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Előszó 

 

2002 őszén, egy esős délutánon egy blokkszemináriumot hirdető plakát ragadta meg a 

figyelmemet az Ókortörténeti Tanszék ajtaján. „Aserától Artemisig, istennők az ókorban” – 

hirdette magát az esemény. Bekopogtattam, és utolsó jelentkezőként megkaptam Artemis 

Ephesia kultuszának bemutatását.  

Az előadás remekül sikerült, olyannyira, hogy Bíró Mária vezetésével végül 

szakdolgozat készült a témából, Artemis Ephesia kultusza címmel. Még a diplomázás évében, 

2005-ben, felvételt nyertem a Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskolájának 

Ókortudományi Programjára. A témavezetésemet Tóth István vállalta, azonban egy elnyert 

ösztöndíj az ausztriai Universität Wienre szólított, így csak egy évvel később kezdtem meg a 

tanulmányaimat. Tóth István sajnálatos, hirtelen halála azonban megakadályozta a közös 

munkánkat. Végül tanítványa, Szabó Ádám vette át a témavezetésemet. 2007-ben újabb 

ösztöndíjat nyertem Bécsbe, ahol Prof. Dr. Stefan Karwiese és Prof. Dr. Peter Scherrer 

segítségével folytattam a kutatásaimat. Ekkor már nyilvánvalóvá vált, hogy egy ennyire 

szerteágazó témát, mint Artemis Ephesia kultusza, lehetetlen egy doktori disszertáció keretein 

belül feldolgozni, így Artemis Ephesia császárkori kultuszára szűkítettem a témát. A kutatást 

az istennő ábrázolásainak vizsgálatával kezdtem meg, azonban itt egy újabb problémába 

ütköztem. Kiderült ugyanis, hogy bár a témát különböző aspektusokból többen kutatták, de az 

összképet valójában még nem sikerült rekonstruálni. Jellemzően eddig inkább a kultusz 

története során létezett kultuszszobrok számát és megjelenését vizsgálták, illetve egy-egy 

részletre, elsősorban a „mellekre” tértek ki bővebben, de az összképre nem. Végül a 

témavezetőmmel az szobor ikonográfiai programjának vizsgálata, később pedig annak 

megalapozása mellett döntöttünk. Amikor belekezdtem ebbe a kutatásba, azzal 

szembesültem, hogy ilyen jellegű összefoglalást és rendszerezést csak nagyon kevesen 

készítettek. Az elmúlt évtizedre jellemző technológiai fejlődés mindjobban megkönnyíti az 

ilyen és ehhez hasonló kihívások teljesítését. Az egyes szobrok fotói folyamatosan kerülnek 

fel digitális archívumokba, eddig nehezen hozzáférhető, kevéssé elérhető 17–19. századi 

könyvek válnak a kutatók számára könnyen kutathatóvá. Másrészt a kutatók és a múzeumok 

munkatársai könnyen és gyorsan elérhetővé váltak, többségük szívesen válaszolt a munkám 

során felmerült kérdésekre. E tájékoztatások és források tették lehetővé ezt a kutatást, amely a 

korábbiakhoz képest pontosabb képpel szolgál. A dolgozat megírása során számos külföldi 

kollégával konzultáltam. Bécsi tartózkodásom idején Prof. Dr. Stefan Karwiese, Prof. Dr. 

Peter Scherrer és Prof. Dr. Ulrike Muss segítették a munkámat. Az egyes szobrok vizsgálata 
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során több külföldi kollégát kerestem meg. Különösen sokat köszönhetek Dr. Giandomenico 

Spinolanak, a Museo Vaticano munkatársának, aki az olaszországi múzeumok elérésében volt 

nagy segítségemre, Dr. Dennis Graennek, aki minden elérhető információt rendelkezésemre 

bocsájtott egy eddig még nem katalogizált szoborról, Prof. Dr. Meike Hoppnak, aki a 20. 

