impressióira. 

Mit bántam én a kellemetlenségeket, melyekkel ily déli utazás a 

forró nyári hónapokban jár ? 

Bíztam az én jó Istenemben, hogy érdemetlen szolgájától nem fogja 

megtagadni az erőt és kitartást. 

Hajónk nyugodt méltósággal siklott tova az isztriai partok mellett. 

A nyugodt, kék tenger csendjét nem zavarta meg más, mint a csavar-
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kerék/egyhangu zakatolása, mely hosszú, fehér fodorsávokat rajzolt a sík 

tükörre. Halra egymásután tűntek el a mészköves, fehér helységek s jobbra 

a láthatáron egy-egy vitorlás hajó képe színezte ki a tenger végtelensé-

gének egyhangúságát. Van valami elragadó, s álmadozásokba ringató az 

ily tengeri útban, midőn az ember a födélzeten egy kényelmes székben 

elnyújtózkodva tekintetét ott pihenteti a kék hullámokon. Gondolatai, mint 

a hajó körül fáradhatlanúl keringő sirályok bekalandozzák a végtelen fö-

lületet, s csak a mértföldmérő időnkint való zizzenése jelzi, hogy hajónk 

is követi gondolataink irányát. 

A késő délutáni órákban egy-egy fehér hadihajó feltűnése jelezte, 

hogy közel járunk az osztrák-magyar monarchia fő hadi-kikötőjéhez, 

Polához, s hogy nemsokára elhagyjuk Isztria parljait. 

Tengeri utazásunk határozottan kellemes volt. Kényelmes hajónk, jó 

ellátásunk, derék, barátságos kapitányunk, jó kedvű társaságunk rendkí-

vül megrövidílék a három napi utazás hosszúságát. S a szabályos rliyth-

musokban himbáló hajó meghozta utazásunk komikumát is. A tenger csen-

des volt ugyan, de ha szelídebb alakban is, megkövetelte áldozatait. Az 

igazán kitűnő ebédnél gonosz mosolylyal kisérlük az ebédlőből sietve tá-

vozó társakat, kik aggódva keresték azon pontokat, hol a hajó himbálása 

a legkisebb. Szabad levegőre volt szükségük, s érdekes látvány volt, 

midőn az ebédlő ablakain keresztül adogattunk ki szegényeknek egy-egy kis 

falatot. Igaz, hogy másnap délben már én is rászorultam a felebaráti 

szeretet e segítségére. Hanem azért az apró bajok nem birták megron-

tani jó kedvünket; az a természetes comicum, mely ily helyzetekből fakad, 

ellenállhatatlanul hatott ránk. 

Csak az éjjelektől féltem. S volt is rá okom. Előtte való éjjel a 

vasúton nem aludhattam s így egész élvezettel gondoltam a tengeren töl-

tendő pihenésre. Tiz óra körűi meg is szöktem a födélzetről, hogy kabi-

nomba menjek. — Az én ágyam éppen elnökünk ágya fölött volt. Fojtott 

forró levegő volt a kabinban, mert a kis kerek ablak — tudja Isten, hogy 

mióta — nem volt nyitva. így hát a kellemes alvásba vetett reményem 

tünedezni kezdett. Mindazonáltal elszántsággal kúsztam fel fekvőhelyemre. 

Ekkor veszem észre, hogy ruganyos derékaljam messze kiduzzad fekvő-

helyem oldaldeszkáján, s ha én e különben is szűk ágyacskában e fojtott 

levegőben nyugtalanul fordúlni találnék, egy ölnyi magasságból okvetlen 

lebuknám. Annyi elszántságom mégsem volt, hogy az ágyban való pihe-

nés kényelmeért valamely tagom épségét veszélyeztessem, — gyorsan 

lemásztam tehát trónos nvoszoláinról, s felöltözködve, mintha mi sem tör-

tént volna, a födélzeten termettem. Felöltőmbe jól beburkolódzva két 

vászonszékből hevenyészett ágyban terültem el. Szerencsés természetem 
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csakhamar Morpheus karjai közt ringolt, midőn egyszerre csak éktelen 

»tarara bum —« nóták riasztanak föl. Három görög jó hangulatban a fö-

délzetén adott dalos kifejezést meleg érzelmeinek. Legalább görög nemzeti 

dalokat énekeltek volna! Mit volt mit tennem, mint türelmesen néznem a 

szép csillagos eget s hallgatnom a hamis éneket. Éjfél után végre ők is 

nyugovóra tértek. S én újra elszállhattam az álmok birodalmába. Csak-

hamar nehéz álmaim voltak. A tenger hullámai felcsaptak a hajó fedél-

zetére, s engem elsöpréssel fenyegettek. Felriadok, s ime körülöttem 

mezitlábos matrózok vedrekből öntik és mossák a födélzetet. Három óra volt 

hajnalban. Meg volt írva, hogy nem alhatom. 

Még mindig a dalmát szigetek mellett haladtunk. A délelőtt folytán 

tünt elő jobbról Lissa szigete, mint a tengerből kiemelkedő nagy púp. A 

hajó derék kapitánya magyarázta néhányunknak Tegetthof diadalát az 

olasz hajóraj fölött. Nemsokára hajónk elhagyta a dalmát partokat, s erős 

nyugoti fordulással Brindisinek tartott. Bár az idő csendes volt, a szeszé-

lyes Adria játékos hullámai ugyancsak tánczoltatták a nagy hajót, úgy 

hogy a födélzeten járni alig lehetett. A föld lassankint eltűnt a látóhalár-

ról, s egész utunkban itt éreztük néhány óráig a tengeri utazás fönséges 

voltát, azt a sajátszerű érzést, mely elfogja az embert, midőn egy töré-

keny alkotmányra van bízva élete, s maga körül nem lát csak tengert és 

levegőeget. Keveréke ez érzés az erő és a semmiség, a büszkeség és alá-

zatosság, a dacz és félénkség érzésének. 

Éjfél felé érkeztünk Brindisibe. Gyönyörű, holdvilágos éj volt, s mi 

valamennyien a hajó födélzetén víg beszélgetések között vártuk, hogy 

Itália legélénkebb kikötőjében horgonyt vessünk. Vagy ötven ölnyire a 

parttól hajónk horgonyt vetett, s egész festőiességében terült el előttünk 

félkör alakban a hold méla sugaraitól beezüstözött kőházaival Brundisium. 

Néhányan szerettünk volna csónakon a partra szállani, s közelről meg-

tekinteni azt a híres várost, a hová már a régi Rómának leghatalmasabb 

útja, a Via Appia torkolt, s mely a kelet felé irányuló közlekedésnek 

majdnem kizárólagos kiindulópontja volt, de minthogy hajónk csak egy 

óráig állt, a kapitány a kiszállást nem engedte meg. 

Kárpótlásul a hajón éltünk át egy darab olasz életet. Ha mi nem 

mehettünk az olasz városba, eljöttek az olaszok hozzánk. — Alig hogy 

hajónk horgonyt vetett, minden oldalról apró csónakok és bárkák köze-

ledtek hajónkhoz. Nesztelen közeledésök olyan volt ez éjjeli órában, mint 

a minőnek festik az indiánok éjjeli támadásait. — A hajóhoz érve piszkos 

gyerekek, mint valami törpék, macskaügyességgel kúsztak hajónkra. Egy-

szerre egész csoport rekedtre kiabált gyerek kinálta újságait, gyufáit, 

korall- és teknyősbéka-tárgyait. Egyben szomorú és komikus alakok voltak 



e toprongyos fiúk, kik valóságos szeretetreméltó szemtelenséggel akarták 

ránk tukmálni tárgyaikat. Hatás kedvéért közben-közben egy-egy vörös 

vagy zöld fényű gyufát gyújtottak meg s e kivilágítás okozta hatás remé-

nyében újra megújult a kínálás ostroma. Jaj volt annak, ki az egyiktől 

valamit megvett; a többi mind rátámadt. Mosolyogva álltuk ez újra és 

újra megújuló ostromokat, míg a kapitány el nem kergette őket, s a hor-

gonyt felszedetve el nem indultunk. 

Reggel már az albán partok mellett haladtunk. Körülöttünk az 

otrantói szoros nyugtalan, olvasztott ólomhoz hasonló hullámai, balra az 

Akrokemunia rideg, phantastikus szirtjei. Mintha a „i'zcpthjytQtza Ztvg" 

laknék csúcsain. — Megérleltük, hogy a tengeri hajózás kezdetleges álla-

potában miért lett annyira hírhedt ez út. 

Midőn az otrantói szorosból kijutva az ión tenger szelíd hullámait 

szelte hajónk éles orra, kedélyem is megszabadult a komor nyomástól, 

s világába behatolt e vidék üde, verőfényes légkörének, regéktői vissz-

hangzó édes lehe. 

Hörög ég alatt voltunk. 

Hajónk déltájban vetett horgonyt Corfu öblében. 

Ki ne hallott, volna Odysseusnak, a trójaiak ellen vonult görög hősök 

egyik legkiválóbbikának szomorú bolyongásairól? Ki ne olvasta volna 

meghatottsággal azt a páratlan szép előadást, melvlyel Homéros, a költők 

királya, a család és haza cullusát dicsőítő eposában e hányt-vetett hős 

szenvedéseit tolmácsolja ? 

Odysseus Kalypsó nymphától megszabadúlva, kis hajóján már tizenhét 

napja vitorlázik a tengeren s a lizennyolczadikon föltűntek már előtte a 

phaiak föld árnyas hegyei. Ekkor azonban haragosa, a hatalmas földren-

gető Poseidon, meglátja őt s kezébe kapván három-fogú szigonyát össze-

vonja a felhőket s felkavarja a tengert. Összecsap egymással az Eurós, 

meg a Notos, meg a viharos Zephyros s a derűthozó Boreas s hullámot 

hullámra hömpölygetnek. Odysseus kibukik tutajából, árbocza középen 

ketté törik s vitorlája rudastól a tengerbe hull. — Leukothea tengeristennő, 

a széplábú Jno, könyörül meg rajta. Átadja neki bűvös fátyolát, melylyel 

kiúszhatik a phaiákok földjére. Két éjen és két napon át hányta-vetette 

még a hullám, midőn egészen kimerülve egy szép folyású folyam torko-

latánál megmenekül, s a folyó melletti sűrűben el is alszik. 

Hajnalban ezalatt a városban Alkinos király szép leánya Nausikaa 

e szavakkal lép atyja elé: »Édes apuskám, nem fogatnál be számomra 

egy magas, jó kerekű kocsiba, hogy mosni vigyem pompás ruháimat, 

melyek most szennyesen hevernek? Neked magadnak is úgy illik, hogy 

tiszta ruha legyen a testeden, mikor a főurakkal tanácskozol, s öt fiad is 
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van itt a palotában, kettejük ugyan már házas, de három még virágzó 

legény, kik mindig frissen mosott ruhában akarnak tánczba menni; s mind-

erről nekem kell gondoskodnom.« (Horn. Odyss. VI. ford. Dr. Gyomlay.) 

Az engedélyt megnyerve befogták az öszvéreket a szekérbe, az anya 

mindenféle eleséget rakott bele, bort is öntött a kecsketömlőbe, s a király-

leány szolgálóival vígan ment a folyónak szép habjaihoz, a mosógöd-

rökhöz. — Mikor a ruhákat kimosták, sorban kiteregették a tengerparton, 

megfürödtek, lakomáztak s végül labdát játszottak. Egyszerre a lapda 

nagy locscsanással a folyó örvényébe esett s a fölébredt Odysseus bámulva 

tanakodik azon, hogy hol van. A szolgálók sikoltva szétszaladnak, csak a 

királyleány várja be a közeledőt, ki e gyönyörű szavakban fordúl Nausi-

kaához: »Esedezem . . . ki is vagy fejedelmi nő ! Isten-e vagy halandó ? 

Ha az istenek közül való vagy, a kik a széles égboltozatot bírják, akkor 

Artemishez, a nagy Xeus leányához talállak külsőre és deli termetedre 

tökéletesen hasonlónak. Ha pedig a földön lakozó halandók közül való 

vagy, ezerszeresen boldog akkor az atyád meg tisztes anyád, s ezersze-

resen boldogok a testvéreid : folytonos vidámságban élhetnek s örülhet a 

szívok, valahányszor ilyen virágszálat látnak a tánczolók karába vegyülni. 

Az meg épenséggel a világ legeslegboldogabb emberének érezheti magát, 

a ki sok nászajándékkal megnyer, s haza visz egyszer téged. Mert soha 

szemem ily halandó személyt még nem látott, sem férfiút, sem nőt; 

álmélkodom, ha rád nézek. Delosban, Apollon oltára mellett láttam egyszer 

egy ilyen magasba szökő fiatal pálmasudarat Könyörülj rajtam, 

fejedelmi úrnő, hisz' te vagy az első, a kihez annyi bajlódás után értem.« 

(Hom. Odyss. VI. ford. Dr. Gyomlay Gyula.) 

A fehér karú királyleány a szegény hajótörött hízelgő szavaira meg-

könyörült, ételt, italt és ruházatot adott neki, s meghívta atyja királyi 

palotájába. 

S Odysseus csodálkozva látta kikötőiket, aranyos hajóikat, piaczaikat, 

hosszú, magas kőfalaikat. Bámulva állott meg a phaiakok királyának, 

Alkinoosnak magas tetejű palotája előtt, melyen érczfalak húzódtak erre is, 

arra is, s rajtok zománczos párkány. Arany ajtószárnyak zárták el belsejét, 

az érczküszöbön ezüst ajtófélfák s ezüst szemöldökfa. — Az udvaron túl 

nagy gyümölcsöskert van, benne körte, alma, füge és olajfák. Nem pusztul, 

nem fogy el ezeken a gyümölcs, se télen, se nyáron, egész esztendőn át, 

hanem az enyhe szellő az egyiket létrehozza, a másikat meg érleli folyton-

folyvást. 

S e paradicsom, melynek tündére a gyönyörű Nausikaa, Homéros 

„Scheria" szigete — Corfu. 

Festői szépségében terült el előttünk a legnagyobb ión sziget 
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Hajónk a sziget hasonnevű fővárosának tág kikötőjében vetett horgonyt, 

szemben a város magas, ósdi házaival, keletre a tengerbe rugó régi vár-

nak, a Fortezza vecchiának pusztulásnak indult falaival. Igazán megkapó 

látvány, amint a messze csendesen hullámzó kék habok között hosszan 

emelkedik ki vadregényes szirtjeivel e sziget. 

Azalatt már száz és száz bárka rajzotta körül hajónkat s a bárká-

sok mindegyike egymást túlharsogva kínálta bárkáját a kiszálláshoz. Erő-

ködő kiabálásaikban ereik kidagadtak nyakukon. Ennél piszkosabb, arczát-

lanabb népet már aligha találni. Az olasz is tolakodó, de tolakodásában, 

alkalmatlankodásában van humor, sőt néha kedvesség ; de a corfui görög 

egyszerűen arczátlan. A görög seholsem rokonszenves; bizalmatlanság, 

ravaszság s önmagának idétlen túlbecsülése alapjellemvonásai, de szem-

telennek csak Corfuban tapasztaltam. Eszembe jutott Homérosnak e sziget 

lakóiról mondott ítélete, melyet Athenével mondat Odysseusnak : »Majd 

megmutatom én az utat, s te csendben kövess, s ne nézz senkire, se ne 

kérdezősködjél : mert az idevaló emberek nem igen szeretik az idegene-

ket, s nem látják szivesen a ki máshonnan jő.« Természetesen ma ép az 

a baj, hogy nagyon is szívesen látják az idegeneket. 

Két órai időnk lévén, kocsira ültünk, hogy a várost futólag meg-

tekintsük. — Kelet városai a nytigoti városokhoz mérve általában pisz-

kosak, de a vár városok, milyen Corfu is, különösen hírhedtek szűk, 

piszkos, bűzhödt utczáikról, magas, de ronda kőházaikról. Hanem fejedelmi 

a Strada Marina, a tengerparton húzódó Corsó. Ezen végig a Villa 

Monrepos-ig, a fönséges fekvésű királyi kertig mentünk, honnan elragadó 

kilátás nyílik a városra és erődítményre. Itt már a dél buja tenyészete 

veszi körül az embert. Narancs-, czitrom-, olaj- és fügefák, cyprusok, 

pálmák, áloék, eucalyptusok és paulowniák. 

Három órakor már hajónk Corfu mentében tovább haladt délnek. 

A várostól nem messze, a tengerparton emelkedő domboldalban, 

buja déli növényzet közepette, mint egy megkövesült imádság nézett le 

reánk fölséges királyasszonyunk márványkastélya: az Acliilleion. Soká 

néztük haladó hajónkról a szép fehérmárvány palotát, mely örökzöld 

környezetéből, mint valami megszentelt fájdalom, mélabús némasággal 

tekint le a mélyben játszó hullámokra. 

Corfu szigetét elhagyva, ismét kijutott hajónk a nyilt tengerre s 

hat óra körül már Santa Maura, a régi Leucas fehér mészköves partjai 

tűntek elénk. Amint a tengerparton egy-egy magányos szirt föltűnt, kép-

zeletünk rögtön Sapphó nemes alakját rajzolta oda. A legnagyobb görög 

költőnő hullámos görög ruhájában, lebontott hajávah^J^ánatos arczával 
y^józsef 
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állott a szirten, s szerelmes ajkán kegyetlen ifjúnak nevével veti le magát 

a lábainál zúgó hullámsírba . . . 

Szürkület szállott már a nagy tengerre, midőn a távolban a szirtes 

Ithakának, Odysseus hazájának, körvonalai rajzolódtak a félhomályban. 

Az esti óra csendje új életre keltette a hőskor regéit; láttam a szigeten 

Odysseus pompás palotáját, melyben egyik terem a másikat éri, párkányos 

fallal kerített remek udvarával, jól záródó, kettősszárnyú kapuival; hal-

lottam a lantnak, a lakoma istenadta társának hangját, s a dőzsölő kérők 

mulalásait. Emeleti szobájában pedig ott ül szövőszéke előtt bánatosan az 

Ithaka kikötője. 

aranyos Aphroditéhez hasonló hűséges Penelope s fáklyafénynél bonio-

gatja fel azt, mit nappal szövött. 

S a néma, sötétlő sziget, mintha mesélő dajkám volt volna, regéivel 

álomba ringatott. Csak éjfél után ébredtem föl.1*Erősen dideregtem. Ned-

ves, hideg szél fújt végig a födélzeten, s én lemenekültem az ebédlőbe, 

hol a pamlag egy szögletében meghúzódva, csakhamar ismét Morpheus 

karjai közt pihentem. 

Hajnalban négy órakor tengeri utunk véget ért. Hajónk Patras, 

Hellas második kikötőjében horgonyzott. 

Minthogy csak délután négy órakor voltunk tovább indulandók 

Olympia felé, maradt elég időnk a Peloponnesos legnagyobb s Hellas leg-

forgalmasabb városának megtekintésére. 
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Patras, az ókori Patrae, hol Cicero beteg Tiroját visszahagyta, a 

part mentében húzódik el hosszan, s habár a görög szabadságharca után 

újra épült, egészen kisvárosias színezetű. Olyan, mint nálunk pl. Vácz 

városa. Hanem ami rendkívül érdekes és a déli éghajlatban gyakorlati, 

hogy némely utczában minden háznak egyforma tornácza van, úgy. hogy 

a gyalogjáró egy födött folyosót alkot. A házak mind kőházak s az 

utczákat kitűnően öntözik. 

Hanem ami egy ily levantei városnak sajátságos jellegét megadja, 

az ulczai élete. 

Már a harmadik utczából lehet hallani a rekedt zajt, melyet egy 

kereskedői utczában csapnak. Siketítő, érthetetlen hangkeverék támadja 

meg hallóérzékünket s húszféle bűz vegyülékeszagló-érzékünket, ha ily utczába 

lépünk. S milyen kép tárul elénk ! A boltok mind oly nyíltak, hogy az 

utczához tartoznak. A híres görög varga ott kalapálja két négyszög-

méternyi helyén a talpat, közvetlen mellette laczikonyha tűzhelyéről 

árad a megégetett tengeri hal bűze, mellette a pék kínálja furcsa alakú 

süteményeit, s mellette a mészáros nyúzott kecskéi lógnak. A földön gyé-

kényen hevernek a kiállílásos halak, s köztük őrként nyugodtan dorombol 

egy macska. A kecske most ragad el egy hagymakoszorút s egy ló észre-

vétlenül majszolja a gyümölcskofa salátáját. — S mindenütt képzelhetlen 

piszok, s a legyek ezrei. Az árusok pedig, akár megy előttük vevő, akár 

nem, már puszta szokásból is rekedtekké kiabálják magokat, nyakereik 

egészen duzzadtak s arczuk is olyan, mint az öreg trombitásoké. 

Igazán, egész mulatság az idegenre nézve. 

Különben nincs mit nézni Patrasban. A római császárok korából 

való színház romjai s a Szt.-György-léren levő szép kút négy szárnyas 

oroszlánynyal s fölül a fuvolázó Pánnal minden, mi engem érdekelt. S 

nem is bántuk, midőn délután fölültünk a vonatra, mely négy óra alatt 

Olympia közelébe, Pyrgosba vitt. 

II. 

— Pyrgostól Olynipiáig. Az első benyomás az olynipiai síkon. Olympia 2000 évvel 

ezelőtt. Olympia pusztulása. Az olympiai ásatások. Az olynipiai inuseum* — 

Meleg júniusi reggel volt. A nap sugarai, Phoibos Apollón mythosi 

nyilai, a tiszta átlátszó levegőn át már hat órakor kíméletlenül támadtak 

bennünket, élénken éreztetve, hogy rni a Peloponnesosnak erősen déli 

* E fejezetet szerző a szegedi Dugonics-Társaságnak f. évi ápril havi nyilvános 

felolvasó ülésén mutatta be. 
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éghajlatában időzünk. Három napi tengeri hajózás után Görögország 

földjén először Elis szentelt területén, Pyrgosban, egy a tengerhez közel 

fekvő kis városkában hajtottuk fejünket nyugalomra. Egyszerű, szegény, 

piszkos kis város, mint a görögországi városok — Athenaet kivéve, mind-

annyian. A Hotel d'Olympie, a városka szállója, rozoga folyosóival, 

kezdetleges berendezésével, s csak keleti értelemben vett tisztaságával 

már tanulmányutunk elején, mint Dante pokolkapuja, érthetően hirdette : 

Hagyjatok föl a kényelem minden reményével. 

De hát mit törődött volna a fiatal tanárokból álló társaság a kényel-

metlenségekkel most, midőn alig volt néhány mértföldnyire a régi Görög-

ország fényes kultúrájának egyik büszke központjától, Olympia síkjától, 

tanulmányutunk első czélpontjától. Igazán még azon teli tőgyü kecskékre 

sem tudtam boszankodni, melyek már három órakor hajnalban mintha 

riadót kolompoltak volna ablakaink alatt, s ezen nem épen klassikus 

kolompzenéjökkel elűzték fáradt pilláinkról az álom finom idegzetű nem-

tőjét. Felkeltünk s hol a szálló kapuja előtt, hol a szomszéd utczákban 

járva-kelve türelmetlenül vártuk a hét órát, mikor az olympiai vasút 

indul. A város ébredező lakosai méla bámulattal néztek bennünket, s e 

szegény utódok, kik oly messze estek nagy őseiktől, mintha azon gondol-

kodtak volna, hogyan jöhetnek emberek messze földről ide csak azért, 

hogy szomorú romokat lássanak. 

Hét órakor megindult velünk a vonat. A pyrgos-olympiai vonal csak 

legutóbb készült el, mint Görögország legnagyobb vasúti vonalának, az 

athenae-patras-pyrgos-olympiai vonalnak utolsó szakasza. Néhány kényel-

mes kocsiból álló vonatunk dübörögve robogott tova Elis síkjának legszebb 

vidékén, egy két oldalról örökzöld dombok által határolt elragadó völgyben, 

buján termő szőlők és szántóföldek között. A kémény nehéz fojtó füstje 

egy pillanat alatt oszlott szét e tiszta, verőfényes, könnyű légkörben, 

mintha csak irtózott volna megfertőztetni e vidéket, hol minden patak, 

minden halom istenekről, hősökről, egy rég letűnt világ ideális életéről 

regél. Emlékezetünk versenyre szállt a száguldó gőzössel, s lelkünk e 

mythikus légkör enyhe szellőjének suttogásában mintha hallotta volna az 

évezredes regéket. 

Még a régi boldog idők jártak, az aranykor ideje. Nem kellett még 

törvényt ércztáblára vésni, bíróra még nem szorultak az emberek. A kap-

zsiság sárga bűne még nem fészkelte meg magát az emberi szívben s a 

fegyverek gyilkos csörgése még nem rettenté a gyöngéd anyákat. Örökös 

tavasz uralkodott s a föld magától termette gyümölcseit. Kronos volt az 

isten. S ez aranykorban a boldog emberek már hálás oltárt emeltek 

Olympiában Kronosnak s az oltár mögött emelkedő dombot elnevezték 
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Kronos dombjának. S midőn megbukott Kronos. s Zeus uralma követke-

zők, istenek vettek részt a játékokban. Zeus, ki már gyermekkorában 

megfordult Olympiában nevelőjével, a hatalmas idai Heraklessel, a titánok 

legyőzése után maga rendezett versenyeket, s Apolló, a hatalmas napisten 

legyőzte versenyfutásban Hermest, az istenek szárnyas sarujú hírvivőjét, 

s ökölvívásban Arest, a mord harczistent. 

A vízözön után fél századdal idai Herakles utóda, Klymenos állítja 

vissza az abbanhagyott játékokat s ősének, Heraclesnek oltárt is emel. 

Majd jött Endymion, Aéthliosnak, a versenynek fia, az a gyönyörű ifjú, 

kire Selene, a hold ábrándos istennője örök álmot bocsátott, hogy kiolt-

hatlan szerelmében folyton csókolhassa. Ez megdönté Klymenos uralmát, 

s Olympiát három íia közül a versenyben győztes Epeusnak adja. 

Majd megcsendül Hippodameianak, Oinomaos király csodaszép és 

büszke leányának, a nagy lovasnőnek ősi regéje. Az apának, Pisa hatal-

mas királyának — így szólt a jóslat — meg kell halnia, ha leánya férj-

hez megy. »Leányom keze csak azé lesz — mondá az apa — ki engem 

kocsiversenyben legyőz.« Sorban jelentkeztek a délczeg görög királyi ifjak 

a veszedelmes versenyre. Mindenik kérő magával a királylánynyal indult 

meg a versenykocsin. Oinomaos előbb áldozott az isteneknek, s aztán ko-

csisával Myrtilossal utánuk vágtatott mint szélvész, oly gyors lovakon. 

Csakhamar utóiérte a szerencsétlen kérőt s hegyes dárdájával irgalmat-

lanúl fúrta keresztül a szerelmes ifjút. Már tizenhárom nemes ifjú píros 

vére festette be a kegyetlen király lándzsája hegyét, midőn Pelops, Tan-

talusnak, az istenek barátjának fia jelentkezett. A büszke királyleány 

szeme megakadt a királyi alakon, szíve megszólalt ez ifjú érdekében — s a 

király kocsisa, Myrtilos meg volt vesztegelve, a királyi apa kocsijának 

tengelyében viaszk-szögek voltak. A király kocsija nem érte utol a szerel-

mespár kocsiját, Pelops megkapta Hippodameiát és Pisa tartományát, s 

a Pisa mellett fekvő olympiai síkon később felállítá neje emlékére a 

Hippodameiont, melyben nők mutatták be áldozatukat. 

A kóbor Herculesről is sokat regél a vidék költészete. Hercules 

kitisztítja Augeasnak, Elis marhákban gazdag királyának istállóját úgy, 

hosv az istállón keresztül vezeti a Peneus és Alpheios folyókat, de kikö-

tött bérét, a marhák tizedét nem kapván meg, elfoglalja Elist, s Olympiá-

ban nagyszerű versenyjátékokat rendez. 

Azután megjelen lelki szemünk előtt Klió, a történelem múzsája, s 

rámutat e vidék ősi történetére. Azon a határon, a meddig történeti tu-

dásunk a görög faj múltjába bevilágítani tud, s hol már a mesék és 

mondák káprázatos birodalma kezdődik, az olympiai Zeus oltárán az áldo-

zati tűz már lobog, s a szomszéd néptörzsek azt már körülveszik. Három 
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ezer évvel ezelőtt, midőn éjszaki Görögország erőteljes dór törzsei a 

Pelopponesusba nyomulnak, s ott a régi achiv uralom romjain megala-

pítják Argost, Laconiát és Messeniát, a dórok által kizavart törzsek a 

Pelopponesos nyugoti oldalán, a Peneus és Alpheios völgyeiben új telepe-

ket alapítanak, s közös szentélynek már ott találják az olympiai oltárt. 

S a Peloponnesos hatalmas fejlődése is ott indul meg, midőn a nyu-

goti aetoliai törzsek a keleti dór törzsekkel az Alpheios partján a pelasgi 

Zeus ősi oltáránál szövetséget kötnek. Iphitos, Elis királya, s Lycurgus 

Spárta királya újra szervezik az olympiai játékokat, s innen kezdődik e 

templom város hatalmas története. 

Elmélkedéseimből egyszerre a vonat fütyülése, majd a vonatvezető-

nek száraz, közönyös hangú kiáltása : Olympia ébresztettek föl. Nem egé-

szen egy óra alatt értük el Olympia új, antik stilú kis indóházát. 

Édes izgalommal ugrottunk ki kocsiainkból s szemünk rögtön Kronos 

dombját kereste, melynek lábánál terül el Zeus szent ligete, az Altis. Vagy 

negyedórányira voltunk még Kronos ősi dombjától, s nyugtalan vágygyal 

vezetőnkkel rögtön útnak indúltunk. De a modern kor realisabb Géniusa 

mintha megsokalta volna nagy idealismusunkat, szinte ábrándos pietásun-

kat. Szükségesnek tartotta bennünket a való élet prózai nyomorára figyel-

meztetni. Éktelenül poros úton kellett haladnunk, melynek kellemetlensé-

gét csak növelte a föld porával együtt kavargó szénpor. Szenet hordó 

elcsigázott öszvérek hosszú sora haladt el mellettünk, még elcsigázottabb, 

nyomorúságos vezetőikkel. Mintha csak egy széntárna közelében jártunk 

volna. Csak midőn letértünk a gazzal és kóróval szegélyzett útról s a 

mezőn át a Kladcos patakon saját vezetőnk által kövekből rögtönzött 

hídon átkeltünk, s néhány perez múlva előttünk voltak Olympia tiszteletre 

méltó romjai, csak akkor éreztük újra, hogy nemcsak kenyérrel él az 

ember. 

Honnan vegyek előadásomhoz színt, hogy híven lefesthessem, mit 

éreztem az olympiai romok megpillantásánál? — Amint a Kronos domb 

mellett befordúltam, s egyszerre előttem volt a sík hatalmas és szo-

morú romjaival, úgy éreztem magam, mintha egy genialis nép legkivá-

lóbb emlékeinek temetőjét látnám. Óriási oszlopdobok, melyek hosszú 

századokkal való lassú küzdelemben legyőzetve szanaszét hevernek a föl-

dön ; templomok lépcsőzeteinek erősen megrongált maradványai, melyeken 

egykor ezer és ezer áhítatos szemtől kisérve méltósággal haladt az istenek 

papja; hatalmas alapépítmények, melyek ridegen törnek elő a földből, 

mintha bosszankodnának, hogy merész kezek csendes sírjokból kiásták, 

némán meredező töredezett boltozatok, s festésük nyomát még megőrzött 

oszlop fejezet-töredékek ; szanaszét heverő kétezer éves márvány darabok : 
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mindmegannyi fejfa ebben a kőtemetőben, mely szomorúan hirdeti, hogy 

itt másfél ezer éven át egy kiváló nép éleiének legszebb mozzanatai foly-

tak le. A tér közepén a hires Zeus-templomnak egyik földön heverő har-

madfél évezredes oszlopdohjára ültem, s átengedtem magam a benyomások 

és emlékek özönének, melyek lelkemet eláraszták. Hiszen az emberiség 

cullurájának egyik hires mértföldkövénél voltam, s ifjúkori nevelésem leg-

mélyebb impressiói elevenültek fel e classicus romok közepette. 

Az emberi dicsőség e szomorú temetője körül csak a természet ma-

radt a régi szép, csak Olympia vidéke, melynek kies voltáról mára régiek 

is annyit tudtak regélni, maradt elragadó. Az arkádiai hegységekből tör 

elő Elis síkjára a Peloponnesos legnagyobb folyója, az Alpheios. A búvó 

patakok közé tartozik, mely többször eltűnik a föld alá. A poeticus görög 

phantasia már azt regélte e folyóról, hogy szerelmes volt Arethusa forrás-

nymphába, ki azonban szerelmét nem viszonozván elbújt előle Ortygia szige-

tére. De Alpheios a tenger alatt oda is követte, s mint folyó egyesült szerelme 

tárgyával, a forrással. Ott hol az Alpheios az arkádiai hegységek szorosait 

elhagyja és a síkra siet, ott ömlik bele a Kladeos kis hegyi patakocska. — 

E beszögellésben van Zeus szent berke, az Altis. Itt volt az a fallal kö-

rülvett, körülbelül 200 méter hosszú és 180 méter széles, tehát nem egé-

szen 8 holdnyi terület, mely az isteneknek szentelt városa, s a görög nép 

kegyeletének kiváló pontja volt. Messze a háttérben Arkadia hatalmas 

hegységei látszanak, míg Olympia felé dombossá válik a vidék. Az olympiai 

síkon pedig egyedül csak Kronos 123 m. magas örökzöld dombja emel-

kedik, hogy erdőkoszorúzta fejével mint az istenek őre álljon a sík fölött. 

Vezetőtanárunk Pausaniasnak görög útleírását vette elő, s azt 

kezdte olvasni és magyarázni. E tizenhét századdal előttünk élt útleíró 

még akkor járt e helyen, midőn e templom-város még virágzott, s szá-

razon bár, de leírta, a mit látott. Csodálatos volt e síkon, ez évezredes 

romok között ez egyszerű, régi görög szöveg hatása ; phantasiámat neki 

szabadította reconstruálni az emberi történelem egyik fényes lapját, a romok 

előttem épületekké, fényes, magasztos épületekké nőttek, az oltárokon a 

rég elhamvadt áldozati tűz újra fellobogott, a szent liget megelevenült s a 

lelkes görög nép viharosan tapsolt a stadiumban elsőnek beérkező futónak. 

A classikus korszak egy jelenetéről lebbent föl előttem a függöny. 

Négy év múlt el az utolsó olympiai játékok óta. Eljött a nyári nap-

forduló s vele a szent hónap, melynek holdtölte a törvények szerint Olympia 

magasztos ünnepének ideje. Elis szétküldte hírnökeit, hogy egész Görög-

országot hívják meg az ünnepélyekre, s hogy hirdessék ki az ¿xt/tupa-1, 

az istenbékét. Minden városban, faluban felhangzott a hirnökök komoly 
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hangja : »Zeus ünnepe ismét közeledik ; minden viszály szüneteljen, min-

den harczi zaj némuljon el! Bátran jöhetnek vízen és szárazon a zarán-

dokok Zeus szerető küszöbéhez.« Az Olympiához vezető utakat egyen-

gették, s biztosságuk fölölt a kölcsönös kötelezettséget vállalt szövetségesek 

őrködnek. Ki a nyugalmat megzavarja, az elisiek templomi törvényszéke 

elé kerül s elitéltetése esetén rabja lesz a megsértett istenségnek, s csak 

bizonyos pénzösszegen válthatja ki magát. 

Egész Görögország lázas mozgalomba jön. Ki csak teheti megindul, 

hogy áldozhasson az olympiai Zeus ősi oltáránál, s hogy lássa az összes 

görög törzsek legkiválóbb bajnokainak mérkőzését. A távol nyugatról, 

Syracusaeból, Agrigentumból, Rhegiumból s a még messzebb eső Keletről, 

Kis-Ázsiából, Aegyptomból egyaránt tódultak a görögök Olympia síkjára. 

A tengeri út veszedelmei nem riasztják el őket s a perzsa hadak betörése 

nem zavarja meg játékaikat. Leonidas maroknyi hadával a halálra készült 

a thermopylaei szorosban, midőn a stádiumban az összegyűlt görögök 

lelkesült ujjongása jutalmazta a győztes bajnokot. Vándorbottal kezében 

fáradtan bár, de az öröm édes kifejezésével az arczán halad a szegény 

görög a poros országúton, s ez egyszer nem érezi magát boldogtalanabb-

nak, mint a fényes szekereken mellette elrobogó küldöttségek. 

Olympiának máskor oly csendes gyönyörű völgyecskéje egyszerre 

hangossá válik. Máskor e szent területen, az istenek e békés lakhelyén, 

mely sohasem volt város vagy község, csak az oltárt gondozó papok és 

szolgáik léptei verik fel a csendet. Most meg ezer és ezer vendég érkezik 

naponkint s telepedik le Zeus szent területe közelében, az Alpheiosnak 

görög nagyságról suttogó habjai melleit. Az előkelők, a fejedelmek, a 

városok s templomok gazdag ajándékokat hozó küldöttségei az itt talál-

ható házakban s fényes sátrakban szállásoltatnak el, a nép ezrei a derült 

görög ég alatt a szabadban szívják magukba a görög egységnek balzsamos 

légkörét. Büszke megelégedés, boldog öröm tölti el a görög lelkét, midőn 

élete legfőbb vágyakép maga előtt látja az Altist, hatalmas áldozati oltá-

rával, ősi templomaival, értékes kincseivel, s tömérdek remek szobrával. 

Jogos büszkeséggel nézi az itt összehalmozott művészi alkotásokat, 

mert ha Olympia nem is ér föl az emberi művészi alkotás örök dicsősé-

gével, a romjaiban is bámulatos athénaei Akropolissal, a görög művé-

szet harmonikus szelleme, megtermékenyítve vallási és nemzeti ihlettől, az 

itt található alkotásokra is rálehelte egyszerűen nemes és magasztos jellegét. 

Az Altis kőkerítésén át már messziről kegyelettel látja, a görög 

zarándok a szent területnek leghatalmasabb templomát, az olympiai Zeus 

szentélyét. Mint a Partlienon az Akropolison, úgy uralkodik e hatalmas 

dór stílú alkotás az olympiai síkon. — Három fél méter magas lépcső-
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fokozatokból álló 64-10 m. hosszú és 27-72 m. széles hatalmas alapzaton 

magasztosan, mint isteni gondolat, emelkedik a pelasgi Zeus temploma. 

Elül-hátul 6—6, oldalain 13—13, 1043 m. magasságú és 2-24 m. átmé-

rőjű óriási oszlopok hordják büszkén a hatalmas kőgerendázatot. Márvány-

tetőzetes négy sarkán hatalmas ércz-triposok, a tetőzet közepén, a három-

szögű oromfal csúcsán a győzelem istenasszonyának arany szobra hirdeti 

a görög dicsőséget. A keleti oromfal művészi domborművei Pelops és Oino-

maos kocsiversenyét tüntetik elő közvetlen az indúlás előtt. Középen Zeus 

hatalmas komor alakja, jobbra tőle Oinomaos és neje, balra Pelops és 

Hippodameia, s aztán mindkét oldalon 4—4 ló 1—1 lovászszal, s 2—2 

guggoló s 1—1 fekvő alakkal. — A nyugoti oromfal élénk domborművei 

a lapithák és kentaurok harczát regélik el. Középen áll jobb kezét békél-

tetőleg kiterjesztve szép ifjú-fejével Apolló, s a tőle jobbra-balra levő 

három csoportozat a harczot festik a szüzeket rabló utálatos kentaurok 

ellen, míg a két szögletben heverő alakok nézik a küzdelmet. 

E templom hatalmas cellájában áll az ó-kor legművészibb szobor-

műve, Pheidiasnak örökhirű Zeus szobra. A görögök e leggeniálisabb 

szobrásza, kinek keze alól a régiek tanúsága szerint minden a legnagyobb 

tökélylyel került elő, akár érczczel, akár márványnyal dolgozott, akár 

istenszobrokat, akár méhecskéket alkotott, művészi pályája delelőjén, telve 

kegyelettel az olympiai templom iránt, alkotá meg aranyból és elefánt-

csontból e művét. A szobor talapzatával együtt 41 láb magas. Trónján 

ül Zeus, jobbjában a győzelem istennőjének szobrát, baljában sassal koro-

názott jogart tartva. Balválláról művészi redőzetben omlik alá arany 

köpenye, fejét olaj falevelekből font zománczművű koszorú övezi. Arcz-

kifejezése nyugodt, méltóságos; sűrű, lágy hajzat veszi körül a finom 

görög aczélü ábrázatot. A trónt, az oroszlánok által hordott trónzsá-

molyt, a talapzatot a domborművek, szobrok és festmények egész soro-

zata ékesíti. 

A görög zarándok, midőn Pheidias e remekművét nézi, önkénytele-

nül a költök királyának sorait ismétli: »Szólt és sötét szemöldökével 

intett Kronos fia; az ambrosiás fürtök leomlottak az égi király halhatatlan 

fejéről s megrendült bele a nagy Olympos.« 

Az Altisba lépve, a Kronos domb lábánál, az Altis-négyszög északi 

határán látja a görög a liget tiszteletre legméltóbb épületeit. 

A nyugoti falnál áll a Prytaneion, egy udvar Hestia oltárával, 

köröskörül kisebb szobák s egy nagy terem, melyben a győző bajnokokat 

nyilvánosan megvendégelik. 

Előtte áll a Nagy Sándor által építtetett Philippeion kerek épülete. 

Három fokozatos márványalapzaton 15 25 m. átmérőjű körben 18 ión oszlop 
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áll, ezen belül 1-70 m. széles körfolyosót hagyva a kerek cella. E cel-

lában őrzik Arnyntasnak, II. Fülöpnek, Nagy Sándornak, továbbá Sándor 

anyjának, Olympiasnak és nővérének Eurydikének aranyból és elefánt-

csontból készült szobrait. 

Ez épületektől keletre a Kronos domb lábánál áll az ősi Ilera-

templom. A nyolczadik században Kr. e. épült fából e templom, melynek 

egyes korhadó oszlopát vagy más részét idők folytán cserélték ki kővel. 

50 m. hosszú, 18"75 m. széles, s mint a Zeus-templom, körüs-körül dór 

oszlopokkal körülvett szentély. Hajója, melyet két sor oszlop három részre 

oszt, az ereklyék valóságos museuma. Itt van a Kypselos által felajánlott 

arany Zeus-szobor, Kypselosnak czédrusfából készült s domborművekkel 

ékes ládája, s a győzelmi olajfa-koszoriík számára készült arany- és 

elefántcsont asztal. 

A Hera-templom mellett áll hatalmas félboltozatával Heródes Atti-

kusnak exedrája, egy dúsgazdag athenaei által épített vízvezetéknek épí-

tészeti befejezése. Egy nagy vízgyűjtő medencze, ennek két oldalán 8 osz-

lopos kis kerek márvány-épületek, a medencze fölött pedig a hatalmas 

félboltozat, melynek fülkéiben Heródes családjának s a római császári ház 

tagjainak szobrai állanak. 

Innen kezdve az Altis keleti faláig a Kronos domb lábánál emelked-

nek a kis kincstárak, görög államok és hatalmas fejedelmek által felaján-

lott kincseknek hajlékai. Tömérdek ereklye és győzelmi emlék, szobor s 

egyéb ajándék regél itt a történelem egy-egy fontosabb eseményéről. 

A kincstárak előtt a Metroon, Rhea Kybelenek, Kronos feleségének, 

az istenek anyjának 7-5 m. magas kis perípteros dór temploma. 

Az Altis keleti határát a 97-80 in. hosszú és hétszeres visszhanggal 

biró Echo-csamok szegélyezi. A 44 ión oszloppal ékített csarnok körme-

netek és áldozatok alkalmával a vendégeknek nézőtérül szolgál. A csar-

noknak a középen egy 20 m. hosszú márvány terrasza van, melyhez lép-

csők vezetnek föl. 

Az Echo-csarnok előtt, az Altisnak majdnem a közepén emelkedik 

az óriási Zeus-oJtár, egy 6 60 m. magas kerülék alakú építmény, melynek 

alsó talapzata 37 50 m. kerületű, felső talapzata 9'60 m. kerületű. 

Ez épületeken kívül az Altis szent területét kies ligetecskék közt 

számtalan oltár, isteneknek, hősöknek s győztes bajnokoknak háromszáznál 

több, híres mesterektől való szobra díszíti. Mindenik emléke nemzetök 

egy-egy eseményének. 

A szent terület falain kívül, a ligettől nyugotra, a fal és a Kladeos 

közt van a nagyobb gymnasium, s a kisebb palaestra, oszlopcsarnoktól 

körülvett udvarok, melyeken a bajvívók készülnek a versenyre. 

2* 
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Ezektől délre van az olympiai papok háza a kis Heroonnal, kerek 

udvarral, melyben Jamos jósnak, az olympiai papi fejedelmek ősének 

hamuval és szénnel vegyített földből készült oltára áll. 

A délnyugati sarokban áll Olvmpia legnagyobb épülete, a Leonidaion. 

Az Altis déli falát megszakítja a Bouleuterion, az elisi hatóság szálló-

helye. A középen egy négyszögű épület a tanácsteremmel, melyben Zeus 

Horkiosnak, az eskü istenének szobra áll. Mellette két félkörben végződő 

szárnyépület, melyeket a középsővel egy közös csarnok egyesít. 

Az Altis éjszakkeleti részén, az utolsó kincsesháznál egy boltozatos 

bejárás vezet az olympiai terület egyik legérdekesebb részéhez, a verseny-

pályához, a stadionhoz. E 211 ,m. hosszú és 32 m. széles versenypályá-

nak egyik oldalán a Kronos domb képez természetes lejtőt, a másik olda-

lán pedig nagy földhányás képezi a nézőtért. E két lejtőn, mert ülőhelyek 

nincsenek, 40,000 ember fér el. 

S az ünnepekre összegyűlt görög nép még a hajnalt sem várva be, 

már éjféltájban felkerekedik, hogy a stadion lejtőjén magának helyet biz-

tosítson. Reggel megkezdődnek a versenyek. 

A versenyző bajnokok már egy hónapja, hogy Elisben vannak, s a 

szabályszerű 30 napi előgyakorlatokat Elis gymnasiumában megtették. 