századi németországi műkincs kereskedelem történetének szakértőjeként volt segítségemre az 

egyes szobrok eredetének felgöngyölítésében és mindazon múzeumok, gyűjtemények, 

aukciós házak munkatársainak, akik türelemmel és segítőkészséggel válaszoltak a 

kérdéseimre. Szeretnék továbbá köszönetet mondani Bíró Máriának, aki elindított az úton, a 

Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola Ókortörténeti Programja összes 

oktatójának és munkatárásának, akik az évek során segíttették a munkámat. Köszönettel 

tartozom a Károli Gáspár Református Egyetem Ókortörténeti- és Történeti Segédtudományi 

Tanszéken oktató kollégáimnak, Sárközy Miklósnak, Fábián Zoltánnak, Fehér Bencének és 

Frazer-Imregh Mónikának, és középkoros kollégámnak, Romhányi Beatrixnek, akik a kutatás 

évei alatt támogatták munkámat. 

Végezetül, de nem utolsósorban a legtöbb köszönettel témavezetőmnek, Szabó 

Ádámnak tartozom, aki segítő tanácsokkal, hasznos konzultációkkal járult hozzá a téma 

kidolgozásához, a dolgozat létrejöttéhez. 

Mélységes halával tartozom a családomnak: férjemnek, Tamásnak, gyermekeimnek, 

Benedeknek és Karának a türelemért, támogatásért és szeretetért, amely nélkül a dolgozat 

nem készülhetett volna el.  
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1. Bevezetés 

 

 

 

1.1 A téma körülhatárolása 

Az Artemis Ephesia-szobrok kutatása az ókori Kis-Ázsia történetének egyik 

legizgalmasabb, de egyben sok nehézséget tartalmazó feladata is. Ezek a nehézségek többféle 

okból fakadnak: a tárgyi források változatosságából és - a kultusz teljes időtartamára vetítve - 

eloszlásuk egyenletlenségéből, az írott források viszonylagos szűkösségéből és a 

szakirodalom szinte már áttekinthetetlen mennyiségéből.  

Oster 1990-ben írt összefoglalójában úgy jellemezte Artemis Ephesia kultuszát, mint, 

amit „mozifilmként” és nem pillanatfelvételként kell elképzelni.
1
 Ez a megállapítás nemcsak a 

kultusz egészére igaz, hanem magára a kultuszszoborra is annyi kiegészítéssel, hogy a vetítés 

folyamán többször elsötétül a mozivászon, és a film utolsó harmadából lényegesen több 

jelentet látunk, mint az elejéből. A kultuszról az első biztos adat a Kr. e. 6. századból 

származik. Artemis Ephesia szobrát – jelenlegi formájában – azonban csak a Kr. e. 2. századi 

éremábrázolásokról ismerjük. Szoborábrázolásainak többsége pedig a Kr. u. 2. századból 

maradt ránk. Vagyis a kultusz történetének közel ezer éves időtartamából mindössze az utolsó 

450 évről állnak rendelkezésünkre többé-kevésbé pontos adatok az istennő megjelenésére 

vonatkozóan. 

  A kultusszal együtt Artemis Ephesia ábrázolására sem úgy kell tekintenünk, mint egy 

olyan egészre, amely megjelenik valamikor a Kr. e. 6. század előtt, majd aztán változatlan 

formában tovább is él. Nem egy archaikus vagy császárkori alkotás, sokkal inkább egy hosszú 

fejlődési folyamat eredménye, amely a helyi, nyugat-anatóliai, lyd és perzsa kultúrában 

fogant, és Alexandros birodalmától a császárkorig tartó időszak formálta olyanná, amilyenné 

a Kr. u. 2. század szobrain látjuk.
2
 Úgy vélem azonban, ha a szobor ikonográfiai programját 

szeretnénk értelmezni, akkor nem a folyamatot, hanem a pillanatot kell vizsgálni: azt a 

pillanatot, ahogy és amikor elénk lép az istennő. Részletesen elemezni a szobrok 

díszítőelemeit, és emellett a Kr. u. 2. század kontextusába helyezni, és értelmezni, hogy 

milyen jelentéstartalommal bírhatott a kor embere számára. Ez nem jelenti azt, hogy egyes 

díszítőelemek esetén ne kellene végigkövetni a fejlődési folyamatot, hanem inkább arra utal, 

hogy a fókuszt a Kr. u. 2. századi jelentéstartalomra kell helyezni. 
                                                        