Törvényszerűen jelentkeztek az elisi versenybíráknál, a Zeus nevében a 

hellének fölött ítélő hellanodikaioknál. Igazolták ezek előtt, hogy hellének, 

s szabad polgárok, hogy becstelenség nem szennyezte be nevüket, szent-

ségtörés nem terheli lelküket, hogy tíz hónapig Hellas valamely gymna-

siumában készültek a versenyre. 

Reggel a versenybírák bíborba öltözve bevezetik a bajnokokat a 

Bouleuterion tanácstermébe, hol Zeus Horkiosnak, az eskü istenének 

szobra előtt esküdnek meg, hogy a verseny szabályait megtartják. 

A stadion óriás lejtőin az ezerfejü nép ezalatt türelmetlenül várja a 

versenyek kezdetét. Egyszerre csak a stadion boltozatos bejáratán előtűnnek 

a bíborruhájú versenybírák, mögöttük ruhátlanul, duzzadó izmokkal, 

büszke nyugalommal a versenyzők. Csend támad, a hirnök előlép s elő-

ször a versenyfutókat hívja sorompóba. Mindegyiknek nevét és hazáját 

kikiáltva, bemutatja a gyülekezetnek, hogy még az utolsó perczben is 

eltiltassék a dicső versenytől az, kinek becsületessége, neve tisztasága 

ellen valakinek kifogása van. 

Kezdődik a versenyjátékok első része, a versenyfutások. Sorshúzás 

után négyesével állnak fel a versenyzők, s a csoportok győztesei újra 

futni fognak az olajágért. 

Először azok állnak sorompóba, kik csak egyszer futják végig a 
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pályát. A gyorsaság küzdelme. Egy perez alatt, mint szélvész futják be a 

száz ölnyi pályát. 

Ujabb csoportok a diaulos-ra, a pálya kétszeri megfutására állanak fel. 

Majd következik a dolichos, a pályatér tizenkétszer való megfutása. 

Itt már a kitartás, az erők beosztása a 10. Figyelve lesi a közönség az 

izmos s mégis fürge alakokat, amint karjaikat oldalaikhoz szorítva, léleg-

zetöket visszafojtva igyekszenek egymást elhagyni. 

Alig üdvözölte a nép hatalmas örömzajával a győztes futókat, kihir-

detik a versenyek második részének, az ökölviadalnak kezdetét. 

A versenybírák egy edénybe babnagyságú kövecseket tesznek, melyek 

közül kettő-kettő egy betűvel van megjelölve. A versenyzők közül, kik 

egyenlő betűs kövecseket húznak, ellenfelek. 

A nép izgatottan várja a marezona ökölviadorokat. Két kezökre fel-

csavarják a küzdők a szijjakat, melyeken hatalmas csomók, göbök vannak. 

Lélegzetét visszafojtva nézi a közönség, mint igyekszik mindenik fél erős 

állást foglalni, mint üt le hatalmas öklével az egyik lábujjhegyre előre dőlve, 

s mint fogja fel ügyesen a másik a csapást. Szinte látják, hogy az fog 

győzni, ki nyugodtan, erejét kímélve lesi tüzes ellenfele mozdulatait, míg 

azt kifárasztva, egy ügyes pillanatban szétzúzza az orrát, vagy kiüti 

néhány fogát. 

Utána jő a versenyek harmadik része, a görög verseny legeredetibb 

faja, az ötös verseny, pentathlon. A gymnastikának e remekmüve ügye-

sen összeállított versenyek sora. — Ugrással kezdődik két kézben egyen-

súlyozóval. Az öt legjobb ugró aztán a futásban versenyez. A négy legjobb 

futó a diskusdobásra van jogosítva. Nehéz, tányérnagyságú érczkorongot 

himbálva kezökben, jobb lábokra támaszkodva, ballábújhegyeikre állva 

dobják ki. Ujjongás fogadja a legmesszebb dobókat. — A három legjobb 

diskusdobó a dárdavetésre készül. Egyenesen állva, jobb karjokat kinyújtva 

dobják egy bizonyos czélpontra a dárdát. S a két legjobb dárdavető birok-

versenyre kel a koszorúért. Ez volt az ötös viadal legizgatóbb s legérde-

kesebb része. Az ellenfelek mindenek előtt lábukat igyekeznek erősen meg-

vetni. Lábaikat kissé szétterpesztve, a jobb térdeiket meghajlítván, mellö-

ket kifeszítve, fejőket, nyakukat hátraszegve, támadásra és védelemre 

kiterjesztett karokkal élesen figyelik egymást. A nézők buzdító hangjaira 

az egyik megragadja ellenfele két karját, ott, hol a leggyöngébb, a kéz-

főnél, s erősen szorítva várja a pillanatot, melyben földre ránthassa. 

Minthogy ez nem sikerült, hirtelen czombjánál ragadta meg, hogy feldöntse, 

de ellenfele már a nyakában csüng. Végre az egyik ügyes fogással ellen-

fele ujjainak hegyét kapja meg, s erős kezével összetöri, hogy ellenfele 

fájdalmában legyőzöttnek nyilvánítja magát. 
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Majd bejelentik a versenyek negyedik részéi, a legnyersebb, legizgal-

masabb részt, a pankrationt. Itt az ellenfeleknek minden szabad, ütnek, 

döfnek, fojtogatnak, harapnak, rúgnak, s ha földre buknak, ott folytatják 

a küzdelmet a kimerülésig. 

A stadionban a versenyeket befejezi a fegyverfutás. Hatalmas, athleta 

alakok sisakkal, lábpánczélban, karjukon nehéz kerek pajzszsal futnak az 

olajágért. 

S a nézőközönség kora hajnaltól késő délutánig türelmesen kitart, 

tűrve hőséget és szomjúságot, elszenvedve a port s a tolongást. Egész 

lelkéből vesz részt a versenyekben, az öröm édes izgalmát, s a veszteség 

fájó érzését a küzdőkkel együtt érezve. 

S ép oly szenvedélylyel nézi másnap a hippodromosban a kocsi-

versenyeket. Hellas leggazdagabb férfiai küldték el négyes fogatú két-

kerekű kocsijukat, melyeket vad vágtatásban ragadnak tova a pompás 

mének. Verejtékezve, de örömrivallgással érkezik be az első, s győzelmét 

nem zavarja, hogy két ellenfelének kocsija a fordulónál összeakadt, a kocsik 

összetörtek, s a kocsisokat véresen összezúzva ragadják magukkal a mének. 

Majd ott gyűl össze a közönség a Zeus templom aljában, s áhítattal 

hallgatja a templom opisthodomusáról a szellemi versenyeket. Hellas 

legkitűnőbb költői, történet-irói és szónokai versenyeznek a kitüntető olaj-

ágért. Harsány taps üdvözöl egy-egy megkapó részletet, mely a görög 

tehetség hatalmas voltát és görög nyelv bűbájos csengését hirdeti a hall-

gató közönségnek. 

A koszorúk, melyekhez az olajágakat egy gyermek vágta le arany-

késsel a rácscsal körülvett szent olajfáról, az tAuía xaÁÁiőTtrparog-ról, 

már ott vannak a Heraionban, az arany-asztalon. A nyertesek megkoszo-

rúzása az ünnepélyek befejező s legfényesebb része. Az oltárokon ünne-

pélyes áldozatok lobognak, s az istenek jelenlétében teszik föl a verseny-

bírák Hellas legkiválóbb embereinek homlokára a győzelmi koszorút. 

Kikiáltják nevöket, atyjokat és hazájokat, s az egész Hellas jelenlétében 

ünnepélyes menetben, fuvola-zene mellett járják be az Altis szent helyeit, 

hogy a Prytaneumban lakomával fejezzék be a nagy napokat. 

Ilyenek voltak Olympia szép napjai. 

S hova lettek e geniális nép megkapó, ideális ünnepei ? 

A zordon enyészet lebegtette felettök hollószárnyait. 

Időszámításunk 394-ik évében Theodosius császár beszüntette a 

játékokat, s ettől fogva Olympia a pusztulásnak lőn martalékává. Emberek 

romboló ösztöne, idők pusztító viharai egyaránt ásták a sírt s a száza-
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dok hordta finom porrétegek lassankint betemették a classicus kor emlékeit. 

Alarich vad gót hordái 396-ban Olympia közelében teleltek, s ki tudná 

felbecsülni a pusztulást, mely portyázásaik nyomán támadt ? A hatodik 

században két nagy földrengés döntötte romba Olympia megmaradt épü-

leteit s a Kronos hegy csuszamlása temette maga alá Heródes Atticus 

Exedráját s a kincses házak egy részét. — Olympia letűnt a történelem 

színpadjáról s az Alpheios folyó, mely annyi dicső napnak tanúja volt, 

más medret ásott magának s folyton hordta iszapját, hogy a profán-kor 

előtt eltemetni segítse Hellas egykori dicsőségét. 

S a tizennyolczadik század végéig senki sem gondolt Olympiával. 

Az Alpheios és Ivladeos 3—5 méternyi homokréteg alá temették a szent 

templom várost, s fölötte jó ideig nyomorúságos viskókból álló falu hir-

dette az idők változását. Végre a jelen században, 1829-ben, egy franczia 

expeditio, az Expedition scientifíque de Moréé hozzálátott az ásatásokhoz, 

de minthogy Kapodistria, Görögország akkori minisztere akadályokat gör-

dített az ásatások elé, a társaság hat heti munka után, mely alatt fel-

fedezték a Zeus-templom kerületét s találtak néhány metopát, az ása-

tásokat beszüntette. 

1852. január 10-én tartotta Curtius Ernő Berlinben Olympiáról szóló 

hatalmas előadását, melynek végeredménye Olympia kiásatása lőn. 1. Vil-

mos, német császár, ez időben még porosz koronaherczeg, jelen volt ez 

előadáson, s nemes gondolkodása tette később lehetővé, hogy' Bismarck 

útján Curtius Ernő és Adler tanár 1874. április 25-én szerződésre lép-

hettek a görög kormánynyal, melynek értelmében a német kormány fedezi 

az ásatások összes költségeit, de a kiásott tárgyak Görögországot illetik. 

1875. okt. 4-én tették az első ásónyomást s hat év alatt — csak a 

forró nyári hónapokban szünetelt a munka — körülbelül fél millió forint-

nyi kiadással a szent liget topographiája meg lőn állapítva, s az Altis 

közelében levő épületek kitakartattak. Egymás után kerültek napvilágra a 

Zeus templom, a Heraion, a Metroon, a Kincses házak, a Pliilippeion, 

a Heródes Atticus-féle exedra, az Echo csarnok, a Pelopeion, gymna-

sion és stadion maradványai. Továbbá sok ezerre rúg azon többé-kevésbbé 

jó állapotban talált szobrok, domborművek, homlokszög csoportozatok, 

rézből és agyagból készült műtárgyak, pénzdarabok, feliratok száma, mely 

a föld öléből az emberiség művelődéstörténetének megvilágítására előkerült. 

Az egész délelőtt folytán óriási hőségben az Altis topographiáját 

s az épületek maradványait tanulmányoztuk. Elcsigázva ültünk le délben a 

tanyai csárdához hasonló olympiai vendéglő lóczáihoz, s a teljesen langyos 

italok, melyekkel égő szomjúságunkat nem olthattuk, nagyon is eszünkbe 

juttatták Horatius humoros mondását: Nil sine magnó vita laboré dedit 
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mortalibus. Egy órai pihenés után újra felkerekedtünk, hogy a hires 

olympiai museumot megnézzük. 

E szomorú romvárosban kimondhatatlanúl kedves, nyugvó pontot 

képez a szemnek a Kladeos túlsó partján egy kis magaslaton emelkedő 

^ szép, új museum. Mintha 

Se szép, ̂ stílszerű épülettel 

^ Zeus-templom dombormű-
Zeus-templom' pronaosá-

Paionios Nike szobra. , , . ,, , , 
nak es opisthodomusanak 

domborművei, a Heracles 12 munkáját ábrázoló metopák maradványai 

vannak elhelyezve. 

De kétségtelen, hogy az olympiai museumnak két legnagyobb kincse : 

Paioniosnak Nike, és Praxiteles Hermes szobra. A nagy terem hát-
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terében háromszögű alapzaton áll Paionios Nike szobra, egy elsőrangú 

művésznek remek müve. A két méter magas parosi márványból készült 

szobor a győzelem istennőjét ábrázolja, amint az égből a földre száll, 

jobb kezében a győzelmi koszorút tartva, bal karját pedig magasra emelve. 

Jobb lába a talapzatot érinti, bal lába még szabadon lebeg a légben. 

A lebegő alakon a légáram a bal 

oldalon nyilt ruhát hátra lengeti s elő-

tünteti a bal lábon a test ifjú, gyönyörű W W ^ 

idomait. A jobb lábhoz és az alsó test- \ ^ 

hez pedig oly finoman simul a ruha, 

hogy a néző nem tudja, vájjon a kecses ^ f e 

formák művészi tökélyét, vagy a ruha I j j É g p ^ 

redőzete! nek bámulatos finomságát cso- • k J N f ^ ^ M W f ' ^ 

dálja-e ? A fej, karok és a bal láb a » iRtei» kW 

térden alul hiányzanak ugyan, de a szo- / M ^ I B P M y ^ ^ 

bor így csonkaságában is a görög l í M 

művészet tökélyét hirdeti. É | ^ 

A nagy teremből a hátulsó fülkébe § |2|i 

lépve, egyszerre meglepetve áll meg az i ragí 'f Mmí v ^ 

ember. A szoba-nagyságú fülkében egyet- | » Mjft .•!{ 

len szobor áll, Praxitelesnek Hermes 

szobra, melynek néma márványalakja 

mindennél ékesszólóbban hirdeti a nagy 

görög szobrászok utolérhetetlen művé-

szetét. Mint Baffael és Michel Angelo 

freskói, oly elementáris hatással van a 

belépőre a márványdarabon elömlő geni- j É L S B i l l 

alis művészet, s idő kell hozzá, míg az ^Mn^ f f lK 

ember a bámulatból magához térve a IP í S i r 

szobrot közelebbi vizsgálat alá veheti. W S ^ m 

Hermes balkönyökével egy fatörzsre 

támaszkodik, mely fatörzsre tette rend- „ ., , „ 
' - Praxiteles Hermes szobra. 

kívül gazdag redőzetű ruháját. Balkarján 

van a kis gyermeknagyságú Dionvsos, a mint jobb kezecskéjét Hermes bal 

vállán nyugtatva, testével kevéssé felemelkedve bal kezével kíváncsian nyúl-

kál valami után, mit Hermes jobb kezében mutat neki. Az a megkapóan 

természetes könnyedség, mely a plastikusan szép ifjú férfitest állásában 

érvényre jut az által, hogy a súly művészien van megosztva a jobb láb és 

a fatörzsre támaszkodó balkönyök között; az a bámulatos finomság, melylyel 

e szobron az emberi test izmai és ezek átmenetei föl vannak tüntetve ; az a 
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végtelen kedvesség, melylyel Hermes nemesen szép fejét a kis Dionysos felé 

fordítja ; az az elragadó báj és édes megelégedés, mely a Hermes ajka körül 

játszó mosolyban kifejezésre jut: e szobrot az ókorból ránk maradt szobrok 

legkiválóbbika teszik. A délután legnagyobb részét e szobor nézésével töl-

töttük s a szomszéd helyiségekből, hol az ásatások terracotta és egyéb 

kisebb tárgyait vizsgáltuk, újra meg újra visszatértünk Hermes szobrához, 

melynek bámulatos tökélye a művészi élvezet tiszta, magasztos világába 

vezetett bennünket. Milyen prometheusi szikra lakott e görög népben, mely 

a hideg márványba így tudott életet önteni, s mily teremtő erővel bírha-

tott oly művész, mint Praxiteles, a Kephisodolos fia, kinek e bámulatos 

alkotása, melyért magáért érdemes Olympiába menni, nem is tartozott 

még azon müvei közé, melyeket kortársai megdicsértek. 

Késő délután volt már, midőn ez érdekes museumból távoztunk. A 

társaság a hét órai vonattal készült vissza Pyrgosba, minthogy azonban 

az indulásig még vagy másfél óra volt, még egyszer elmentem az Altisra. 

A pusztulásnak szomorú költészete, mely e sík romjait körüllengi, 

ellenállhatatlanul vonzott oda. A Kronos-hegy oldalában ültem le, s a 

hanyatló nap pirosló sugarainál hallgattam az alattam elterülő romok 

suttogó beszédjeit. 

S e szomorú beszédekben volt valami vigasztaló. Eszembe jutott e 

helyen Servius Sulpicius liufusnak, a híres római jogtudósnak gyönyörű 

levele, melyben barátját Cicerót vigasztalja. Cicerót csapás csapás után érte. 

Az egykor hatalmas, ünnepelt államférfiú a nyilvános tevékenység teréről 

leszorult; Caesar vaskeze arra kényszeritette, hogy tehetlenül nézze a 

római respublicanak, az ő álmai tárgyának bukását. Feleségétől, Terentiától, 

30 évi házasság után kénytelen volt elválni, s fia korhelykedései napról-

napra sorvasztották életkedvét. S most egyetlen öröme, lelke gyönyörűsége, 

szeretett leánya, Tulliácskája, kiről leveleiben oly igaz szeretettel tud szólni, 

ravatalon feküdt. A becsületes, de szerencsétlen ősz államférfiú finom lelke 

össze volt törve. Róma legelső emberei siettek enyhíteni fájdalmát, s Servius 

is sietett Athénből elküldeni gyönyörű sorait, melyekben a többi közt így ír 

hozzá: »Közlök veled valamit, mi nekem nagy vigaszt hozott: talán 

enyhítheti a te fájdalmadat is. A mint én Ázsiából való visszatértemkor 

Aeginából Megara felé hajóztam, szemügyre vettem a körülöttem feltűnő 

vidékeket. Mögöttem volt Aegina, előttem Megara, jobb kéz felül a Peiraeus, 

balra Korinthos, egykor mindmegannyi virágzó város, most szomorú rom-

halmaz. Ekkor így kezdtem magamban gondolkozni: »Mily türelmetlenül 

panaszkodunk mi emberek, kiknek élete természetszerűleg rövidebb, ha 

hozzátartozóink egyike meghal, vagy megöletik, míg itt egy helyen annyi 

város elpusztult élete terül el. Türtőztesd magad, Serviusom, s gondold 



meg, hogy embernek születtél. — Hidd el nekem, Ciceróm, e gondolat-

ban nagy megnyugvást találtam.« — (Epist. ad Fam. IV. 5.) 

Az olympiai romok fölött teljesen átértettem e sorokat. Hisz egy 

megkövesült szomorújáték volt előttem, mely története tragicumával mélyé-

ben rendíti meg az emberi lelket, de egyúttal a tisztultabb, magasabb 

világnézlethez viszi közelebb. 

III. 

— Pyrgostól Alhenaeig. A korinthusi öböl mentén. Megérkezés Athenaebe. Athenae 

mint modern város. — 

Június 29-én, egy csütörtöki napon, este 7 óra körül tűntek fel 

előttünk először az athénaei Akropolis hatalmas romjai. 

Tizenkét óra hosszat ültünk már a vonaton. Még reggel indúltunk el 

Pyrgosból s Elis síkján át visszamentünk Patrasba, hol megreggelizve, 

mindig szorosan a korinthusi öböl mellett tartva folytattuk utunkat. 

S a hosszú vasúti utazás épen nem volt kellemetlen. A görög vasúti 

kocsik kényelmesek. A mieinktől annyiban különböznek, hogy az ablakok 

helyén hatalmas fa-redőnyökkel bírnak, melyek a nap izzó sugarait föl-

fogják, de a levegőnek szabad járását nem akadályozzák. S milyen kedé-

lyes, palriarchalis vasutak ezek ! A vonat még egy kilométernyire robog 

valamely nagyobb állomástól, s a málhahordó suhanczok már egész kedé-

lyesen ugrálnak föl a robogó vonatra. Itt minden szabad. S milyen kor-

látlanul rendelkeztünk mi a vasúttal. Ami kitűnő, szolgálatkész kalauzunk, 

a Cook czég embere, a derék Nikolas Sigalas, ki hűségesen állott oldalunk 

mellett görög földön való tartózkodásunk alatt, valóságos nagyhatalom 

volt a vasútiak előtt. Oly számban ülhettünk a szakaszokban, a milyenben 

nekünk tetszett, s úgyszólván akkor indúlt a vonat, mikor nekünk tetszett. 

Másrészt elragadóan szép a kép is, mely a korinthusi öböl mellett 

robogó vonatról elénk tárul. Alig hagyjuk el Patrast, már előtűnik a 

korinthusi öbölnek körülbelül két kilométer széles torkolata, a kis dar-

danellák, még a velenczeiek által épített „Kastro Moreas" s „Kastro 

Rumelias" erődítmények romjaival. Ezentúl a vonat folyton a kék hul-

lámú öböl partján robog tova. A túlsó parton nyugalmas kikötők, festői 

fekvésű városkák felváltva meredek sziklafalakkal s kopár hegyfokokkal kötik 

le az utas figyelmét, s mögöttük a hatalmas Helikon és Parnassos rege-

koszorúzta szírtjei alkotják a háttért. Az innenső parton pedig a vasút és 

az öböl közt húzódó keskeny, köves parton egész oleander- és pelargonia-

ligetek pihentetik a szemet, míg a jobb oldalon buján termő szőlőkertek 



végtelen sora húzódik, itt-ott megszakítva egy-egy indiai tigrisvadász-leshez 

hasonló csősz-emelvénytől. 

Egyszerre érezhetővé válik, hogy az áldott Peloponnesost elhagytuk. 

Korintliosnál, az egykor virágzó, gazdag városnál már a mésztalaj fehér-

sége bántja a tekintetet, s a korinthusi csatornán, Türr tábornok e hatal-

mas alkotmányán átrobogva mindinkább kopárabb, ridegebb lesz a vidék. 

A vonat elhagyja a korinthusi öblöt s az aeginai öböl partján robog 

tovább. A tenger partján meredek sziklák oldalában, magányos bozótok 

közt haladunk előre. Megara előtt, a vasút legborzalmasabb vonalán, a 

„Kaké Skálá"-n, az átkozott hágcsón bámuljuk lélekzetünket visszafojtva 

az építés merészségét. Lassan, dübörögve halad a vonat egy vashídon, 

mely merészen hidalja át a meredek, fehér sziklafalat, melynek alját a 

tenger hullámai mossák. Ha lenézünk a mélybe, mintha a tenger fölött 

haladnánk. E borzalmas helyre helyezte az attikai rege Skiron rablót. 

Itt lökte be az utasokat a mindent elnyelő tengerbe, míg Theseus meg 

nem mentette tőle a vidéket. 

Sohasem jártunk még e vidéken, s mégis olyan ismerősek a vonat-

vezető jelzései: Korinthos, Megara, Eleusis. Megara a maga ridegségével, 

két hegyen s a közte levő nyeregben épült kőházaival, melyeket nem 

enyhít egy tenyérnyi zöld, Eleusis az öböl partján kies fekvésével, de 

A Parnassos tájképe. 
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szegényes, lázverte viskóival már előkészítőnek azon kietlen, kopár vidé-

kekre, melyek Attikát, a régi és a mai Hellas központját alkotják. Igazán 

végtelen szomorú úton halad itt Attikában a vonat. Mintha csak a mi 

Karsztunk legridegebb vidékein haladnánk. Csak a tenger kék hullámainak 

nyugodt játéka enyhíti kevéssé a kopár szirtek bántó merevségét. 

A nap már jó mélyen járt az égen, midőn egy fordulónál pirosló 

sugaraitól bearanyozva egyszerre megláttuk az Akropo/is hatalmas templo-

mát, a Parthenont. Leírhatatlan a hatás, melyet ránk a görög építészet 

e leghatalmasabb alkotásának gigasi oszlopsorai tettek. Czélunknál, Hellas 

"szívében, a görög cultura góczpontjában voltunk. Kalaplevéve üdvözöltük 

a száguldó vonatról e nagyszerű romokat, melyek mintegy óriás múltjuk 

tudatában büszkén, magasan emelkednek a város fölött, melyből még 

Korinthos környéke. 

semmit sem láttunk. Mint az örök városhoz közeledő utas először Michel 

Angelo remekét, a Szent-Péter templom óriási kupoláját, mint a kath. 

civilisatio hatalmának magasztos symbolurnát pillantja meg, úgy mutatja 

meg a közeledőnek az ókori cultura hatalmas tanújaként a sziklás Akro-

polis háta Iktinos és Kallikratcs hatalmas Athena-templomát. A kocsi 

ablakában állva, szemem mélázva ott pihent a hatalmas cultura szomo-

rúan megviselt maradványainál, míg vonatunk az új Görögország modern 

fővárosának indóházába be nem robogott. 

L perczekben emlékezetemben elvonult e csodálatos város egész 

múltja. Új életre keltek Kekrops, Erechtlieus, Pandion, Aigeus és Thesens 

regés alakjai, Codrus önfeláldozó hazaszeretete, Solonnak bölcs törvény-
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hozása. Elvonúlt emlékezetemben a hatalmas Peisistratos szelíd tyran-

nismusa, s szinte láttam fiai ellen megvillanni Harmodios és Aristogeiton 

tőreit. Majd láttam azt a nehéz, sötét felhőt, mely a perzsa birodalom 

felől közeledett a szabadságszerető kis város felé, hogy viharával a föld 

színéről eltörölje. De e csodás városnak hatalmas fiai, Miltiades, The-

mistokles, Kimon megtörik a barbár hordák óriás erejét, s a eivilisatiót 

megmentik Európa számára. Fénynyel, dicsőséggel ragyogott a nap a 

hatalmas Athenae fölött: Perikies volt kormányzója. Ami nagyot, ami 

hatalmasat csak az emberi teremtő erő létrehozhat a tudomány, a művé-

szet terén: azt Perikies korának szellemóriásai megalkották. Aztán szo-

morúan láttam, hogy már egy század múlva mint bukik el szabadsága, 

s mint kerül makedón, majd római szolgaságba. De Athenae hatalmas 

múltja kegyeletet parancsol a nyers győzők részéről is, és dicsősége emlé-

kein még tovább él. Majd elvonúlnak előttem a viharos középkori szá-

zadok, elsöpörve félig ismeretlen folyásukkal a régi cultura annyi emlékét, 

hogy e korszak végén az egykori Európa leggeniálisabb népének főváro-

sába a mai Európa legnyersebb népe, a török üljön. Szomorú, nehéz 

századok után egy fényes nap kel fel, midőn a görög szabadságharczo-

sokkal szövetkezett európaiak bátorsága előtt a török az Alcropolis szent 

hegyét elhagyja, s e csodás város újra a görög nép fővárosává lesz. 

Ily gondolatok közt robogtunk be az indóházba. Szinte furcsán érin-

tett, midőn egy modern városnak lármás, az ezerfejű élet nyüzsgésétől 

eleven pályaudvarát találtam magam előtt. Mintha csak Nyugat-Európa 

valamely nagy városának modern indóházában volnék. Csak lassan tudtam 

áthidalni azt az ürt, mely phantasiámban élő régi Athenae és a mai 

modern görög főváros közt van. Eleinte úgy éreztem, mintha e profán 

zaj s az egészen modern utczák megannyi kegyeletlen bántása volna 

az itt eltemetett classicus ősöknek. S midőn kocsira ültem, hogy szállo-

dánkba hajtassak, egy-egy mellettünk elmaradozó szomorú rom mintha 

néma panaszt emelne, hogy még itt kell állnia ez új élet hullám verései közt, 

melynek eleven, de kicsinyes küzdelmeit, száraz, rideg irányát már nem érti. 

Csakhamar megérkeztünk a Hotel d'Angleterre, Athenae egyik leg-

élénkebb helyén, az Alkotmánytéren és Hermes úton álló szálloda elé, 

hová valamennyien beszállásoltattunk. A háromemeletes szép épületen 

büszkén lengett a koronás háromszínű zászló, kedvesen üdvözölve a görög 

főváros magyar vendégeit, kik tizennégy napot voltak itt töltendők. Ezt 

az első magyar zászlót, melvlyel görög szellő játszadozott, Fodor István 

hazánkfia, az athenaei villany-világitás gyárának igazgatója készíttette egy 

kedves kis görög leánynyal. — Meg is köszöntük görög húgunknak szíves-

ségét, midőn bemutatták nekünk. 



Athenaei tartózkodásunk főczélja természetesen a régi Athenae emlé-

keinek megtekintése volt. Egy régi, ideális világot akartunk reconstrualni 

itt a helyszínén a ránk maradt építészeti és szobrászati remekek romjai-

ból. Ereztük, hogy a szent talaj insprirálni fogja phantasiánkat, hogy 

a töredékekből megalkothassa az egészet, hogy e légkör életet fog önteni 

tanulmányainkba, hogy azok ne maradjanak holt világ. S Athenae emlé-

kei még mindig annyit tudnak beszélni egykori nagyságukról, s két hét 

oly rövid idő, hogy nem csoda, ha időnk legnagyobb része a romok váro-

sának megtekintésére kellett. 

De azért lehetetlen, hogy az idegen figyelmét magára ne vonja a 

körülötte hullámzó élet. Hiszen a hatalmas nesztelen romok körűi egy szép 

fiatal város, Görögország fővárosa él, az életnek egész vonzó természetes-

ségével és üdeségével. S ha nem is oly exoticus Athenae élete, mint az 

európai — a görögök így nevezik a nyugotiakat — várná e messze kele-

ten levő várostól, mindenesetre érdemes a megfigyelésre. 

Első sorban tehát a modern Athenaeről és itt nyert benyomásaimról 

akarok beszámolni. 

Athenae, mint modern város szép és kellemesen lepi meg az embert. 

Görögország többi piszkos, szűk utezáju, bűzös kis városai után szinte 

meglepi az idegent a görög főváros szép, széles útjaival, új, palotaszerű 

házaival, s mindenütt egészen nyugot-európai jellegével. — Fekvése is igen 

érdekes. — Azon a sikon, melyet délnyugatról a saroni öböl, éjszak-

nyugaton az Aigaleos (467 m.), északon a Parnes (1413 in.), északkeleten 

a Pentelikon (1110 m.), s délnyugaton a Hymettos (1003 m.) hegyek 

határolnak, két kis patak siet a tenger felé, a forrásokban gazdag Kephisos 

s a vízzel csak nagy esőzések idejében biró kis Ilisos. E két patak között 

emelkedik ki a sikból Athenae régi fellegvára, az Akropolis, s ettől északra 

és keletre terjed a modern város, közepén szép déli növényzetből álló 

parkjával és márvány ugró kútjával. 

Az alkotmánytérből — U/MTTÍA TOV Uvray/u-arog-s az Egyetértés 

teréből — llÁarnía irjg (hiovíag — mint központból futnak ki az új 

várost átszelő szép utak," a Philhellének, Hevmós, Stadion, Egyetem, 

Aeolus, Atliena, Patissia és Peivaeus útjai. Természetesen e főbb vona-

lakon kivül itt is oly piszkos és elhanyagolt részeket találhatni, mint 

mindenütt a keleten. E részeiben Athenae is keleti város, s oly tarka, 

lármás utczai vásár élete van, a milyen nálunk ismeretlen. Érdekes, igazi 

genre-képeket lát itt az ember, s ha csak egy félórám volt, mindig elmen-

tem ily városrészbe. 

A görög nemzet előretörekvésének kétségbevonhatlan jele az a számos 

palotaszerű épület, melyek részben gazdag hazafiak bőkezűségéből márvány-
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ból épitve, rendkívül hozzájárúlnak a város szépségének emeléséhez. így az 

Alkotmánytéren a hatalmas pentelei márványból készült ión oszlopcsar-

nokkal ellátott királyi palota; a Hermes út mellett emelkedő s vagy 70 

lebontott kisebb templom és kápolna márványából épített szép görög 

székesegyház; az Egyetem úton levő katliolikus templom szép oszlopos 

előcsarnokával s széles márvány lépcsőzetével, s az ó görög stílben épült 

akadémia, egyetem és polytechnicum, s a számtalan szép magánház 

kedves loggiáival. 

Feltűnt azonban nekem középiskoláinak legalább külső tényezőiben 

való elhanyagoltsága. Nagyon sajnáltam, hogy ott létünkor előadások már 

nem voltak, de azért megnéztem néhány iskolát s köztük egyik neves 

gymnasi urnát: a Warwakiont. Zajos, lármás helyen levő ósdi épületben 

oly piszkos, zúg osztályokat s oly primitív berendezést találtam, hogy 

nálunk alighanem becsukatnák. 

Hogy összehasonlítással éljek, Athenae szépségre messze mögötte 

van a mi szép fővárosunknak. Igaz, hogy sokkal kisebb is, mint Budapest, 

mert csak körülbelül 120,000 lakosa van. Leginkább hasonlít még Szegedhez. 

A szabályos útak, a legnagyobbrészt új épületek, a város nagysága mind 

élénken emlékeztet a tiszaparti új, hatalmasan emelkedő városra. Az 

Alkotmány-tér a llXaiűa TOV Hvriay/uarog egyenrangúja a mi 

Széchenyi-terünknek, s az egyenes Hermés-, Stadion-, Egyetem- és Athéna-

útak megfelelnek a mi sugárutainknak. 

Igaz, hogy nincs folyója, de kárpótlásúl ott van a félórányira eső 

tenger. Kényelmes, nyilt gőztramway indul minden félórában Feireaeusba 

és Phaleronba, az athenaeiek kedvencz kirándulási helyére. Phaleron az 

ő kényelmes tengeri fürdőjével ránk nézve valóságos életszükséglet volt. 

Az óriási hőségben a járás-kelésben kimerülve naponkint kimentünk 

Phaleronba, hogy a tenger hűs hullámaiban frissítsük fel ellankadt szer-

vezetünket. S én azt hiszem, hogy ez edző és a közösségében szórakoztató 

tengeri fürdők nélkül alig birtuk volna ki baj nélkül a nekünk szokatlan 

hőségben az athenaei tartózkodást. Mert Athénae határozottan téli tar-

tózkodásra való. Rendkívül enyhe, egyenletes éghajlata van. Hóesés a 

nagy ritkaságok közé tartozik. Nyáron majdnem öt hónapig egy szem eső 

sem esik, s az egész évben alig van 5—6 nap, melyen az ég egész nap 

borult. Ott tartózkodásunk alatt pedig, amint mondták, kivételesen hűvös 

nyár volt — a szálloda födött, árnyékos és szökőkútas kis udvarán, mely 

társalgóul szolgál, 80° C. volt. Künn az utczákon pedig a nap tüze 

izzasztó volt, s tekintve a falak fehérségét, majdnem vakító. S mint a 

délvidéken általában, az éjjelek is melegek. Kis szobámban teljesen nyi-

tott ablak mellett aludtam, ha nagy nehezen el birtam aludni. Szó-
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val az elkényeztetett nvugotiaknak nem ajánlom a görögországi nyári 

utazást. 

A másik körülmény, mely itt az idegent megviseli, az élelem. Tagad-

hatlan, hogy szállodánkban görög felfogás szerint kitűnő ellátásban része-

sültünk. A reggelin kivül, mely kávéból vagy theából és vajból állott, a 

négy fogású villás-reggeli és a 6—7 fogásból álló ebéd, melyet rendesen 

este 8 órakor költöttünk el, fényes volt. De itt mindent olajjal készítenek 

s a mi ételeinktől elütő íz erősen próbára tette gyomrunkat. A legtöbb 

ételnek nem éreztük az ízét. Talán a tengeri halakkal barátkoztunk meg 

leghamarább. Hogy a kecskehús minden változatában volt részünk, gon-

dolható. 

A könnyű patrasi bor kitűnő volt. De itt italt jég nélkül inni lehe-

tetlen. A mesterségesen készített jeget mindig a pohárba töltik, s arra 

tölti az ember az italt. Jó ivóvize a városnak nincs. Nedves zöld lombokkal 

betakart hordókban árulják az utczákon a jó hegyi forrásvizet, s minden-

esetre eredeti látvány, midőn egy elsőrendű szálloda vendégei, mint én is, 

az utczára mennek ki 5 leptáért egy pohár friss jó vizet inni. Sört is 

főznek a görögök, de a sörüket csak igyák meg maguk. 

A közlekedés a városban elég kényelmes. Kétfogatú nyitott kocsijaik 

szépek és kényelmesek, s a várost keresztül-kasul szelő egészen nyitott 

lóvonatu kocsik olcsók. S a kocsisok csendes, jóravaló nép. Szinte szokat-

lan ez a nyugoti embernek, kinek annyi baja van másutt e nyers, szem-

telen elemmel. Élénken emlékemben van egy athenaei lóvonatu kocsis. 

Véletlenül kétszer-háromszor egymásután az ő kocsijára szállottam, s midőn 

aztán meglátott, egész gyerekes öröm fogta el, messziről már ajánlotta 

kocsiját s egész büszkének látszott, hogy engem vihet. Pedig nem volt 

benne semmi érdeke. Csak egyszer bosszankodtunk meg a kocsisokra. 

Eleusisba rándultunk ki kocsikon. Mig mi a romokat nézegettük, őket 

szállotta meg a mysteriumok bacchanalis szelleme s a közellevő korcsmá-

ban becsiptek. Hazafelé aztán a szent úton valóságos olympiai versenyt 

rendeztek. Minden tiltakozásunk ellenére, egymást minden áron elhagyni 

akarva, őrült vágtatást kezdtek, úgy hogy mi a felkavart óriási portól 

semmit sem látva s a kocsik okozta zajtól semmit sem hallva, némán 

adtuk meg magunkat sorsunknak, várva a perczet, midőn kocsink izzé-

porrá törik. A félelmen kívül nem lett semmi bajunk s haza érkezve még 

haragudni sem tudtunk. A kocsisok a szelid becsípett emberek szerény, 

jóságos és önelégült arczával búcsúztak el tőlünk, mintha azt mondanák, 

úgy-e, jól tudunk hajtani ? 

Pedig a görög általában véve nem rokonszenves. Távolról sem oly 

tolakodó ugyan, mint az olasz, hanem ravasz, zárkozott, bizalmatlan. Nem 
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csalja ugyan az idegent, de bizalmatlan szemmel nézi. Az őszinte, egye-

nes, nyilt és becsületes magyar faj minden hibája mellett is erkölcsi érték-

ben magasan áll e déli népek fölött. Némely vidék lakosai, mint pl. az 

argosiak rendkívül munkásak, míg nagy részük, de különösen az attikaiak 

dologkerülők. Úgy látszik őseiktől örökölték a hajlamot a pártoskodásokra 

és politizálásra. A nap jó részét a xarprjvstov-ban töltik, s osztják fel 

Európát. S ami engem különösen meglepett, s ami ismét zárkozott jelle-

mük jele, az a csend, mely mulatozásaikat jellemzi. Az Alkotmány-téri 

kávéháznak künn a szabadban levő asztalainál esténkint ezren ültek, s a 

Phaleronba menő gőztramway félóránként százával vitte a kirándulókat, 

s ez mind oly csendben volt, mintha gyászolna. Beszédük is inkább -sut-

togás volt, mintha attól féltek volna, hogy valaki kihallgatja őket. Míg az 

olaszt oly rokonszenvesen jellemzi, hogy a hol három-négy ember összejő, 

már felhangzik a lágy, kellemes dal, addig egész athénaei tartózkodásom 

alatt egy görög dalt nem hallottam. Hacsak az a rekedt, utánozhatlan és 

kifejezhetlen kiabálás nem akarta a dalt pótolni, melylyel reggelenkint az 

utczai árusok vertek fel, s melyet már Patrasban ismertem meg. 

A görög faj nem oly szép, mint képzeltem. A városi lakosság közép-

termetű, sovány, barna arczú. Úgy hallottam, hogy az északi vidéken s a 

Peloponnesus hegyei közt, a régi Laconia és Árkádia ős vidékein a faj is 

erőteljesebb, nyersebb. A nők általában szép arczúak, olajbarna szín, szén-

fekete haj s tüzes, de kifejezéstelen szem. De testalkatuk nem szép, nehéz-

kes járásuak s kedvességben mögötte maradnak a nyugat nőinek. Az úri 

osztályhoz tartozó nők öltözete egészen európai, de minden csín nélkül 

való. Arczukon hiába kerestem a híres görög arczélt, inkább csontos, 

széles arczuak, nagyrészt tompa orruak. A szláv típus e jellege nehezen 

tagadható. 

A görög városokban meglepett az európai viselet. Athénaeben mintha 

Budapesten volnánk. Oly gyér az intelligens osztálynál az eredeti nemzeti 

öltözet, mint a fővárosunkban a magyar viselet. A katonák is európai 

minta szerint vannak öltözve, csak néhány vadászezred van, mely festői 

nemzeti öltözetében jár. Ezek tagadhatlanul csinos fiuk. Lábukon bocskor 

van, melynek rózsa-paszomántos hegye, mint valami csónak-orr kunkorodik 

föl. Lábszáraikon olyan fehér nadrágot viselnek, mint a mi tótjaink, s e 

fölött egy térdig érő száz-ránczú kemény fehér szoknyát, mely festőileg 

áll rajtuk. Elül nyilt fehér-fekete varottas mellényük van, melynek vállairól 

hátul két széles fekete posztószalag csügg alá. Öltözetüket befejezi a 

piros fez, s egy a mi katonáink köpenyéhez hasonlóan összecsavart pok-

rócz. A mennyire én észrevettem, a katonák helyzete eléggé patriarehalis, 

s távolról sincs meg az a fegyelem, mely pl. a mi hadseregünkben uralkodik. 



A nép nagyon szegény, de kevéssel is beéri, s azért becsületes. A 

középosztályról már ez nem mondható el. Illetékes helyen hallottam, hogy 

ez osztály az új viszonyok előállásával túlságosan rohamosan termelte 

vágyait s a mindenáron való pénzszerzés daemona fölütötte köztük tanyáját. 

Mindenesetre erős túlzás, de jellemző, mit egy évek óta Görögországban 

élő komoly férfiú mondott nekem, hogy itt a magán házaknak kellene 

börtönöknek lenniök, s a börtönöknek a tisztességes emberek lakásainak. 

Elférnének bennök. 

Az állani hitele tudvalevőleg rendkívül megingott. — Az ország papír-

pénzzel van elárasztva, s ennek értéke mennyire csökkent, legjobban bizo-

nyítja, hogy mi nemcsak egy arany forintért, hanem a mi papir forintunkért 

három drachmát kaptunk. Pedig egy drachma egy frank értékű. És sok 

helyen, mint pl. szállodákban vagy a könyvkereskedésekben a papírpénz-

ben való fizetést nem is fogadják el. Ily viszonyok közt mindenesetre fel-

tűnő, hogy a kiránduló helyekre, mint Phaleronba, Peiraeusba, Kephis-

siába még köznapokon is tódul a közönség, s hogy a tömérdek kávéház, 

vendéglő, a színházak és orpheumok estek int telve vannak. 

Nyáron a város természetesen éjjel él. — Naplementével mindenki 

a szabadba siet, s a villanyvilágitott utak sétálókkal, a mulatóhelyek szó-

rakozókkal telnek meg. A nyári színházban az előadás x/210-kor kezdődött 

s közel éjfélig tart. — Kényelmes nagy nyitott szinház, mely azon este, 

mikor ott voltam, megtelt. Görög népszínművet adtak, oly selejtes cselek-

ménynyel, mint nálunk a népszínház ujabb három napig élő népszínművei 

s a mi nekem feltűnt, hogy a szereplők mozdulatai rendkívül bátortalanok ; 

úgy látszik, hogy ők a test eleven játékát illetlennek tartják. — A zene-

kar esténkint éjfélig, ünnepnap 1 óráig is játszik, de a mi katonai zene-

karunk sokkal jobb. 

Őszintén szólva, mi Hellas e kis fővárosában elég jól éreztük ma-

gunkat. A hivatalos Alhenae minden ügyünkben előzékenyen kezünkre 

játszott. Ebben főérdeme Monarchiánk követének, Klosjek bárónak van, 

ki irántunk való rokonszenvét avval is kimutatta, hogy julius 2-án este 

meghívott bennünket kephissiai nyaralójába. Kephissia a Penlelikon lábá-

nál valóságos paradicsom Attika kopár területén. Felejthetlen marad 

előttünk az az este, melyet Athenae forró légköréből szabadulva a báró 

úrnak lampionokkal díszített kertjében és villájában töltöttünk. — A rend-

kívül müveit háziasszony elragadó szeretetreméltósággal fogadta a messze 

idegenből jött tanárokat, s ezek igazán otthon érezték magukat a kedves 

körben, melyben szerencsénk volt megismerni Széchenyi Dénes gróf követ-

ségi titkárt, Merle alkonzult és Khun bárót és nejét Ráday grófnőt. 

Azokat a kényelmetlenségeket és kisebb bajokat pedig, melyekkel 
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ily idegenben való tartózkodás mindig jár, könnyen elviselhetővé tette azon 

igazán barátságos és testvéries egyetértés, mely e kirándulásnak szép 

jellemvonása volt. Az ország minden vidékéről összejött, s egymást ezelőtt 

nagyrészt nem ismerő tanárok az összetartozásnak és collegialis szeretet-

nek igazán példás jeleit adták. Az egymásról való szeretetteljes gondos-

kodásnak valóban megható jeleit tapasztaltam. Vezetőtanárunk körülte-

kintő, nyugodt eljárása, s baráti jóindulata, társaságunk törhetetlen jó 

kedélye minden bajt elfeledtetett. Mi Athenaeban otthon éreztük magunkat, 

s aki látta azt a szívből jövő vidámságot, mely asztalunknál uralkodott, az 

megirigyelhetett bennünket. — A mi szerelett Kassai bácsink kifogyhat-

lan humora, Ketzer barátunk sziporkázó ötletei, apró-cseprő bajok, humo-

ros élmények, mint pl. a » U n i t ()üu/put« tragi-comicushistóriája foly-

ton jó kedvben tartották a társaságot. 

IV. 

— A görög építés emlékoi Athonaebon. Az Akropolis. A görög építés alaprendszerei. 

A propylaeon. A Nike apteros. A Parthenon. Az Ereclitheion. A Dionysos színház. Az 

Odeion. Theseus temploma. Lysikrates emléke. Az Olympeion. Hadrianus kapuja. A 

stadion. A dipylon. — 

Az attikai síknak körülbelül a közepén, meredeken és három oldal-

ról hozzáférhetlenűl emelkedik egy 150 m. magas, 300 m. hosszú és 

140 méter széles mészkőszikla, az attikai települések központja, istenek és 

királyok székhelye, a város fellegvára, az athénaei Akropolis. 

S e kopár szikladomb, melyen csak a kakukfíí, néhány szomorú 

zsázsafaj és tövis terem meg, regekoszorúzta fejével az attikai terület leg-

szentebb helye, s az emberi művészet legdicsőségesebb temploma. 