1 OSTER (1990): 1699. 
2 FLEISCHER (1999): 609. 
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 Oster, a császárkori Ephesos vallási életét feldolgozó munkájában részletesen 

vizsgálta az istennő és a város kapcsolatát, és arra az eredményre jutott, hogy a császárkorra 

az istennő karaktere átalakul, a korábban erőteljesebben megjelenő termékenységi vonás 

háttérbe szorul, és az istennő elsődleges funkciója a város és a város polgárainak védelme, 

jólétének fenntartása lett.
3

 Oster munkájának megjelenéség a kutatók többsége Artemis 

Ephesia kultuszát abból a kiindulópontból elemezte, hogy gyökerei a nagy anyaistennő 

kultuszából erednek.
4
 A szobor vizsgálata – főként azért, mert a kutatás fő csapásirányában 

már hosszú évtizedek óta a kultuszszobrok számának meghatározása, illetve ezek 

megjelenésének rekonstruálása volt –, ha értelmezni is akarta a szobrot, a termékenység 

istennői vonást vette alapul. Vitathatatlan, hogy Artemis Ephesia kultuszában, főleg annak 

korai szakaszában ez a vonás erőteljesen jelen van, azonban társadalmi és politikai változások 

hatására a kultusz is megváltozik, s ennek lenyomata ott marad a szobrokon. A társadalmi, 

politikai változások hatását jól mutatja, hogy Artemis Ephesia szobrának érméken való 

megjelenése időben körülbelül egybeesik III. Attalos pergamoni uralkodó végrendeletével, 

amelyben országát s benne a várost Rómára hagyta. Így tekinthetjük ezt egyfajta identitás 

kifejezésnek is, amelyben a város az új uralom alatt megpróbálta újradefiniálni magát. A 

császárkorra Ephesos és Artemis Ephesia istennő története már oly szorosan fonódik össze, 

amelyhez hasonlót csak Athén és Athéné esetén láthatunk.
5
  

 Ennek az újfajta szemléletnek a fényében vetette fel LiDonnici a szobor 

újraértelmezésének szükségességét. Azonban, mint előtte oly sokan, ő is elsősorban a 

közismert „mellek” kapcsán és által vázolta ezt az újradefiniált képet, és a többi elem – ha 

egyáltalán írt róluk – másodlagos szerepet játszott. Azt a fontos tényt, hogy a szobrot a Kr. u. 

2. század kontextusába kell helyezni, Portefaix fogalmazta meg, ő azonban a kontextus egy 

részletét, Artemis Ephesia misztériumát ragadta ki, és ez alapján értelmezte az ependytés 

díszítéseinek egy részét. 

                                                        
3 OSTER (1990):1700–1706. Ugyanakkor azt sem szabad szem elől tévesztenünk, hogy a védelmi funkció a 

szentély, és így az Artemis Ephesia történetének már a korai szakászától jelen van. Bővebben lásd 5.1.4 és 6.3 

fejezet. 
4 SEITERLE (1979): 5; FLEISCHER (1999): 609. 
5 Ezt a szoros kapcsolatot az egyes feliratokon olvasható kifejezések, amelyben „ἡ πάτριος ἡμῖν Θεός” város ősi 

istennőjének, (FiE 26.17; Act. 19.27) vagy „πάτριος Θεά” a saját istennőjének (IvE 16. 2026.) nevezi Artemis 

Ephesiát. Emellett számos jele van annak, hogy az istennő személye teljesen összefonódik a város társadalmi, 

politikai életével. A város önmagát ἡ τροφὸς τῆς ἰδίας θεοῦ τῆς Ἐφεσιας formában említi, vagyis az istennő 

dajkájának, táplálójának tekinti magát, hiszen az ephesosiak szerint Ortygia, ahol Artemis született, a város 

mellett lévő ligetben van. Artemis szobra vezette azt a küldöttséget, amely Caracalla császár elé járul. (IvE 16. 