Holdvilágos este voltam itt először. Élelemben sohasem felejtem a 

hatást, melyet ez est rám tett. Fölöttem a felhőtlen tiszta görög ég, behintve 

a ragyogó csillagok ezrétől; északra alattunk a modern Athénae egyenes 

utczáival, s kivilágított fehér palotáival; a háttérben a Lykabeltos sötétlő 

hegye kúpos ormán a kis kápolnával; délnyugotra a tenger Aegina és 

* Salamis körvonalaival, körülöttem a propylaeon, & Parthenon, az Erechteion, 

a Nike Apteros romjai, melyek barnult márványával szelíd mélázással 

játszik a hold ezüst fénye: mintha álomkép lett volna. Gondolkozásomat 

jóleső zsibbadás fogta el, s csendes, álmodozásokba ringató érzések kerí-

tették hatalmokba kedélyemet. 

Úgyszólván naponkint felmentünk a művészet e szent helyére. Mind-

annyiszor órákat töltöttünk itt, s mégis napok multak, míg e hatalmas 
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romok bámulatos összbenyomásából képesek voltunk kibontakozni, s a 

részletek tanulmányozásához hozzáfogni. 

E szikladombon csakugyan minden talpalatnyi tér Attika egy-egy 

korszakos emlékéhez fűződik. 

A rege első királya, Kekrops, már itt üti fel lakhelyét s oltárt épit 

Zeus tiszteletére. 

Erechtheus, Gének, a föld istennőjének íia, itt temettetik el az Athena 

Polias templomában, az Erechtheionhan. Theseus, Athenae tulajdonképeni 

alapítója egyesíti a vár körül letelepedett ión, thrák és phoenik törzseket 

a pelasgokkal s az Akropolis Athenae központja lesz. 

A Peisistratidák újra az Akropolison ütik fel székhelyüket, s 

Peisistratos építteté Athena templomát, melynek maradványait a Parthenon 

és az Erechtheion közt 1885-ben találták meg. 

A második perzsa betöréskor 480-ban lángba borult, s a következő 

évben földig leromboltatott az ősi sziklavár minden épülete. 

Kimon, Miltiades fia, újra megerősíti az Akropolist, de a művészi 

remek építkezések csak Perikies dicső korszakában indultak meg. E fiatal-

inas ember terveinek egyik lényeges részét tevé Athenaet, mint a művé-

szet és tudomány központját és iskoláját állítani Hellas elé, s a szellemi 

felsőbbség hatalmas termékeivel igazolni, hogy Athenae a görög nép vezére. 

Ami az Akropolison még romjaiban is a művészet utolérhetetlen magas-

ságát hirdeti, a Parthenon, a propylaeon, az Erechtheion és a Nike apteros 

temploma, mind Perikies korának művei. 

A művészet e csodás helyét a következő századokban görögök, make-

donok és Pergamum fejedelmei a művészi értékű áldozat-ajándékok egész 

sorával díszítették fel. A rómaiak Athenae szellemi felsőbbsége iránt min-

dig viseltettek annyi tisztelettel, hogy megkímélték monumentális épületeit, 

sőt a császárok még új épületekkel gazdagították a hatalmas várost. A 

meghódolt, alázatos város viszont a császárok szobraival ékesíti szen-

telt várát. 

A keresztény császárok alatt eltűnik a pogány Athenae is. Az ötödik 

században a Parthenon is, az Erechtheion is keresztény templommá alakul. 

A tizenharmadik század elején Athenae frank kézre jut, s két szá-

zadon át a viharos középkor hullámai itt is sok változást idéztek elő, 

míg a tizenötödik században török kézre kerül, s a Parthenonból me-

cset lesz. 

Az Akropolis a törökök fellegvára lett. Az idők lassú pusztításai, az 

épületek anyagának bástyák építéséhez való felhasználása, vigyázatlanságból 

származott robbanások s többszörös ostromok oly rombolásokat okoztak 

a műremekek közt, hogy midőn 1833-ban a bajor csapatok váltották fel 
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a török őrséget, az egykori nagyságnak már csak szomorú romjait talál-

ták a várban. 

1834-ben megindultak az ásatások, s a classikus elemeknek a ké-

sőbbi építkezésektől való megtisztítása. Pittákis, Ross és Klenze szereztek 

e téren kiváló érdemeket. 

Négy hatalmas épület szomorú romjai, s egy modern museumban 

elhelyezett szobor-, felirat- és oszloptöredékek gyűjteménye mindaz, mi 

az Akropolis nagyságából ránk maradt. De a négy szomorú rom is oly 

híven beszél a görög művészet fénykoráról, hogy a görög építészet egész 

rendszerét megmagyarázzák. Mielőtt azonban a görög építés e hires emlé-

keinek leírásához fognék, mintegy bevezetésül szükségesnek tartom a görög 

építés alaprendszereit röviden jellemezni. 

A keleti népek építési rendszerei már sok századon át hatalmas 

művekben nyertek megtestesülést, midőn a görög építészet nemes és tiszta 

formái a görög nép harmonikus szellemében jegőcződni kezdtek. A Nílus 

keskeny völgyében, az Euphrat és Tigris közti síkságon, Perzsia hegyei 

közt és India szent folyamainak partjain évezredes egyoldalú művelődés-

irányok az építészet terén is rég megalkották egyhangú, nehézkes rend-

szereiket, midőn a történelem színpadján megjelent a görög nép, hogy 

általános, emberi culturájának geniális szellemét rálehelje egyszerűen 

nemes templomára, mint architektonikus tevékenységének majdnem kizá-

rólagos obiectumára. 

Azonban a kérdés, hogy a görög építés két alaprendszerének, a dór 

és az ión rendszernek formái mikor és mily körülmények között alakultak 

meg, valószínűleg örökre megfejtetlen marad. Hisz a pelasg építési rend-

szer, melynek a görög földön, Kis-Ázsia partvidékein, sőt Itália déli 

részeiben is, szóval mindenütt, hol a történeti korban görögök laknak, 

hatalmas emlékei vannak, a görögök történeti szereplése idején teljesen 

eltűnt s a Kr. e. hetedik században már a dór és ión rendszer kifejlett 

formáival találkozunk. A két rendszer közti időt, a fejlődés korszakát, 

teljes homály borítja. Csak annyi látszik valószínűnek, hogy a két ellen-

tétes és egymást mégis kiegészítő rendszer megalakulásához, mint általá-

ban az egész görög kultura szerencsés fejlődéséhez az alapot, a föltétele-

ket a dór vándorlás adta meg. Az a mozgás és tevékenység, mely Hel-

lasban megindult, midőn északi Görögország erőteljes nyers dór törzsei 

először a Parnassos körül, majd a Peloponnesosban letelepednek, s a 

puha, finom ión törzseket Attikába, a szigetekre és Kis-Ázsia partjaira 
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szorítják : lehetett igazi termőföldje annak a két irányú és mégis alap-

jában egységes culturának, melynek hű ága a görög építés is. 

A görög építési rendszerek jellege a görög templomon nyert kifeje-

zést. A görög nép demokratikus szelleme nem ismert palotákat s magán 

A dór épitési rendszer vázlala. 

házai rendkívül egyszerűek és szegényesek voltak. S ismét a görög templom 

fogalmából és rendeltetéséből folyt, hogy a görög építés jellege úgyszólván 

csak az oszlopok és a gerendázat megalkotásán nyer kifejezést. A görög 

templom belseje ugyanis nem azon czélból épült, hogy a nép ott ájtatos-

ságát végezze; az csak az isten képének helye volt s azért mindig egy-



Az ión építési rendszer vázlala. 

szerű s a mi templomainkhoz képest kicsiny volt. A görög nép a templom 

előtt, a templom körében, a temenosban állott, s a templomnak kivülről 

kellelt feltüntetnie az isten házának magasztos voltát. Ezért hatalmas, 

három, sőt több magas lépcsőjű alapépítményre (Krepidoma) ajtajával 

kelet felé helyezték a cellát s ezt vették körűi, — vagy csak elül, vagy 

elül is, hátul is — oszlopokkal. Az oszlopokon nyugszik az alsó 

Torus 

Vírochilus 
Plinthus 

gerendázat, az archítrav hatalmas kőgerendái, melyek az oszlopokat ösz-

szekötik, ezen van a felső gerendázat, melyet domborművek ékesítenek. 

A felső gerendázat fölött van a messze kiszökő főpárkány (geison), mely 

a hosszoldalakon az ereszt alkotja, míg a keskeny oldalak főpárkányán a 

háromszögű oromfal (tympanon) emelkedik, melyet felül a lejtős tető-

párkány (sima) fejez be. 
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Ez a görög építés alapschémája, melyet a dór és ión rendszerek 

(az attikai-ión és a korinthusi rendszerek ezeknek csak válfajai) külön-

böző módon igyekeztek megvalósítani. 

A két építési rendszer mindenekelőtt . az oszlop építését valósítja 

meg különbözőkép. Míg a hatalmas, merev dór oszlopok minden átmenet 

nélkül szöknek föl az épület alapjából, addig az ión rendszer átmenetet 

keresett az oszlop teste és az az alapépítmény között a hasisban, az 

oszloplábban, mely minden oszlop különállását, mint az ión szellem indi-

viduális jellegének kifejezőjét valósítja meg. 

S mily finom ez átmenet. Mindenekelőtt egy négyzetes lap (plinthus) 

képezi az alapot. Hogy az átmenet ne legyen erőszakos, e négyzetes lap-

pal az egész épület vízszintes, négyszögű alapját ismétli kicsiben, minden 

egyes oszlopra nézve. Ezután fejezi csak ki az átmenetet az oszloptestbe. 

Két homorú gyűrű (trochilus) és egy domború gyűrű (torus), melyeket 

egy-egy kiugró lap, zsinórnak (astragalos) neveztetve, köt össze, valósít-

ják meg e gondolatot. Szinte érezni, hogy a felső torus a körvonalokban 

ugyanaz, mi alúl a szögletes vonalokban a plinthus, s hogy e kettő közt 

a két homorú gyűrű az összekötő kapocs. 

Attikában, hol a dór rendszernek az ión rendszerre való erősebb 

hatásából támadt az attikai-ión rendszer, az oszlopláb anny iban más, hogy 

plinthusa nincs, s az ión oszloplábból csak a körvonalas részeket tartotta 

meg, de úgy, hogy két domború gyűrű között van egy homorú gyűrű. 

A dór oszloptest merevebb, tömörebb, ridegebb, az ión oszloptest 

karcsúbb, kecsesebb és lágyabb. Míg a dór oszloptest magassága nincs 

6 átmérő, az ióné H1/^—97a átmérőjű ; míg a dór rendszerben az oszlo-

pok egymástól való távolsága l1/*—IV3 átmérő, addig az ión rendszerben 

2 átmérő. Míg a dór oszlopok 16—20 barázdája élben találkozik, addig 

az ión oszlopok 24 barázdáját szélesebb sík közök választják el, s a 

barázdák élénkebb, határozottabb kialakulása az egész oszlopnak teljesebb 

kifejezést kölcsönöz. 

A legnagyobb eltérés a két építési rendszerben az oszlopfőben van. 

A dór oszlopfő egyszerű, mint a dór jellem. Két részből áll, a tálalakú, 

kiduzzadó korongból (echinus) s az erőteljes négyzetes lapból, az abacus-

ból. Az echinus mereven, férfiasan tartja az abacust, mely átlátszó egy-

szerűséggel valósítja meg az átmenetet a függélyes irányból, a vízszintes 

irányba, a támasztó erőből a ránehezedő súlyba. Az echinusnak rendesen 

levélékítménye van, s alul 3—5 soros zsinór köti körül, az abacust 

pedig festett szalagékítmény veszi körül. 

Az ión rendszerben az echinus tulajdonképen két részből áll. A 

tulajdonképeni echinusból s a rajta levő púrnázatból, mely két végén 
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kidomborodik s csigavonalakban tekerődzik össze a középen egy rózsá-

val díszített szemet képezve. Látható, hogy a párnázat valójában csak 

része az echinusnak, s azt akarja kifejezni, hogy a gerendázat a támasztó 

alapot súlyával lenyomja, két végén kidagasztja és ruganyos körvonalok-

ban összekanyarítja. A merev, szilárdan álló dór echinus és a meghajló 

ión echinus híven kifejezi a két törzs jellemét. 

Az alsó gerendázat, mely a párnázaton nyugvó levélíiizéres lapra 

(abacus) nehezedik, annyiban különbözik a dór architravtól, hogy nem 

egy darabból áll, hanem, hogy a nagy tömeg benyomását elkerülje, rend-

szerint három, néha csak két egymás fölött enyhén kiszökő tagozatból 

áll, melyet fölül levélfűzér és gyöngysor fut körül. Néha az egyes tago-

zatokat is gyöngysorok kötik össze. 

A felső gerendán a dór építési rendszerben hármas rovatok (tri-

glyphos) és gerendaközök (metopon) váltakoznak. Minden oszlopnak és 

oszlopköznek egy-egy hármas rovat felel meg, melyet két szélén fél-fél, 

a közepén két egész rovat képez, s melynek alsó tagjából csöpp (regula) 

függ alá. A gerendaközöket domborművű lapokkal fedték be. 

Az ión építési rendszerben a felső gerenda nem ismeri a hármas 

rovatokat és gerendaközöket, hanem egészen sima, hogy domborművű 

ékítményeknek alkalmas hátterül szolgáljon, s azért neve képöv, zophoros. 

Felül, mint az alsó gerendát gyöngysor és levélfüzér övezi. 

A felső gerenda fölött van a főpárkány, melyet négyszögű lapok 

alkotnak. Az ión rendszerben e főpárkány erősebben van kifejlesztve, s a 

kiálló lap, hogy súlyát könnyítsék s függő jellegét jobban kifejezzék, tégla-

alakú négyszögekbe van kivájva. A keskeny oldalakon a főpárkányon 

nyugszik a háromszögű oromfal (tympanon), melyet fölül a tetőpárkány 

határol. 

A mennyezetet mindkét rendszerben derékszögben rakott kőgerendák 

képezik, s az így támadt négyzetes rekeszeket csillagokkal vagy rózsákkal 

ékesített lapok töltik ki. 

Az Akropolis sziklavárának egyetlen hozzáférhető oldalán, a nyugoti 

oldalon a tetőre feljutott utas előtt először is szomorú kép tárul fel. 

Hatalmas márványgerendák földön heverő töredékei közt szomorúan mere-

dez ég felé néhány erősen megviselt liatahnas dór oszlop, amint vagy 

egészen magában méláz a fölötte eljárt századokról, vagy az egykori 

gerendázat erősen csonka tetemével össze van még kötve szomszédjával, 
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bizonyítékául, hogy egykor nem álltak ily árván, hanem élő alkotórészei 

voltak egy művészi eszmét képviselő egésznek. Balra kőtörmelékek közt 

egy még elég jó karban levő kettős helyiség falai, s hátul is, jobbra is 

egy-egy darab fal: ez a csonka kötetem hirdeti, hogy itt állott egykor a 

görög művészet leghatalmasabb profán alkotása, az Akropolis pentelei 

márványból készült oszlopos díszkapuja, a propylaeon. 

Az athenaei propylaeon romjai. 

A Parthenon már készen állott, az Akropolis már Attikának leg-

szentebb helye volt, midőn Perikies megbízta Mnesikles építészt, hogy 

építsen e szent helyhez méltó bejáratot. 

A genialis építész hamar készen volt nagyszerű tervével, melyet 

azonban ismeretlen okokból csak részben vihetett ki. Öt év alatt készült 

el az állítólag több mint ötödfél millió forintba - (2012 talentum) került 

díszkapuval, mely tervezetének eredetiségével és kivitelének nemességével 
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egyaránt méltó kapuja volt az erődnek, s genialis előkészítő előcsarnoka 

az Akropolis művészi remekeinek. 

Hatalmas 58 láb széles márványlépcsőzet vitt fel az oszlopos dísz-

kapuhoz, mely lépcsőzet közepe széles lejtős út volt a díszmenet, s lovak 

számára. 

A tulajdonképeni propylaeont egy födött oszlopcsarnok alkotta, mely 

elül is, hátul is 6—6 dór oszlopon nyugvó tetőzetben nyert befe-

jezést. 

A márványlépcsőzeten felhaladva szemben találta az ember a 6 

hatalmas, 8-86 m. magas és 1 méternél szélesebb átmérőjű tíz dobból álló 

dór oszlopot, melyeken az 115 m. magas alsó gerendázat, a hasonló 

magasságú felső gerendázat, a keskeny, hosszú lapokból álló messze 

kiszökő főpárkány s a lejtős tetőpárkány által befejezett háromszögű 

oromfal, templomhoz hasonló bejáratot «alkottak. A két középső oszlopnak 

egymástól való távolsága nagyobb volt, mint a többinél, mert ide torkolt 

az ünnepélyes menetekre szolgáló lejtős főút. 

Az oszlopok által alkotott öt köznek megfelelőleg hátul a záró-falban 

öt hatalmas bronz-k«apu volt, melyek közül a négy oldalkapuhoz 5—5 

márványlépcső vitt fel, csak a középső, a legnagyobb k«apu feküdt a sík-

ban, mint a főút folytatása. 

Az oszlopok és a záró-fal közt levő, körülbelül 50 lábnyi mélységű 

tért a két középső oszlop folytatásakép 3—3 karcsú, 10 m. magas ión 

oszlop osztotta három hajóra. A régiek különösen e csarnoknak a tető-

zetét bámulták, melynek hatalmas márványgerendázata gazdiig festészeti 

díszítéssel volt ellátva. 

A díszkaput hátul, kelet felé, ismét hat dór oszlop alkotta csarnok 

fejezte be, melynek tetőzete hasonló volt a nyugoti oldaléhoz. E hátulsó 

csarnok több mint felével volt kisebb a nyugoti csarnoknál, s bár az 

oszlopok alacsonyabbak voltak, mert két méterrel magasabb talapzaton 

állottak, tetőzete jóval kiemelkedett a nyugoti tetőzet fölött. 

Ez volt tulajdonkép <az oszlopos díszkapu. Hogy azonban az építész 

az oszlopcsarnok és a várfal közt az átmenetet megoldja, a bejáratnál 

még két szárny-épületet alkotott. 

A nagyobb, baloldali szárnyépület három dél felé néző 5*76 m. magas 

dór oszlopból álló homlokzattal egy 10 76 m. széles és 4 m. mély elő-

csarnokból s egy 8-96 m. mély belső helyiségből állott. E belső helyiség 

közönséges neve .Pinakotheka', mert ebben áldozatkép fölajánlott képek 

helyeztettek el. — A bejárati nyugoti oldalon az épületnek fala képezte 

a Tárfallal az összekötő elemet. 
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A jobb oldalon lévő szárnyépület a Niké apteros temploma mögött 

szintén három dór oszlopos, de jóval kisebb egy helyiségből álló épü-

let volt. 
* * * 

Az Akropolis nyugoti oldalán, délnek kiugró sziklatömbön, a propy-

laeon déli szárnyánál, mintegy figyelmes előőrse az Akropolis szent terü-

letének, emelkedik a bájos kis Nike apteros temploma. 

Hogy mikor épült, azt pontosan meghatározni nem tudjuk. Ősidőktől 

fogva e terület Athenanak, a győzelem istennőjének volt szentelve, s 

minden arra enged következtetni, hogy a győzelem istennőjének emelt e 

kis templom is azon korszak műve, mely Perikies kormánya alatt az 

Akropolist a művészet utolérhetetlen központjává varázsolta, s mely kor-

szakban Plutarchos szerint a földből nőttek ki a szebbnél-szebb épületek. 

A második perzsa betöréskor 480-ban az Akropolis régi épületei leégtek 

s a következő évben földig leromboltattak. Kimon, Miltiades fia, Perikies, 

Xantippos fia és Pheidias barátja építteték fel újra. 454—438 közt 

Iktinos és Kallikrates felépítik a Parthenont s 437—432 közt Mnesiklés a 

propylaeont. Legvalószínűbb, hogy ekkor épült a perzsa harczok emlékére 

a szárnyatlan, a görögök közt állandóan letelepedett győzelem istennőjének 

tiszteletére a Nike aptepos ez előőrsi ponton, honnan a monda szerint 

Aegeus leste fiának visszatérő hajóját, s honnan a mélységbe veté 

magát. 

És szebb ponton nem is lehetett volna építeni e kis templomot, 

mint e helyen, honnan elragadó kilátás nyílik Athenae kikötőire, a régi 

Phaleronra és a Peiraeusra, s honnan Salamis és Aegina szigete, Athenae 

nagyságának e büszke hirdetői, szépen látszanak. 

A görög győzelmek e kis emléke a XVII. század végéig érintetlen 

maradt. A számtalan rombolás, mely pusztító munkáját végezte az 

Akropolison, e bájos kis templomot megkímélte. .Jaques Spon, a tudós 

lyoni orvos s természetudós társa, George Wheter, kik 1676-ban megfor-

dultak .Athenaeban, útleírásukban azt mondják, hogy ők a Nike apterost 

még látták. De már 1685-ben, midőn a velenczeiek a háború színhelyét 

a Peloponnesosba tették át s a törökök Athenae megtámadtatását előre 

látták, a törökök a propylaeon előtti ágyútelepeik megerősítésére a Nike 

apteros anyagát használták föl. Az épület négyszögköveit, alsó gerendáza-

tát, és párkányzatát beépítették az erőditvény falába, s az oszlopokat, 

oszlop fejezeteket és a felső gerendázat darabjait pedig belső üregek kitöl-

tésére használták fel. 

S ez szerencse volt. Mert midőn a törökök az Akropolist végleg 

elhagyták, 1835-ben Boss, Schaubert és líansen ásatásaik közben ráakad-
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tak e romokra, s a következő évben a kis templomot teljesen a réginek 

mintájára fölállították. Csak három oszlopot, néhány oszlopfőt és gerendát, 

melyek össze voltak törve, kellett pentelei márványból készültekkel helyet-

tesíteni s.egy oszloplábat, s a czellafal néhány hiányzó kövét poros-kővel 

pótolni. 

A Nike ápteros temploma. 

A Nike apteros amphiprostylos tetrasiylos templom, azaz oly 

templom, melynél a cella, a főhajó előtt négy oszlop alkotja az előhajót 

(ponaos) s a főhajó mögött szintén négy oszlop képezi a hátsó hajót 

posticum). Az egész templom hossza 8-27 m., szélessége 5'44 m., s így 
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egy teremnél nem nagyobb. Maga a cella, melynek hátsó, nyugoti falazata 

zárt, elül, a keleti oldalon pedig két pillér közt ajtóval birt, 4-19 és 3-78 

méter belső világosságú. 

A templom három (0-26—0-20—027 m. magas és 0\31 m. széles) 

fokból álló alapépítményen áll. 

A monolith oszlopok az ión építésnek egyszerű, de szép példányai. 

A basison, a mennyiben a plinthus hiányzik, az attikai-ión jelleg érvé-

nyesűlt. Az oszloptest még nem eléggé karcsú, — 72/3 átmérőjű — s a 

dór oszlopok mintájára erősen vékonyodik (alsó átmérő (V528 m., a felső 

0.431 m.). Az oszlopfő tiszta ión stilú. A tetőzetből csak néhány dara-

bot találtak. 

A cella oldalfalainak pillér alakú homlokzata, mint a márványon 

most is látható, fönt gazdagon ki volt festve, s e festés az egész cellafalon 

körülfutott. Sok jel arra mutat, hogy a cella belül is ki volt festve. — A 

cellában állott a szárnyatlan Atheim Nike szobra, jobbjában granátalmát, 

baljában sisakot tartva. 

A felső gerendázat a templom mind a négy oldalán domborművek-

kel volt díszítve. E dombormű vekből négy darabot, az északi és nyugoti 

oldalt, melyek egy közeli falba voltak falazva, Elgin lord, konstantinápolyi 

angol követ vitetett 1804-ben Londonba. A többit, habár erősen rongált 

állapotban, megtalálta Ross. A keleti homlokzaton az istenek gyűlése van 

ábrázolva. De minthogy valamennyinek a feje hiányzik, s testök s ruhá-

zatuk is rendkívül meg van sértve, bizonyosat nem állapíthatunk meg. Az 

egy bizonyos, hogy a középső alak Athena, mert pajzsáról ismerhető fel. 

A többi három oldal domborművei — a hiányzó két oldalét terra-cotta 

utánzattal helyettesitették, — hellének és hellének, majd hellének és bar-

barok közti harczokat ábrázolnak, s így valószínűleg a plataiai ütközetre 

vonatkoznak. 

Hogy e domborművek a görög művészet, mely korából valók: nehéz 

eldönteni. Vannak, kik a Pheidiasutáni attikai iskola termékeinek tartják, 

mely iskola a magasztossal szemben a könnyebb kellemet képviseli, mások 

a bágyadt, egyhangú csoportosításban, a merev alakokban a régi, Pheidias 

előtti iskola jellegét vélik fölismerhetni. 

A Perikles-korszak legkiválóbb művészi emléke, Athenaenek és Attiká-

nak legnagyobb büszkesége, Hellas egyik legnagyobb temploma, Iktinos és 
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Kallikrates utolérhetetlen műalkotása : a Parthenon, a pentelei márványból 

épült Parthenos Athena temploma. 

Az athenaei Akropolison, hol a perzsa hordák -a legkíméletle-

nebbül dúltak, kellett fölépülnie Attika védő istennője templomának. 

Már a perzsaverő Kimon, Miltiades fia, lerakta a Parthenon alapját. 

Ez alapokon építették föl Perikies alatt Iktinos és Kallikrates 454—438 

közt a hatalmas templomot, mely napjainkig a görög művészet utolérhetlen 

nagyságának hirdetője. 

A középkorban keresztény templommá, a török uralom alatt mecsetté 

lett. De a hatalmas márványépület lényegében érintetlen maradt. Századok 

és viharok nem birtak az óriás alkotással. Egy robbanás 1687. szept. 26-án 

este fél hét órakor légbe röpíté a remekművet. Francesco Morasini fővezér-

lete alatt Königsinark gróf bombáztatta a fellegvárat. A törökök minden 

puskaporukat a templomba hordták, s egy bomba beléesett. 

Azóta romokban, csonkán áll a műremek. Tetőzete és belseje egészen 

elpusztult. Töredezett, az idők viharaitól megbarnult óriás oszlopok, az 

alsó és felső gerendázatnak, az oromfalaknak erősen megrongált marad-

ványai beszélnek csak az egykori nagyságról. S mégis — görög földön 

nem találtam emléket, mely hívebben és megkapóbban szólt volna hozzám 

Athenae egykori hatalmáról, mint e csopka kötetem. Amint a római 

Colosseum sziklatömegekből álló romjai a császári Róma egykori hatalmáról 

és durva erkölcseiről beszélnek, úgy regél e romjaiban is megkapó tem-

plom egy nép ideális világáról, genialis művészetéről. 

Három, fél méternél magasabb márványlépcsőzetes alapon állott a 

70 m. hosszú és 31 m. széles dór peripteros templom, melynek magas-

sága körülbelül 20 m. volt. Elül és hátul 8—8, a hosszoldalokon 17—17 

oszlop határolta. 

A bejáratnál, mely a keleti homlokzaton volt, két lépcsővel maga-

sabban újra 6 dór oszlop állott, melyek egymással és a templomnak előre-

rugó homlokfalazataival kerítéssel voltak összekötve. 

E kerítés közepén egy ajtón át jutott az ember a pronaosba, mely-

ből egy 10 m. magas, gyönyörű kettős ajtó vitt a cellába, melyet 9—9 

dór oszlop három hajóra oszlott. A középhajó nem terjedt a cellán 

végig, hanem a cellának körülbelül 5/6-°tl hosszában egy két szögletpillér-

ből és 3 oszlopból álló oszlopsor zárta el. 

E középső hajónak csak az eleje volt nyilt és hozzáférhető. A hajó 

közepe, 5—5 oszlop között négyszögben el volt kerítve, s benne állott az 

áldozati oltár. S e mögötti kis oszlop határolta négyszögben állott Phei-
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dias remeke, Parthenos Athena aranyból és elefántcsontból készült 

szobra. 

A cella mögött a görög templom schémájától eltérőleg még egy 

elkülönített helyiség volt, a parthenon. E helyiség, melynek teteje 4 oszlo-

pon nyugodott, Athenae kincstára volt, hol a közpénzeket, a szövetségi 

kincstárt, s egyéb drágaságokat őrizték. E helyiségből nyill egy ajtó az 

opisthodomosba, mely egészen hasonló volt a pronaoshoz. 

Ez a Parthenon váza, melyet a görög építés minden részletében 

utolérhetetlen művészettel dolgozott ki. 

Az oszlopok magassága 10 43 m., mi teljesen megegyezik az olympiai 

Zeus templom oszlopainak magasságával. Az oszlopok alsó átmérője majd-

nem 2 méter. Egy-egy oszlop, melyen 20 élben érintkező barázda van, 

rendesen 12 dobból van összerakva, melyek közepét kissé kivájták, hogy 

egész súlyúkkal inkább a szélek felé lapultak egymáshoz. — Az oszlopok 

a négy bemetszésű nyakból gyönyörű hajlással duzzadnak ki a szalag-

ékítménynyel diszitett négyzetes lapba (abacus). 

Az abacuson, hogy a szögletek lehorzsolását elkerüljék, egy palló 

(scamillus) volt fektetve, s ezen nyugodott az 135 m. magas alsó már-

ványgerendázat, ellátva kiugró födőlappal. Ezen emelkedett a szintén 135 

in. magas felső gerendázat, a hármas rovatokkal. 15—15 ily hármas 

rovat (triglyphon) volt a homlokzaton és a hátsó oldalon, 33—33 pedig a 

hosszoldalokon, melyek a gerendaközöket (metopák) foglalták be. 

A főpárkány (geison) egymás mellé helyezett lapokból állott, melyek 

kiugrása fölért a felső gerendázat magasságával. 

A két szélességi oldalon a főpárkányon emelkedett a 28'35 m. hosszú 

és 346 m. magas hatalmas háromszögű oromfal (tympanon), melyet fölül 

az esőviz levezetésére szolgáló tetőpárkány (sima) fejez be. 

A cella födele valószínűleg gazdagon festett fa volt; a falak pirosra 

voltak festve, s mint az oszlopok, arany-koszorú díszítéssel ellátva. 

Az alsó gerendázaton elül is, hátúi is és a hosszoldalak első gerenda-

közei alatt a Nagy Sándor által ajándékozott pajzsok voltak feltűzve, 

közben bronz-feliratokkal. A hosszoldalok többi részét szalag ékítmények 

díszítették. 

Magánál az épületnél nem kevésbbé művésziek a rajta levő szobor-

művek. Tökéletesebb domborművek még épületet nem díszítettek. A gerenda-

közökön kiemelkedő domborművek, a két oromfal életnagyságot fölülmúló 

csoportjai, s a templom cella-falán 160 m. hosszaságban körülfutó őv az 

az athenaei művészet nagyságának örök hirdetői. 

A gerendaközök domborműveinek száma 92 volt; 32—32 a hossz-

oldalon, s 14—14 elől és hátul. Ezekből az 1687-ki robbanás az északi 
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oldalon 20, a déli oldalon 14 domborművet tett tönkre. A többiből 15 és 

2 töredék Londonban, 1 Párisban, 3 az akropolisi museumban van, a 

többi a helyszínén a két keskeny oldalon van. 

A domborművek szélessége P30 m., magassága P20 m. A keleti 

homlokzat domborműveiben a gigantomachia, a déli oldalon a kentauro-

machia, az északi oldalon Ilion pusztulása, a nyugoti oldalon az amazon 

harcz volt feltüntetve. 

A déli oldal dombormű veiről a Carrey-rajzok után teljes átnézettel 

birunk, s ez alapon a stilusról is Ítéletet mondhatunk. Minden a gerenda 

közöket befedő négyszögű lapon kiemelkedő dombormű két alakból állott. 

A lap alapszíne valószínűleg piros volt, a hármas rovatok csatornái pe-

dig kékre voltak festve. Határozottan megállapítható, hogy több kéz dol-

gozott e domborműveken, mert míg vannak metopák, melyek ép úgy a tér 

A Parthenon egyik gerendaközének domborműve. 

felhasználásában, mint a plastikai kivitelben kezdetlegességet árulnak el, 

úgy mások bevégzett művészi tökélyüek. így művészi dombormű a déli ol-

dal 27-ik képe, melyen egy szép, nyúlánk ifjú van ábrázolva, amint a 

Kentaurnak a haját fogja meg, s valószínűleg dárdával hátába döf, úgy 

hogy a Kentaur fájdalmában jobb-jával sebéhez kap. Hátul festői bő 

redőkben omlik alá az ifjú chitonja. 

Az oromfalak márványszobraiból kevés maradt ránk. — A keleti 

oromfalon, a bejárat fölött Atliena születése volt megérzékítve. A trónon 

ülő Zeus előtt áll az istenek atyjának és királyának fejéből előpattant 

Athena sisakostól, pajzsostól és dárdástól. Iris, az istenek hírnöke, gyor-

san lesiet az Olymposról, hogy Zeus leányának születését a földnek hirűl 

adja. Niké a koszorúval úrnőjéhez siet, míg Hephaistos fejszecsapásának 

eredményétől meghökkenve lép vissza. 

4* 



52 

A hátulsó keskeny oldalon Athena és Poseidon versengése van 

érzékítve Attika birtokáért. A művész a hitregének épen azt a mozzanatát 

választotta, melyben az egész monda benfoglaltatik. Poseidon megüti szi-

gonyával a sziklát, s ime nyomában sós-forrás, a tenger jelképe bugygyan 

elő. — Athena meg a kopár talajból az olajfát, a termékenység jelképét 

növeszti. A győzelem Athenaé. Középen van a sudár olajfa, jobbra lever-

ten távozik Poseidon, balról pedig diadalmasan hagyja el a verseny 

helyét Athena. 

A ránk maradt néhány szoboralakból látható, hogy az életnagyságot 

meghaladó alakok márványmunkája mesteri. Test és ruha, mintha nem 

kemény kőből volna faragva, hanem mintha húsból és szövetből állana. 

Meglepő az a finom, gondos kidolgozás, mely e domborművekűl szolgáló 

szobrok hátulsó, falhoz álló részein is érvényre jutott. Igazán a görög 

Csoport a Parthenon keleti oromfaláról. 

művész teremtő genieje csak egy törvényt ismert: a tökélyt. E tökély 

kedveért alkotta meg müveit, eltekintve mindentől, mint a virág ember-

nemjárta vidéken is saját magáért pompázik. 

Hogy mily tökélyt és természetes életet leheltek e szobrok, láthatni 

a két nőalak csonka tetemén. Az egyik ül, míg a másik szeretettel nyug-

tatva jobb karját amannak Ölében, könnyedén heverész*. Az ülő alak lábait 

kissé bevonja, felső testét előre hajtja, mintha hirtelen fölkelni akarna. 

Ép most hallott Athena születéséről. — A másik nem tudva még semmit, 

nyugodtan pihen, fejét az ülő alak balvállán nyugtatva, s lábait szendén 

egymáson átfektetve. S az alakok ez élete mellett mily festői az öltözet, 

mely rendkívül dús redőzete mellett is a test idomait gyönyörűen előtünteti. 

A felső gerendázat és az oromfalak domborművei még nem merítik 

ki e nagyszerű templom szobrászati ékítményeit. Ha az ember az oszlo-

pokon belül lépett, ügy a templomfalon köröskörűi vagy 160 m. hossza-
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ságban 1 m. magas domborművű díszítést talált, mely a világ művésze-

tének egyik legkiválóbb compositiója. 

E domborművek Attika legnagyobb ünnepének, a panathenaeák 

ünnepségeinek megérzékítését czélozták. 

A panathenaeák Athena tiszteletére minden negyedik évben tartattak. 

Versenyjátékokkal kezdődtek. Megnyitották a négyes-fogatok és kettős-

fogatok versenyzései. Utána következtek a lóversenyek. Majd a futás-

versenyek minden faja. Azután sorra jöttek a birkózók és ökölvívók, a 

pentathlon és pankration versenyei. — Az ünnepi versenyek szellemi 

részét homerosi költemények recitálása, s a kitharisták és auliták zene-

versenye képezték. 

Az ünnepélyek központját a Parthenonba vonuló díszmenet képezte. 

Elül a lovas polgárok, majd pajzsos és lándzsás gyalog polgárok. Ezeket 

követte a kosárvivő nők hosszú sora. Utánok előkelő öreg polgárok 

haladtak az olajággal, majd az áldozati edényeket vivő nők. A menet 

díszét az Athena szép, művészi hímzésű peplosát vivő hajadonok alkották. 

Befejezte az ünnepségeket a száz barom áldozata, a hekatombé 

s a rá következő lakoma. 

A templom falának övére ez ünnepek magasztossága volt feltüntetve. 

A keleti homlokzaton a peplost adják át Athena papjának, az olympusi 

istenek, mint vendégek jelenlétében. Az istenek mellett állnak az attikai 

állam képviselői, az archonok. Jobbra és balra rendezők fogadják a 

menetet, melyet attikai szüzek nyitnak meg. 
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A déli oldalon pompás, igába még nem fogott áldozati barmok veze-

tőik kíséretében haladnak, utánok gyalogosok, majd négyes-fogatok és 

lovas emberek. 

Az északi oldalon szintén áldozati barmok nyitják meg a menetet, 

majd következnek a fuvolások, 

cziterások, gyalogosok, fogatok és 

lovasok. 

A nyugoti oldal az éjszaki oldal 

folytatása, mind lovas emberek, kik 

azonban még készülnek az indú-

lásra. A délnyugoti sarok a választó 

vonal. 

E művészi alkotások befejezése-

kép magában a szentélyben a 

tömérdek kincs mellett állott Phei-

dias utolsó remekműve, az Athena 

Parthenos szobra. — Az eredeti, 

elefántcsontból és aranyból készült 

12 in. hatalmas szobor nyomtala-

núl elveszett. De 1879. deczember 

30-án megtalálták Athenaeben 

csaknem egészen jó karban e szo-

bornak pentelei márványból készült 

utánzatát. Az 1035 m. magas 

szobor, melyet, az athenaei Patis-

sia-museumban őriznek, hü képét 

adja az eredetinek. Kis alapzaton 

jobb lábára támaszkodva áll az 

istennő, balkezét könnyedén pajzsán 

nyugtatva, míg egy oszlopon nyugvó 

jobbkezében Niké szobrát tartja. 

Hosszú, ujjatlan chitónba van öltöz-

tetve, s felső, a czombokig érő 

diploisát pedig öv szorítja össze. 

Mellét pikkelyes aigis födi, melynek alsó széleit kígyók környékezik s 

közepét Medusa-fej csatolja össze. Fején tarajos sisak, lábain kettős talpak 

vannak. 

Gorgófős pajzsa alatt hatalmas kígyó tekerődzik. 

A fej nélkül való 014 m. magas leeresztett szárnyú Nike lábujjaira 

emelkedik, kissé előre hajol s mindkét kezében koszorút tart. 

Athena Parthenos szobra. 



Az Erechtheion. 

Athenanak, Athena Poliasnak temploma, az attikai ión építés legnagyobb-

szerü emléke, az Erechtheion. 

Az Athena-cultus nyomai e helyen még a mythos korába vezetnek vissza. 

Athena és Poseidon versengtek Attika birtokáért. Athena megteremti az 
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így volt a Parthenon a görög nép művészi genialításának és ideális 

felfogásának legkifejezésteljesebb temploma. 

Az Akropolis északi szélén, Attikának már Homeros által (Ilias, II. 

545—551) említett legősibb szentélye helyén emelkedik a várost őrző 



olajfát, Poseidon szigonyának ütése nyomán sós-forrás fakad. Az istenek 

Athenának Ítélik Attikát s a szent olajfa itt állott a régi Erechtheion 

nyugoti oldala mellett s e szentélyben volt Athena legrégibb olajfából 

faragott szobra. 

Az Athena-cultussal együtt régtől fogva élt e ponton az Erechteus 

vagy Erichtonius-cultus, Athenae ősi királyának a cultusa, ki a Föld fia 

volt s kit Athéna e szentélyben nevelt és temetett el. 

A második perzsa betörés ez Ősi szentélyt is romba dönté. 

Perikies bizonyára e szentélynek fölépítését is tervezte. De ő, ki a 

Parthenont, a propylaeont és a Nike apteros templomát készen látta, az 

Erechtheion felépülését már nem érte meg, mert a peloponnesusi háború 

harmadik évében a nagy dögvész áldozata lett. 

Hogy mikor készült el teljesen az Erechtheion, nehéz eldönteni. Annyit 

tudunk, hogy 406-ban egy tűzvész az épületet különösen nyugoti oldalán 

nagyon megrongálta s hogy 395-ben fogtak újra helyreállításához. 

A további kétezer év alatt az Erechtheion is osztozott az Akropolis 

épületeinek sorsában. A keresztény korban keresztény templommá, a török 

időkben háremmé alakították át. IS e hosszú századok folytában annyi 

rongálást szenvedett, hogy az archaelogusok egy templom tervezetének 

magyarázásában sem térnek el egymástól annyira, mint ép az Erech-

theionnál. 

A görög építészet azon nehéz feladatol, hogy egyenetlen sziklás 

talajon több szentélyt egy épületben egyesítsen, annyi művészettel és annyi 

kellemmel oldotta meg az Erechtheion épületénél, hogy ez épületet tekint-

hetni a görög építés legtökélyesebb alkotásának. 

Az egész épület keletről nyugotra terjed s a keleti oldalon egy elő-

csarnokkal kezdődik, melyet hat karcsú ión oszlop alkot. Ez előcsarnok 

és a déli oldal három méterrel magasabb talajon épült, mint az épület 

többi része. Ezért a keleti előcsarnok mellől lépcsőkön kelleti lemenni az 

északi csarnokhoz. Az előcsarnokból egy ajtó vitt a cellába, mely Athena 

Polias szentélye volt. E cella folytatásakép, de attól fallal elzárva terjed 

nyugotnak egy második cella, melynek bejárata nem elölről (a nyugoti oldal 

véve), hanem két oldalról egy átjáróban volt, a mely két, egymásnak 

szemben levő bejárat előtt ismét egy-egy előcsarnok díszlett. Az északi 

bejárat előtt hat erősebb ión oszlop (négy a homlokzaton, kettő az olda-

lakon) alkotta a csarnokot, a déli bejárat előtt pedig hat oszlop helyett a 

csarnoktetőt tartó magas alapon álló nőalak, a híres karyatidák képezték 

a csarnokot. A nyugoti oldalon pedig a keleti oszlopoknak megfelelőleg 

féloszlopok voltak a falban, s ezek közt ablakok, melyeken át a hátsó 

cella világítását nyerte. 
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Az egész épület tehát egy 20-034 m. hosszú és 11215 m. széles 

négyszög volt, melynek elől oszlopcsarnokos bejárata, s a két oldalon, az 

épület végén szintén csarnokos bejáratai voltak. 

Lássuk az épület egyes részeit. 

A keleti előcsarnok hat oszlopa az attikai ión oszlopok remek pél-

dányai. A 83/5 átmérőjű oszlop lába két domború gyűrű közt egy homorú 

gyűrűből áll. A 24 barázdával biró oszloptestet fölül két zsinór közt piros 

alapon arany-virágalakok fejezték be. Az echinus kék alapon volt ara-

nyozva, s a párnázat piros, kék és arany színekkel volt kifestve. 

Az alsó gerendázat három 

enyhén előszökő tagozata az 

oszlopok felső átmérőjének 

magasságával bir. Felül rend-

kívül gazdagon ékesített sza-

lag fejezi be. A felső geren-

dázat a sötétes eleusisi már-

ványból készült s erre voltak 

vasszögekkel odaerősítve a 

pentelei márványból faragott 

55 — 60 cm. nagyságú dom-

borművű alakok, melyeknek 

egyes darabjai az Akropolis-

museumban láthatók. E dom-

borművek hihetőleg ünnepi 

menetet ábrázoltak, s nagyon 

észrevehető rajtuk, különösen 

a ruhákon, a hatásvadászat. 

Az oromfalon aligha vol-

tak domborművek. A párkány 

virágalakokkal gazdagon volt Az Erechtheion északi csarnokában levő ajtó. 

díszítve. 

A cella belsejéről keveset tudunk. Pausanias említi, hogy itt állott 

Athenának égből aláhullott szobra, Kallimacliosnak öröklámpája, melyet 

évenkint csak egyszer kellett olajjal megtölteni, továbbá Kekrops ajándéka : 

Hermósnek fából készült szobra. 

Az északi oldalon levő csarnok ión stilú oszlopai még szebbek, mint 

a keleti oszlopok. Átmérőjük 9x/2 s díszítésük rendkívül gazdag. A tető-

zeten érczdíszítések nyomai láthatók. 

Meglepő szép a még elég jó karban ránk maradt ajtó, mely egész 

alkotásában eddig fölül nem mult mintája maradt egy művészi ízlésű 
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ajtónak. Az ajtó széle lapos rózsákkal ékesített széles szalag, mely zsinór-

zatban és kymationban végződik. A rózsák közepén mély lyukak vannak, 

melyek érczdiszítéseket sejtetnek. Jobbra és balra az ajtó mellett csiga-

vonalú párnázat tartja az ajtó koronáját, mely tojásfüzérből, kiugró lapból 

és virágdíszítésű simából áll. 

A második cellában, melybe e bejárat visz, mint Pausanias említi, 

három oltár volt. Egy Poseidoné, melyen Erechteusnak is áldoztak, egy 

Butes herosé, egy Hephaistosé. 

A déli csarnok, melynek könnyű, baldachinumszerű tetőzetét hat 

leányalak tartja, sok oldalról megtámadásnak volt kitéve. Pedig mennél 

tovább nézi valaki e csarnokot, annál inkább érzi, hogy itt az oszlopok-

nak élő alakokkal való pótlása a legbájosabb művészeti megoldások 

egyike. A viruló ifjúságtól duzzadó alakok, egészséges idomaikkal, gazda-

gon hullámzó ruhájukkal, amint egyik lábuk erősen a földhöz szegeződik, 

a másik könnyedén emelődik, ihletett művész kezének bájos alkotásai. S 

a könnyű alkotású tetőzet, mely e női alakok fején levő zsinóros és tojás-

füzéres vánkoson nyugvó plinthusra nehezedik, szépen megoldja azt a 

problémát, hogy emberalakok vigyék a terhet. E női alakok örök díszei 

maradnak az Krechtheion épületének, habár az eredetiekből egyet elvitt 

Elgin lord, melyet aztán később pótoltak, s kettőt, mely eldőlt, újra 

helyreállítottak. 