2026) Artemis szimbolizálja a várost a homonoia érméken és más olyan ábrázolásokon, amelyeken egy másik 

várossal kötött szövetségről emlékeznek meg. Artemis gondoskodik arról, hogy megfelelő emberek kerüljenek a 

hivatalokba (STEINEPIGRAMME I. 325. ) OSTER (1990): 1700-1702; LIDONNICI (1992): 394  
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Nem véletlen, hogy a két szerző közül egyik sem vállalta fel a szobor teljes egészének 

újraértelmezését. Ehhez ugyanis szükséges az összes ismert ábrázolás, de legalább a 

körplasztikai alkotások összegyűjtése, a díszítőelemeinek részletes leírása, azok elemzése. S 

bár készültek már katalógusok, amelyek összegyűjtötték és bemutatták az istennő egyes 

ábrázolásait, azonban ezek körül egyik sem teljes. És, bár a feladat nagy, hiszen közel 150 

tárgy áttekintéséről van szó, mégis úgy vélem, hogy az egyes darabok alapos megvizsgálása 

nélkül, az eddigi leírásokra hagyatkozva nem lehet és szabad belekezdeni az elemzésbe.  

A dolgozatom egyik célja tehát, Artemis Ephesia jelenleg elérhető összes 

ábrázolásának összegyűjtése és leírása. Továbbá, olyan új katalógus felépítése, amelyben a 

különböző ábrázolástípusok az eddigieknél áttekinthetőbb módon jelennek meg, és amely 

rugalmasan és korlátlanul bővíthető, bármilyen új tárgy előkerülése esetén. Ennek a komplex 

katalógusnak segítségével a következő, átfogó illetve részkérdésekre keresem a választ: 

- Lehetséges-e egyáltalán értelmezni vagy újra értelmezni a szobrot, azaz van-e olyan eszmei 

vezérfonal, amelyre felfűzhető minden díszítőelem? 

- Lehetséges-e általában az Artemis Ephesia ábrázolások tipológiájának felállítása?  

- Ha lehetséges egy tipológia felállítása, képvisel-e ez, az ikonográfiai elemeken túlmutató 

bármilyen kronológiai rendszert illetve történelmi evidenciát? 

- Megállapítható-e bármely topográfiai szempont a szobrok kidolgozását illetve ikonográfiáját 

illetően? 

- Milyen jelentéstartalommal bírnak az egyes ábrázolt elemek, illetve elemcsoportosítások?  

- Vannak-e a szobrokon olyan részek, részletek, amelyek csak meghatározott kontextusban 

értelmezhetők?  

- Az előző kérdések válaszai alapján kimutatható-e bármilyen vallástudományi, ezen belül 

vallástörténeti vonatkozású fejlődés a kultusztörténetben?  

- Végül, milyen irányvonalakat lehet kijelölni további részletesebb ikonográfiai elemzésekhez 

illetve ezek alapján vallástudományi következtetések levonásához? 
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1.2 Kutatástörténet 

 A legtöbb ókori istenszoborról szóló kutatástörténeti fejezetet a kutatás hosszú 

múltjára utaló felütéssel kezdődik,
6
 az Artemis Ephesia szobrainak vizsgálatával foglalkozó 

disszertáció esetén sincs ez másképp, hiszen az első mű, amely az istennő szobrait vizsgálta, 

360 ével ezelőtt íródott. Ahhoz, hogy érthető legyen, hogy miért gondolkodnak a kutatók úgy 

az istennőről, ahogy napjainkban gondolkodnak, és átlátható legyen, hogyan születtek meg, 

tűntek el, majd tértek vissza magyarázatok és elméletek a szoborról, egészen a koraújkor 

hajnaláig szükséges visszanyúlni. Sőt, ahhoz, hogy kiderüljön, hogy egy 17. századi szerző 

miért írt könyvet Artemis Ephesiáról, vissza kell tekintenünk egy kicsivel még korábbi 

időszakra is.  