Athenae többi ókori emléke, mint megannyi »Mementó mori« van 

szétszórva az új görög főváros élettől hangos házcsoportjai közölt. 

Az Akropolis déli tövében hatalmas romok jelzik, hogy itt is, ez 

elhagyott, néma kőlömegek közt egykor nyüzsgő élet honolt. A délkeleti 

oldalon a híres Dionysos-szinház, a délnyugoti oldalon Heródes Attikus 

hatalmas Odeionja, s e kettő közt az őket összekötő oszlopcsarnok állott. 

Ma erősen megviselt romok, de még mindig oly állapotban, hogy 

eredeti tervezetük és czéljok első tekintetre felismerhető. 

A Dionysos-színház Dionysos szent kerületében Hellas leghíresebb 

színháza volt. Aischylos, Sophokles, Euripides és Aristophanes örök-életű 

színdarabjai itt hangzottak fel először, s e színház lett mintája Hellas 

minden későbbi színházának. S Görögország el volt árasztva színházakkal; 

oly városokban is, hol drámai előadásoknak nyomát sem találhatni, szín-

házak épültek. Mert a görög színház eredetileg nem pusztán tragoediák 

és komoediák előadását czélozta, hanem színhelye volt a Dionysos-

ünnepélyeknek és a népgyűléseknek. 
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A görög színház rendesen hegy- vagy domboldalban épült. A színház-

építés alapterve az volt, hogy a sík részen akkora kört vontak, mely 

meg Telelt az első sor ülései által alkotott körívnek. E körbe szabályos 

négyszöget írlak s e négyszögnek az ülésekkel szemben levő vonala volt 

a színpad határa a közönség felé, s evvel párhuzamban haladt a színpad 

hátsó fala. A kör többi része az orchestra területe volt s e körűi voltak 

félkörben a domboldalban emelkedőleg az ülőhelyek. 

A Dionysos-színházat a 70. olympias idejében kezdték építeni, midőn 

a régi fa-színház Aischylos és Pratinas versenye alkalmából összedőlt. 

Az ülőhelyeket az Akropolis szikláiba vésték s e nézőtért 13 keskeny 

feljáró 13 ékre (xtQxidtg) s a magasság közepén egy félkörben futó út 

(Őiá'Qopia) két részre osztá. — A színházon, melyben 30,000 nézőnek 

volt helye, idők folytán sokat szépítettek, s még Hadrianus császár is 

jelentékeny újításokat eszközöltetett rajta. 

Az alsó sorok ülőhelyei még ma is megvannak, s rendkívül érdekesek 

az első sor kényelmes márvány-székei, melyek közül a középső Dionysos 

papjának széke volt, míg a többi, mint a még olvasható feliratok bizo-

nyítják, mind a legelőkelőbb állású férfiak helyei voltak. 

Az orchestra márványpadozata is megvan még, s egy alacsony fallal, 

melyben egykor vasrácsos kerítés volt, van elválasztva a nézőtértől. Az 

orchestrából lépcsőzet vezetett a színpadra, melynek előfalazatán Diony-

sosra vonatkozó domborművek maradványai láthatók. 

A színház nem volt födött, s mint még több basis jelzi, sok szo-

borral volt díszítve. 

E színházból az Akropolis tövében egy 163 m. hosszú, romjaiban is 

még látható kéthajóú födött oszlopcsarnok vezetett a délnyugoti részen 

álló Odeionhoz. — Az Odeion a görögöknél zenei előadásokra szolgáló 

hely volt, mely szerkezetében megegyezett a színházzal, csakhogy jóval 

kisebb és a hang felfogására födött volt. 

Az Akropolis tövében álló Odeiont, melynek hatalmas falazata nagy 

részében még fennáll, Heródes Atticus; a dúsgazdag athénaei polgár 

építteté 160-ban Kr. u. elhalt neje Regilla emlékére. Háromemeletes, íves 

épület, melyben 8000 embernek volt helye. Örök kár, hogy czedrusfa tető-

zetéből nem maradt meg semmi. 

Görög földön a ránk maradt ókori templomok közt a legépebb a 

Theseus temploma, mely az Akropolistól észak-nyugatra, a régi Kolonos 

agoraioson emelkedik. 470-ben, Kimon idejében épült s a majdnem 24 

század, mely fölötte elzúgott, alig hagyott rajta rombolásokat. 

Két márványlépcsőjű alapon áll a 3185 in. hosszú és 13'85 m. 

széles dór templum in antis. — Hosszában 13—13, széltében 6—6, 5-88 
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in. magas és 1 m. átmérőjű dór oszlop veszi körűi. A felső gerendázatot 

a hármas rovatok között domborművek ékesítik. 

A keleti és nyugotí előcsarnokot az előrerúgó oldalfalak és 2—2 

oszlop alkotja. A cella 12 m. hosszú és 6 m. széles. A keleti előcsar-

noknak két oszlopát, midőn a középkorban Szt. György templommá ala-

kították át, elvették s helyökbe falat húztak faajtóval, de az opisthodomos 

a régi. A tetőzet nagy részében megvan. , 

A háromszögű oromfal szoborcsoportjai eltűnlek. A felső gerendázat 

domborművei közül a keleti homlokzaton levő 10 darab Heracles tetteit, 

s az északi és déli hosszoldalakon (a keleti homlokzat felé eső részen) 

4—4 darab Theseus tetteit ábrázolja. A többi gerendaköznek nem volt 

domborművű díszítése. 

A cella falazata is domborművekkel volt ékesítve : De ezek nagy 

része ma már felismerhetetlen. 

A templom belseje, melyet az őr készségesen .megmutat, olyan mint 

egy lomtár. Gypszminták és domborművű töredékek hevernek szanaszét. 

A korinthusi építés-rendszernek Athénaeben két emléke maradt ránk. 

Az egyik az épségben maradt bájos Sysikvates-emlék, a másik az olym-

piiii Zeus templomának szomorú maradványa. 

Lysikrates emléke a Ooog  rJ'ni7ro()(or végén, kis szabad téren, 

rozoga kunyhók között, egy volt kapuczinus-klastromhoz tartozott terü-

leten áll. — Az emlék győzelmi emlék. A gazdag athénaei polgároknak 

ugyanis egyik kötelessége volt a Dionysos-ünnepélyekre karokat szervezni, 

föntartani és begyakorolni. A tíz phylé tíz kart állított ki, s a mely phy-

lének kara győzött, ércz-tripost kapott. E tripost azután a győző a tri-

posok útján valamely alapépítményre helyezte el örök emlékül. — Ez az 

eredete a Eysikrates által emelt emléknek. Pausanias ez emléket nem is 

említi, valószínűleg mert a többi sokkal monumentálisabb volt, csakhogy 

ezek mind elpusztúltak, s a Lysikrates-emlék csak azért maradt ránk, 

mert a kapuczinus-klastromnak könyvtárul szolgált. 

A 10 m. magas emlék kis zárt templomot ábrázol. Négy lépcső-

fokozatos alapépítményen áll a peiraeusi négyszögkövekből épült koczka-

szerü alap, melyet egy kevéssé kiugró márványlap fejez be. Ez alapon, 

három kerek lépcsőfokon áll a 2'80 m. átmérőjű kerek toronyépítmény, 

melyet hat korinthusi féloszlop diszít. Azután jő a három tagozatú alsó 

gerendázat, majd a felső gerendázat, s ezen a fogakkal ellátott főpárkányzat 

s végre az enyhén domborodó pikkelyes tető. A tetőhöz van erősítve egy 

kis virágokkal gazdagon díszített edényalak, melyen a tripos állott. 

Rendkívül szépek az emlék oszlopfejezetei. Alúl kettős kákalevél-

koszorú van, melyből szép nyolcz akantuslevél emelkedik föl. Az így 
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támadt levélkelyhekből nyolcz virágszár sarjadzik elő, melyek közül kettő-

kettő az abacus alatt volutát alkot, míg a virágszárakból kisarjadzó mel-

lékszárak, melyek két főszár közt 

összehajlanak, egy-egy pálmalevelet 

tartanak. f v o 

Ép oly szépek a felső geren- f\\ 

dázat, domborművei, melyek ked- t I I P t 

ves regét érzékítenek meg. Dionysos, M^Ml t 

^^szép ̂ |ú,^ 1 >ífu)rrid^ 111 Ikm-iis- ^ . r * * 

sos oroszlánynyá változik, s a 

kalózok ijedtükben a tengerbe ug-

ranak, hol delphinekké válnak. E 

rege alapgondolatát ábrázolják a 

domborművek. Dionysos szép fiatal 

alakja gondtalanul hever, jobbjával 

játszadozva párduczával, mely a 

baljában levő csésze tartalma után 

áhítozik. — Az isten teljesen nyu-

godt, s helyette a kalózok megbün-

tetését a satyrok és silének végzik. 

A Hadrianus - kapuhoz. közel 

néhány árván álló hatalmas oszlop 

jelzi, hogy itt emelkedett valamikor 

Hellasnak az ephesusi templom 

után legnagyobb temploma, az 

olympiai Zeus temploma. Tizenöt 

17 méternél magosabb és másfél É^LLÉÉ^IÁÉ 

méternél szélesebb átmérőjű onás L ---

kormthusi oszlop s alsó gerenda- „ ~'; 

zatnak néhány darabja mindaz. 

mi az egykori 100-nál több osz- Lysikrates emléke, 

loppal bíró hatalmas templomtól, 

melynek hossza 108 m., szélessége 41 m. volt, ránk maradt. A tizenha-

todik oszlop vihartól ledöntetve, .mint egy óriási tetem hever a föl-

dön, s közvetlenségével fogalmat nyújt a szemlélőnek az épület óriás 

voltáról. 
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A templom helye, mely erősen lejtős alapján mesterségesen volt 

feltöltve, régi kegyeletes hely volt. A monda szerint itt húzódtak le az 

özönvíz utolsó hullámai az Ilissos medrébe és már Deukalion hálából templo-

mot emelt itt Zeusnak. A templomot azonban, melynek szomorú romjai 

most is megvannak, csak Hadrianus fejezte be. 

Az Olympeionhoz közel, az Ilisos partján még elég jó karban áll 

Hadrianus kapuja, mely egykor a régi város és az új Hadrianopolis 

között a határt képezte. A kapu-alkotmány 13*5 m. széles és 18 m. 

magas és a tulajdonképeni kapu fölött még egy emelettel bir, három 

ablakszerű nyílással, melyek régente márványlapokkál voltak befödve. 

Ezen van a háromszoros oromfal. 

Ez emlékeken kívül a régi Athénae maradványaival hamar végezhe-

tünk. A királyi kerttől délre, az Ilissos túlsó partján van a Lykurgos 

szónok által épített s Heródes Atticus által pentelei márvány-ülésekkel 

ellátott Stadion, a panathenaeák színhelye. A Stadion jobb- és baloldalán 

még ma is látszanak az antik falmaradványok. A 204. m. hosszú és 33 

széles pályatér még ma is, különösen hátsó magaslatán sejteti, hogy mily 

nagy és kényelmes volt a nézőtér. 

A Theseus templomtól észak-nyugatra van a Dypilon, a régi Athénae 

kettős kapuja, mely előtt Athénae temetőjére akadtak, az egyediilire, melyet 

Görögországban találtak. A nagyobb, az idő viszontagságainak jobban 

ellenálló síremlékek, melyek közt igazán szépekre akadunk, itt őriztetnek. 

V. 

— Kirándulások Athenaeből. Aegina. Eleusis. Mykenae. Argos. Tiryns. Naupliá. Az 

aegaei tengeren Konstantinápolyija. — 

Athenaeben való időzésünk alatt három tanulmányi kirándulást 

tettünk. Egyiket Aegina szigetére az Athena-templom romjainak megtekin-

tésére, a másodikat Eleusisba, a Demeter-cultus e híres pontjának meg-

szemlélésére, s a harmadikat Mykenaebe, Argosba, Tirynsbe és Naupliába. 

Július 4-én, egy kellemes reggel szálltunk Görögország legrégibb 

vasútjára, az athen-peiraeusi vasútra, mely Phaleronon át nem egészen fél 

óra alatt Athenae virágzó kikötő-városába, a Peiraeusba vitt. 

Eleven, érdekes, új város. Félszázaddal ezelőtt csak néhány rongyos 

halász-kunyhó állott e régi szép kikötő körül, s ma egy széles, egyenes 

utczákból álló 40,000 lakosú kereskedő-város élénk élete zsibongja 

körül a kikötőben állomásozó száz és száz hajót. Igazi kikötő, folyton 

induló és érkező hajóival, zűrzavaros lármájával, s a sürgés-forgás folytán 

perczenkint váltakozó képével. 
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Szinte sajnáltam, hogy oly hamar ott kellett hagynom a lármás 

partokat. Az ezerfejű élet e gomolyodása rendkívül érdekelt, s a néma 

romok közt való hosszas járás-kelés után jól esett e lármás élet hatal-

mas lüktetése. 

Csónakokba szállottunk, melyek néhány perez alatt a ránk várakozó 

Argolis hajóra vittek, hogy Aegina szigetére hajózzunk. Könnyű kis 

hajónk ügyesen siklott ki a kikötőben veszteglő hajók között a kikötő 

kapuján s méltósággal haladt a saroni öböl szép kék hullámain czélja felé. 

Salamis szigete. 

Mögöttünk teljesen kibontakozott a Peiraeus, s e mögött Athenae 

a Pentelikonnal a háttérben. Előttünk jobbra Salamis bor- és gabonatermő 

szigete nyúlik el; kopár, rideg partjaival szelíden játszadoznak a kék 

hullámok, hisz oly rég volt, hogy a perzsák vére pirosra festé. Érdekkel 

néztük a kis Psyttaleia szigetecskét, a perzsa hadállás kulcsát, s szinte 

láttuk a kynosurai félsziget mögötti öbölben a körülzárt kis görög flottát. 

Balra előttünk Aegina szirtes partjai tűnnek fel. Hajónk nem a sziget 

nyugoti oldalán fekvő város kikötőjének tart, hanem a keleti oldalon egy 

magaslaton levő s már messziről látható templomromok aljának veszi 

irányát. Harmadfél órai hajózás után e romoknál, egy 190 m. magas hegy 
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tövében, teljesen elhagyott, néptelen, rideg ponton horgonyt vetett hajónk 

s csónakon ügygyei-bajjal a szigetre szállottunk. Néhány nyomorúságos 

görög suhancz szaladt elő megérkeztünkre öt öszvérével, s erősen kínálta 

fanyerges és madzag-kantárszáras paripáját. Én, tekintetbe véve a délelőtti 

hőséget s a meredek, út nélküli magaslatot, tanácsosnak tartám a görög 

suhanczok alkalmatosságát igénybe venni. S ez előrelátásomat nem is volt 

okom megbánni. Szegény társaim alig lihegve, teljesen kimerülve és 

tetőtől-talpig verejtékezve értek föl 3/4 órai mászás után a romokhoz. 

Az Athena-templom romjai Aegina szigetén. 

Hanem itt e magaslaton a kilátás nagyszerűsége kárpótolt bennünket 

a fáradalmakért. A saroni öböl nagyrészét, Salamist, Megarat, Athénaet és 

az attikai partokat, Argolis partjait be lehet látni. A kifáradt társaság 

Athena templomának harmadfél évezredes romjai aljában telepedett le s 

élvezte a történeti helyek gyönyörű képét. Előttünk terült el Aeakosnak, 

Zeus és Aegina fiának, az alvilág birájának egykori birodalma, a két, 

négyszögmértföldnyi Aegina sziget. Kopár, szirtes hegyekből áll a legnagyobb 

része, déli csúcsán a Panhellenionnal, a s?iget legmagasabb hegyével, 

melynek csúcsán állott az Aeakos építette Zeus Panhellenios oltára. Csak 

a nyugoti, tengermelléki oldala termékeny lapály, szőlők és szántóföldek 
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közt barátságosan előmosolygó kis városával, melynek 40(0 lakosa az 

ókori Aegina fővárosa helyén űzi kereskedelmét, szőlő-, füge-, mandola-

termelését és halászatát. — Hova esett e sziget, melynek ma körülbelül 

8000 lakosa van, egykori fénykorától, midőn félmillió lakosával, hatalmas 

tengeri haderejével Athénae szemében szálka volt ? 

Ez érdekes, magányos helyen, mint egy hatalmas életnek szomorú 

foszlányai meredtek előttünk a Kr. e. hatodik században épült dór 

templomnak romjai. Az idők viharaitól megsárgult, s vasgyürükkel 

összetartott 5'30 m. magas mészkő dór oszlopok, s a rájok nehezedő 

megbarnult gerendázatok rég elmúlt időkről regéltek. A keskeny oldalakon 

6—6 oszlop, s a. hosszú oldalakon 12—12 oszlop alkotta perípteros 

templomnak ma csak keléti főhomlokzata, s a hosszoldaloknak evvel határos 

fele van meg, húsz oszlop, gerendázatával együtt. A cellában a tetőt 

tartó két sor 5—5 keskenyebb oszlopból, s a márványtetőzetből semmi 

sem maradt meg. 

1811-ben e templom omladékai közt megtalálták erősen megviselve 

a keleti és nyugoti oromfal domborműveit, melyeket Lajos, bajor király 

megvett és Tliorwaldsen, dán szobrász által művészileg kiegészíttetve a 

müncheni Glyptothekáha helyezett el. A dombormücsoportozat hosszas 

fejtegetések tárgya lőn, míg végre megállapították, hogy a domborművek 

a görögök harezát ábrázolják a trójaiak ellen, s azt az alapeszmét fejezik 

ki, hogy aeginai hősök Pallas Athenának ótalma alatt Helias előharczosai. 

A délutáni órákban hagytuk el ez érdekes magaslatot és tértünk 

vissza hajónkra, hol hideg ebédünket jó étvágygyal költöttük el. Derült 

hangulatban hajóztunk vissza Peiraeusba, hisz itt a tengeren ért bennünket 

az a váratlan szerencse, melyben négyheti keleti tartózkodásunk alatt 

részünk nem volt, hogy vagy negyed óráig tartó záporeső lehűtötte a 

forró levegőt. 

* * * 

Julius 6-án Eleusisba rándultunk ki a Demeter-cultus hires központjának 

megtekintésére. 

Az eleusi Demeter-cultus ünnepei Attikának, sőt egész Görögországnak 

legjelentékenyebb ünnepei közé tartoztak. Ez ünnepek eredete szorosan 

összefügg a Perseplioné elrablásának mondájával. — A virágos mezőn 

játszadozó Persephonét elrabolja az alvilág istene, Pluton. Anyja Demeter 

szívrepesztő fájdalmában mindenhol keresi, s végre Eleusisba jő, hol a 

királyi párnak Keleosndk és J/eíazm/rá-nak szolgálatába szegődik, mint 

öreg asszony. Itt azonban csakhamar kiderül istennői volta, s templomot 
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építenek neki. — A föld istennőjének elrejtőzése miatt a természetben 

beállott zavarok arra birják az isteneket, hogy Demetert kiengeszteljék. 

Egyezségre jut tehát Plutonnal, hogy a termékeny évszakban Persephoné 

a földieké legyen, télen pedig Plutoné. — Ezután Demeter, miután 

megajándékozta az eleusisbelieket adományaival, a gabonával és mys-

teriumaival, — visszatért az istenek közé. 

Látható, hogy ez ünnepek a földmivelésnek, a termékenységnek 

ünnepei voltak. — Legnagyobb részében mély homály födi ez ünnepek 

részleteit, de annyi bizonyos, hogy az eleusisi cultus csakhamar Attika 

cultusa is lőn, s hogy az athenaei szent út, a itQa odóg az athénaei és 

eleusisi Demeter-szentélyeket köté össze. — Perikies a mysteriumok szent 

helyét Eleusisban is oly széppé tette, hogy versenyezhetett Hellas bármely 

szent területével. 

Az eleusisi ünnepek két részből állottak, tavasziból és ősziből. A 

tavaszi ünnepek az anthesterion (február vége és márczius eleje) hónap-

ban, az első virágok nyílása alkalmából a földre visszatérő Persephoné 

tiszteletére tartolt kisebb ünnepek voltak. A nagyobb ünnepek a boédromion 

(szeptember) hónapban a termés learatása után Persephoné eltűnésének 

emlékére tartattak. Az ünnepek Athenaeben öt napi ünnepségekkel kez-

dődtek. Első nap lármás körmeneteket tartoltak, második nap a tenger 

vizében tisztultak, harmadik nap disznókat áldoztak a két istennőnek, 

negyedikés ötödik nap nagy áldozatok mutattattak be Dionysosnak, kivel 

ez ünnepek szoros összeköttetésben voltak, s végre hatodik nap este meg-

indult a szent úton Athenaeből az Jakchos-menet. Papok, tisztviselők és 

a nép ezrei myrtussal és borostyánnal koszorúzva, kezökben buzakalász-

szal és fáklyával táncz, ujjongás és kicsapongó tréfák közt haladtak 

Eleusis felé, hogy ott a bacchanalis ünnepeket befejezzék. 

Mi is kényelmes kocsikon a szent úton, ugyanazon úton, melyen 

hajdan az Jakchos-menei haladt Eleusis felé, indultunk meg. A dipylon-

nál elhagytuk a várost, s a fehér poros országút a szép és nagy füvészkert 

mellett egyenesen húzodott a Kephissosnak olajfa-ligetektől díszes völgyén 

át az Aigaleos hegységnek völgytorkolatán az eleusisi öböl felé. Valamikor e 

szent út az volt az athenaeieknek, mi a rómaiaknak a Via Appia, két oldalt 

szebbnél-szebb síremlékekkel, mert a halottak emléke szoros összefüggésben 

lehetett az eleusisi mysteriumokkal, Persephonének az alvilágbavaló eltűnésé-

vel. Csakhogy a mi keresztény, finomabb erkölcsi műveltségünk megbotránko-

zik azon durva pogány erkölcsi érzéktelenségen, mely temetője útján, szerettei 

sirjai közt vad tombolások, kicsapangó orgiák közt vonul tovább. A görög czi-

vilisatiónak minden intellectualis magassága mellett nagyon fogyatékos volt 

morális oldala, s a keresztény erkölcs-tan hiánya megfosztja legszebb oldalától. 





E síremlékekből nem maradt fenn az út mellett egy sem. Az eleusisi 

út közepén vannak a frank középkorban épített Daphni kolostor romjai, 

mellette egy kis templom, melynek különösen négyszögű alapra helyezett 

kupolája és bizanczi festményei érdekesek. A kirándulók itt rendesen fél 

órát időznek, míg a lovakat megitatják. 

Innen tovább indulva nemsokára elértük az eleusisi öböl kék habjait, 

s még vagy s/ i óráig folyton az öböl mellett félkörben haladva mégérkez-

tünk az öböl északi oldalán fekvő Eleusisba, Attika egyik legrégibb váro-

sába, Aischylos szülőföldére, ma nyomorult, vagy ezer lakossal biró faluba. 

E nyomorúságos faluban nem volt mit keresnünk. Mi rögtön a jobb 

kéz felé eső romokhoz siettünk, mely valamikor Demeter szent helye s a 

mysteriumok központja volt. Hatalmas, de mint Olympiában szomorú 

romok jelezték, hogy itt egykor fényes épületek hódoltak a pogány vallás 

cultusának. Az egyik oldalon az ásatások még mindig folytak; ügyes 

munkások több méter mélységben keresték a régi alapépítményeket. A 

legnagyobb rész már ki van takarva, de oly szomorú állapotban, hogy 

csak hosszas előzetes tanulmány tudja e romokból az épületeket fölépíteni. 

A szent hely északi részén hat hatalmas márványlépcsőjű megron-

gált stylobat és néhány ión oszlop hasisa jelzi, hogy itt állott a szentély 

főbejárata, az athenaei propylaeon mintájára épített nagy propylaeon. 

Ettől délre két párhuzamban futó fal s ezek közt heverő oszlopfejezet 

töredékek valamikor a szentély második bejáratához, a kis propylaeonokhoz 

tartoztak. 

E kis bejárattól délre, sziklás emelkedésen állott a szent terület leg-

nagyobb és legművésziebb épülete a uvötixo^ fírjxói, a nagy templom. 

Perikies nagy építőmesterének, Iktinos-nak tervei után épült, s Philon 

építész egy századdal később a keleti homlokzata elé 14 dór oszlopból 

álló, körülbelül 56 m. hosszú és 12 m. mély előcsarnokot épített. Ez 

előcsarnokból két ajtó vezetett a templom belsejébe, mely 42 oszlopból 

alkotott 54 m. hosszú és 52 m. széles helyiségből állott. 

E hatalmas épületet Alaricli gótjai pusztították el, s romjait az 

Archaeologiai-Társulat takartatta ki 1882-ben. Hatalmas sziklalépcsői, 

komor alapfalak, óriás oszlopdobok és szanaszét heverő márvány-colossu-

sok még romjaiban is nagyszerűvé teszik a helyet. 

A templomhoz közellevő igénytelen 5 kis szobából álló museum az 

itt kiásott szobrokat, domborrnűveket és feliratokat őrzi. Művészeti értékük 

kevés, de régészeti értékök nagy. A szobrok közt Antinoosnak, Poseidon-

nak és Dionysosnak szobrai, továbbá egy áldozati kosarat vivő hatalmas 

női szobor érdemelnek említést. 
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Legnagyobb, de egyúttal legérdekesebb kirándulásunk a mykenaei 

volt. Athenaeben, Aegina szigetén, Eleusisban és az olympiai síkon a 

görög műveltségnek a történeti korból ránk maradt emlékeit szemléltük, s 

most érdeklődő vágygyal néztünk azon maradványok elé, melyek még a 

történelem előtti kor culturájáról tesznek tanúságot, s a trójai háború 

mondakoszorúzta hőseinek életéről és műveltségéről regélnek. 

Különben is hő vágy fogott el Schliemann világhírű ásatásainak 

egyikét láthatni. Mindig bámulat fogott el, midőn ez egyszerű német lel-

kész fiának hányatott életéről és hatalmas működéséről olvastam. Azon 

gondviselésszerű férfiak egyikét láttam benne, kik bizonyságot tesznek ar-

ról, hogy csak az elpusztíthatlan idealismus és törhetetlen akaraterő al-

kothatnak igazán nagy dolgokat. Schliemann Henrik hét éves korában 

kapott a karácsonyi ünnepek alkalmából egy kis képes világtörténetet, 

melyben le volt rajzolva az égő Trója, hatalmas falaival s a menekülő 

Aeneassal, a mint vállán atyját, Anchisest viszi, s kezénél fogva íiát As-

caniust vezeti. E kép oly benyomást tett az őserejű germán-lélekre, hogy 

titokban, magába zárva megszületett a vágya, vajha e város romjait ki-

áshatná. S e vágyat hosszú évtizedek minden nyomorúsága nem volt ké-

pes elfojtani. E vágy ott élt benne, midőn 14 éves korában Fürstenberg 

városkában szatócsinas lett, s nem pusztult ki belőle, midőn 20 éves ko-

rában hordóemelgetéssel megerőltetvén magát, vért hányt s kénytelen volt 

Hamburgban, majd Amsterdamban gvarmatárú-kereskedésben mint iroda-

szolga működni. Megtanulta magánszorgalommal az angol, franczia, hol-

land, spanyol, olasz és portugall nyelveket s midőn 1844-ben Amsterdam-

ban a híres Schröder & Comp. czég könyvvezetője lett, megtanult oro-

szul, s már két év múlva a nevezett czégnek pétervári ügynöke volt. 

Itt kezdődik szerencséje. A következő évben már maga nyit keres-

kedő-házat Szent-Pétervárott, s tizenegy munkás év alatt többszörös mil-

liomos lett. 

Mint dúsgazdag ember, régi vágyát iparkodott megvalósítani. 1868-

ban látogatta meg először a classicus helyeket s ekkor érlelődött meggyő-

ződése, hogy a régi Trója a tengerhez közel a mai Ilissarlik dombon állott. 

1870 és 1882 közt ásatta ki ezer akadály és kellemetlenség köze-

pette a régi Tróját, s 1874—76 közt Mykenaet s 1884-ben Tirynst. S 

ha én e hatalmas embernek, ki mint dilettáns korunk első régészévé küz-

dötte fel magát, már csak sírját láthattam Kolonosban, Oedipus nyugvó-

helyén (meghalt Nápolyban 1890-ben), legalább megismerhettem művei-

nek genialis voltában. 

Julius 8-án reggel indultunk Athénaeből s körülbelül fél tizenegyre 

érkeztünk Korinthosba. Innen egy órai várakozás után a Peloponnesos-



ban folytattuk utunkat dél felé. Dombos, zöld és kellemes, de egyúttal 

néptelen vidékeken robogott tova vonatunk. A szegényes, elhagyatott ál-

lomásokon nem kapni egyebet, mint sületlen kenyeret, keményre főtt to-

jást s az úgynevezett xovxn otTön-áro-i, gyantával praeparált bort, me-

lyet az idegen sehogy sem tud meginni. Két órakor délután értünk Phich-

tia állomására, hol már bennünket kényelmes hintók vártak. E hintókon 

hajtattunk a Mykenae előtti Charwati faluba, hol ebédünket voltunk el-

költendők. Szomorú benyomást tett reám e 70—80 nyomorult viskóból 

álló rongyos falu, nyomorék lakosaival, s meztelen, baksisért könyörgő 

gyerekeivel. Akár nálunk a czigány-negyedek. Mennyire kiábrándul az em-

ber, kinek képzeletében Agamemnon pánczélos vitézei élnek, ha e nyomo-

rult utódokat látja ! 

Hanem mi a kiábrándulás daczára a késő délutáni órában rengeteg 

étvágygyal láttunk neki a rozoga csárda lóczáin feltálalt hideg ebédhez, s-

alig vártuk, hogy Mikenae romjait megszemlélhessük. 

Rögtön ebéd után, természetesen óriási hőségben, megkezdtük a 278 

m. magas mykenaei várhegy megmászását. A várhegyet néhány előtte 

fekvő halom födi, úgy, hogy a romok csak akkor látszanak, ha közvetlen 

közelükbe érünk. A várhegy két oldalán, északról és délről két magas-

hegy, az Illés próféta, (807 m.) és a Szára (659 m.) hegye festői kör-

nyezetet képeznek. Vagy félórai hegymászás után egyszerre csak nagyter-

jedelmü téren hatalmas cyclops-építésű falromokra akadtunk, a mykenaei 

várhoz tartozott helységnek, az úgynevezett alsóvárosnak, romjaira. 

E romok között legértékesebb a kupolasírok. Hat kupolasír van 

Mykenaeben, melyek közül a Schliemann-pár kettőt kiásatott. Legérdeke-

sebb a halom keleti lejtőjén meglehetős jó karban levő Atreus kincses-

házának nevezett hatalmas kupolasír. Megilletődve áll meg az ember ez 

óriás épület előtt, mert mint a pyramisok és indus sziklatemplomok, úgy 

regél e kincsesház is egy gigászi kor hatalmas építkezéseiről és meglepő-

kézügyességéről. Egy a halom oldalába vágott 6 m. széles és 35 m. hosszú 

folyosó képezi a kupolasír homlokzatához a bejáratot, mely folyosónak a 

halom emelkedésével természetszerűen emelkedő oldalfalai jól rakott tö-

mör kövekből állanak. A hatalmas boltozott helyiség homlokzatát egy 14 

m. magas fal képezi, melyben van az 540 m. magas és alul 2'66, fönt 

2 46 m. széles ajtó. Hogy az ajtó-szemöldököt tehermentessé tegyék, a 

tömör talban a szemöldök fölött üres tért hagytak, s ezt vízszintesen egy-

más fölé rakott porphyrlapokkal rakták ki. 

Az ajtó mellett négyszögletű alapokon féloszlopok állottak, melyek-

nek megmaradt oszlopfejezet-töredékei nagyon hasonlítanak a Kr. e. V1L 
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századból való paestumi templom oszlopfőihez, s a dór oszlopfő legelső 

fejlődés-fokát képviselik. 

Az ajtón a kupola-épületbe lépve félig meglepetve, félig megborzadva 

áll meg az ember. Az óriás kupola-építmény, mely 15 m. alsó átmérő 

mellett 15 m. magassággal bir, hatalmas kőtömegeivel bámulatra ragadja 

az embert. S e kupola úgy van alkotva, hogy 33 egymásra rakott egyre 

szűkebbé váló kőgyűrűből áll, melyet tetején egy lappal zártak le. — De 

a^bámulatba beleszövődik némi borzadály e homályos helyen, mely csak 

a felül hiányzó lap helyén kap világosságot, mely több ezer éves sírok 

«előcsarnoka. Úgy érzi magát az ember, mint midőn egy mély sötét 

bányába száll le. — S e kupola-építményből iobbra egy ajtó visz a szik 

A ínytenaei oroszlánkapu. 
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lába vágott kis kamarába, mely a tulajdonképeni temetkező hely volt, s 

melyben csak világítás mellett láthatni. 

A Schliemanné által kiásatott második kupolasír megtekintése után 

folytattuk utunkat, hogy a Pelopidák királya székhelyének, a várerődnek 

maradványait megszemléljük. 

Néhány perez múlva egy fordulónál váratlanul a várerőd kapuja előtt, 

a hires oroszlánkapu előtt állottunk. 

Mintha egy elrejtett, nehezen megközelíthető rablóvár romjai előtt 

állanak. Már a kapu is úgy volt építve, hogy a közeledőnek előbb a vár-

fal és egy kiugró torony hatalmas cyclopskövei által képezett nyilt folyo-

són kell végig haladnia, míg a kapuhoz ér. Szinte érezhető volt, hogy 

a vár védőinek lövései közepette majdnem lehetetlen volt a kapuhoz 

hozzáférni. 

Maga a kapu egy alant 3 m., fönt 2-75 m. széles és 3.15 m. magas 

alkotmány, melynek óriás szemöldökkövében még láthatók az ajtósarkok 

számára szolgált mély lyukak. Legérdekesebb azonban a szemöldökgerenda 

fölött levő dombormű, melyről a kapu nevét nyerte, s mely még hatá-

rozottan a keleti szobrászat jellegét viseli magán. 

A szemöldökgerenda fölött, hogy túlságos súlylyal ne terheljék, üre-

sen hagytak egy háromszögű tért, s ezt egy domborművű mészkőlappal 

födték el. A középen régies, sajátságos alapon egy fölfelé vastagodó oszlop 

nyugszik, régies stílú oszlop fejezettel és gerendázattal. Az oszlop mindkét 

oldalán egy-egy első lábaival az oszlop-alapra támaszkodó oroszlán, me-

lyek hiányzó feje mint a nyakukon látható lyukak bizonyítják, külön darab-

ból arczczal előre, a közeledő felé volt irányozva. Valószínűleg a kapú 

védőit akarták jelképezni. 

A kaputól jobbra és balra, mint alapvonalon majdnem egyenszárú 

háromszöget alkotva húzódik a várfal, mely kiugró szögleteivel, tornyai-

val a halom szélét követve úgyszólván egészen megvan. A fal vastagsága 

3—7 m. közt változik, sőt vannak pontok, hol 14 méternyire szélesedett 

ki, s belsejében kazematták voltak. S a várfalak építési módjában három 

stilt lehet megkülönböztetni. A legnagyobb rész faragatlan vagy durván 

faragott mészkőtömbekből áll; egy rész pedig koczkára faragott kövekből 

szép szabályos rétegeket alkot, míg más rész sokszögű kövekből áll, me-

lyek lapjaikkal vannak összerakva. 

Az oroszlánkaputól jobbra néhány ölnyire, a várerőd falain belül van 

egy álló kőlapokkal kerített kör, hol Schliemann 1876-ban öt sirt, s utána, 

egy évre Stammatakis a hatodik sírt ásatta ki, melyeketa régiek az átoksuj-

totta Atridák sírjainak tartottak. Pausanias útleírásában Atreus, Kassandra, 

Agamemnon, Eurymedon, Tedamos és Pelops, Elektra sírjáról beszél. 
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Bármint álljon is a dolog, annyi kétségtelen, hogy bámulatos az a 

kincs, melyet e hat sírban találtak. Vastag aranylemezekből vert munká-

val készített diadémák, arany csüngő-diszek, arany keresztalakok, arany 

lapok, aranylemezekből készült griffek, sphinxek s Aphrodité-képek, 

arany templomocska, arany fülönfüggök, arany nyaklánczok, arany kar-

pereczek, arany gyűrűk, arany álarczok, arany kardmarkolatok, arany 

kardkötök, arany oroszlán-álarczok, arany korsók, arany mell fedők, 

üveg és borostyán gyöngyök, agyag bálványok és agyag vázák, alabas-

trom kanalak, bronz lándzsavégek, berakott munkájú tőrpengék, ezüst 

ökörfej, királyi pálcza. rézkanták és rézüstök, kardok, rézfejszék, s 

alabastrom-csoA'or: jutalmazta Schlieman fáradozásait. E páratlan kin-

csek mind Athenaeben a Scliliemann-museumban vannak, melyek , ¡ nya 

11 QoMrp'ixon' /oorcov' fölirattal biró terme páratlanul áll a világon. 

A hatodik sír emlékei a terem közepén egy magas, széles üveg-

koporsóban vannak kiállítva csontvázastul, ékszerestől, oly helyzetben, 

amint találták, míg a többi sír emlékei üvegfedeles polczokban őriztetnek. 

Valóban tanulmányok megbecsülhetlen forrása nyílik itt a régészettel fog-

lalkozó tudósoknak, mert az egyszerű, durrn sirok, melyekben a kincsek 

találtattak, s maga a szokás, hogy a halottal ennyi kincset elástak, azt 

bizonyítják, hogy e sírok régiebbek, mint a kupolasírok, melyeket pedig 

már az ősrégi időkben kiraboltak. 

E sírok megtekintése után visszatértünk rongyos falunkba, hogy 

kocsira ülve tovább folytassuk az argosi síkon ül unkát, mert estére még 

Nauplia városába kellett érnünk. S bármily fárasztó volt is a hőségben 

a mykenaei hegymászás, az érdekes pont látásától fölvillanyozva folytat-

tuk útunkat. S hogy nemcsak én voltam megelégedve e kirándulással, azt 

onnan gondolom, hogy egyik hallgatag kocsitársam, kinek rendes körül-

mények között alig lehetett szavát venni, a megelégedés hangján hangoz-

tatta folyton ez egy szót: Agámemnon, Ágámemnon. 

Midőn kocsink az argosi síkságon tova robogott, alkalmam volt az 

egész síkságot áttekinthetni. Igazán gyönyörű, még turista szempontból is 

is érdekes vidék. Három oldalról amphitheatrumszerűen három-négyszeres 

hegykoszorúzta termékeny, szép sík, mely délen a tengerre teljesen nyilt. 

Mykenae vidékéről az egész sík belátható. Mykenae a sík keleti szélén két 

mértföldnyire a tengertől uralkodik a Korinthos felé vezető úton; halmok 

által födött rejtett várerődje védelemre és támadásra egyaránt kiváló pont. 

Megérthető itt a helyszínén, hogy a Perseus alapította Mykenae Tirynst, 

a régibb várost alattvalójává teszi, s hogy a tirynsi Herkules szolgálni 

kénytelen Eurystlieusnak, Mykenae királyának. Tiryns, mely negvedmért-

földnyire a tengertől szintén a sík keleti szélén fekszik, és Mykenae közt 
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ezekkel szemben a nyugoti szélen mint természetszerű központ fekszik Argos, 

festői, erődkoszorúzta Larisa hegyével. S az argosiak 468-ban Kr. e. el 

is pusztították Mykenaet és Tirynst, melyek a történeti korban már alig 

szerepelnek. 

Késő délután volt már, midőn Argosba érkeztünk. Időnk nem engedte, 

hogy e pontot közelebbről megtekintsük, csak áthajtottunk e nagy 10,000 

lakossal biró városon, mely azonban a mi fogalmaink szerint csak falú. 

Egyszerű, rozoga vályogházak, szegény, piszkos nép, pedig e nép Görög-

ország legmunkásabb s talán legbarátságosabb népe. Szinte szokatlan volt 

nekünk görög íöldön, hogy az egyszerű nép mind szívélyesen üdvözölt 

bennünket áthaladtunkban. 

Már esteledett, midőn Tiryns alá értünk. Mégis leszállottunk fél 

órára, hogy a mondai kor e híres pontját, Proitosnak fészkét, s Schlie-

mann ásatásainak e második kiváló helyét megtekintsük. 

Tiryns egy 18 m. magas, 300 m. hosszú és 100 m. széles mészkő-

sziklán fekszik. Déltől észak felé több méterrel sülyed, ami a várat három 

részre osztja : a felső várra, a középső várra és az alsó várra. 

Ma természetesen rom. A fal cyclops kövekből áll, melyek némelyike 

2—3 m. hosszú, 1 m. magas és széles. A fal vastagsága nem mindenült 

egyenlő ; az alsó vár falazata, mely nyolczadfél méter külső magasságban 

ma is megvan, 7—8 m. vastag, míg a felső vár vastagsága, mely átlag 

5 m. vastag, néhol közel 18 méter szélességre terjed. Ily helyeken a fal-

ban levő folyosók, kamarák ma is láthatók. 

A régészetre legnagyobb fontosságú azonban a királyi palota alap-

jainak kiásatása volt. E palota topographiájának megállapítása a mondai 

kor hősei életmódjának és műveltségének nem egy pontjára vetett vilá-

got. A tudósok a megmaradt félmélernyi falakból, oszlopok talpköveiből, 

al fresco készített faldíszítések maradványaibókküszöbkövekből és ajtó-

szárakból nagyjából képzeletileg reconstruálták az egykori palotát. 

A beálló sötétség csakhamar távozni kényszerített bennünket Tiryns 

hatalmas cyclops-folyosóiból, s negyed óra múlva már Nauplia szűk utczáin 

át a főtéren levő szállodánkhoz értünk. 

Nauplia, vagy mint a görögök nevezik Navplion, festői fekvésű 

várváros. Egy az argosi öbölbe merészen benyúló földnyelven az Itsch-

Kálé várhegynek, Nauplia régi akropolisának lábánál terül el. Ulczái, 

mint a várvárosokban rendesen, szűkek, kőházai egy-két emeletes maga-

sok, s legnagyobb részük minden emeleten erkélyekkel birnak. S mint 

nálunk a szepesi városokban láthatni, Naupliában is az erkélyek és abla-

kok telve vannak virágokkal. Szállodái kezdetlegesek, s ha maga a város 
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elég tiszta is, azt csak keleti értelemben kell venni, mert a szemetet itt 

is az ablakokon dobják ki az utczára. 

A mykenaei kirándulás fáradalmait itt kipihenvén, másnap vasárnap 

délelőtt, miután — katholikus templom e városban nem lévén — a görög 

templomban elvégeztük imánkat, vonatra ültünk, hogy Korinthuson át 

visszamenjünk Athenaebe. Közben azonban déltájban leszálltunk az Istli-

moson, hogy néhány órára Tiirr tábornoknak, a korinthusi csatorna épí-

tőjének vendégei legyünk. A tábornok fejedelmi villájában igaz magyar 

vendégszeretettel fogadott bennünket s a messze hazából jött magyar 

tanárok néhány igazán kedves órát töltöttek el a tábornok villájának a 

tengerbe kiugró gyönyörű terrasán. Ekkor vettem közelebbről szemügyre 

a () kilométer hosszú és 30 m. széles csatornát, mely a korinthusi és 

saroni öblöket összeköti, s mely csatorna fölött 4-7 m. magasságban átro-

bogó vonaton már több alkalommal mentünk. A csatorna épp ekkor volt 

a forgalomnak átadásához közel s a tenger vizét lassan már eresztették 

belé. S a tábornoknál ismerkedtem meg egy rendkívül művelt fiatal jog-

tanárral, dr. Slreiltal, kit azután Athenaeben is fölkerestem, s kinek, 

különösen Görögország mai tanügyi viszonyait illetőleg nagyon sokat 

köszönök 

Szinte sajnáltuk, hogy oly hamar meg kellett az Jsthmostól válnunk, 

de az Athenaebe induló vonat további időzést nem engedett. 

Az érdekes úti tanulmányozások között egyszer csak azon vettük 

magunkat észre, hogy athenaei tartózkodásunk két hete lejárt, s nekünk 

Hellas klassikus földjétől búcsút kell vennünk. Athenaei tartózkodásunk 

ideje mélyebb, részletesebb tanulmányok tételére természetesen nagyon 

kevés lett volna, de azt a czélt, melyet józanul magunk elé tűzhettünk, 

azt elértük. Látni a helyszínen azokat az emlékeket, melyekről hivatá-

sunkból kifolyólag annyiszor kell beszélnünk, impressiókat gyűjteni, melyek 

tanulmányainkat megtermékenyítsék : e czélra időnk, . ha nem is sok, de 

elegendő volt. S ezért nyugodtan is ültünk julius 12-én este a hajóra, 

mely bennünket Konstantinápolyba vitt. 

Különben a társaságban a honvágy is dolgozott, hogy Hellastól a 

válás ne legyen nehéz. Hiába, igazi magyar ember nem szereti kis hazá-

ját hosszú időre elhagyni, s a ki megfigyelte azt a végtelen örömet, mely-

lyel itt Athenaeben a magyar tanárok egy-egy a messze hazából érkező 

levelet — öt nap alatt ért ide — fogadtak, az tisztában volt vele, hogy 

a válás nem lesz nehéz. — Könnvü szívvel intettünk »Isten liozzád«rot 
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az Akropolis néma romjainak, s már este tíz órakor gyönyörű csillagos 

ég alatt hajóztunk el Sunium hegyfoka melleit. 

A tengeri hajózáshoz most már hozzáedződve gyönyörű utunk 

volt a nyugodt aegaei tenger kék hullámain. Minden mellettünk elmaradó 

szigetről egy darab görög történelem szólt hozzánk, s a délután folytán 

szorosan a kis-ázsiai partok mellett hajózva, szótlan mélázással néztük 

Trója (Hissarlik) romjai. 

Trója, vidékét. Az alacsony, kopár part, a rideg Hissarlik dombbal fárad-

tan néz a tenger tükrébe, mintha dicsőséges múltján merengene, s mintha 

a tenger játszi hullámainak a régi dicsőségről szóló regéit hallgatná. 

Estefelé a Dardanellák érdekes útján, a régi Hellespontoson hajóz-

tunk s a harmadik hajnalban a nap keltének gyönyörű látványát a 

márványtengeren élveztük. 

Hét órakor hajónk horgonyt vetett az Arany Szarvban. A világ 

legszebb fekvésű városában, a tengerről nézve tündéri látványt nyújtó' 

Konstantinápolyban voltunk, p- - - , 
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