Artemis Ephesia-szobra mint természetallegória a 16. században került a figyelem 

középpontjába.
7
 A reneszánsz időszakának végétől mint Dea Natura, Isis Multimammia, 

ritkábban Diana Efesina vagy Efesiaként említik. Meglepő, de ismertségét nem a két 

ókeresztény szerzőnek, Minucius Felixnek és Hierónymosnak köszönhette, hanem egy 

Macrobius-szövegrész félreértelmezésének, amely következtében Artemis Ephesiát Isisszel 

azonosították.
8
 Georgius Pictorius, 16. századi német orvos és polihisztor volt az első, aki 

1532-ben kiadott Theologia Mythologica című munkájában Isist „sokmellű” istennőként 

jellemezte.
9
 Isis és Artemis Ephesia alakjának összemosódása azonban egy másik, ókori 

istenekkel foglalkozó szerző, Vincenzo Cartari nevéhez fűződik. Cartari, Isist nem csak 

„sokmellűnek” írta le, hanem az istennő bemutatásakor említést tesz egy „sokmellű” 

szoborról is, amelyet X. Leó pápasága idején találtak Rómában.
10

 Az Imagini delli Dei de 

gl’antichi című munkájának egyik későbbi kiadásában egy Artemis Ephesia-szobrot ábrázoló 

kép kerül a szöveg mellé, és ezzel gyakorlatilag azonosítja Artemis Ephesia-szobrát Isisszel. 

                                                        
6 Mivel az Artemis Ephesia kutatástörténete rendkívül szerteágazó, és a szobor egyes részeinek tárgyalásakor 

röviden bemutatom a kapcsolódó munkákat, ezért ebben a fejezetben csak azokat a szakirodalmakat tárgyalom, 

amelyek egészében vizsgálják a szobrot. Ettől csak abban az esetben térek el, ha az egyes részletekhez 

kapcsolódóan valamely kutató olyan elméletet fogalmazott meg, amely gyökeres változást hozott a korábbi 

nézetekhez képest. 
7  Az ókort követően nem az Artemis Ephesia szobra az első természetallegória. A középkor folyamán az 

irodalmi művekben már a 12-13. században nőként jelenik meg, a művészetben pedig a 16. századra 

kristályosodik ki a természet allegóriája egy olyan fiatal nőként, akinek a melléből a tej a földre csöpög. 
Ugyanakkor az Artemis Ephesia vagy, ahogyan ebben a korban nevezték Diana Ephesia, nemcsak megjelenése, 

hanem antik előzményei miatt lesz népszerűbb, mint például a Ripa-féle „Natura” ábrázolás RIPA, (1618): 362.; 

GOESCH (1996): 21–27. 
8 „Isis iuncta religione celebratur, quae est vel terra vel natura rerum subiacens soli. Hinc est quod continuatis 

uberibus corpus deae omne densetur, quia vel terrae vel rerum naturae altu nutritur universitas.” MACROBIUS 

Saturnalia: I.20. 
9 „Isisdis simulacorum: Eius simulacorum continautis uberibus, linea veste, et cornibus ornatum fuit, tenens in 

dextra sistrum ac sinistra nauiculam.” PICTORIUS (1532): XX. De Iside. 
10 CARTARI (1635): 84.  
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Cartari könyvének számos kiadása jelent meg Európa-szerte, és ekképpen az istennő szobra 

mindenhol ismerté vált.
11

 

 Az első, kifejezetten Artemis Ephesia szobráról szóló munka Symbolica Dianae 

Ephesiae Statua címmel,1657-ben – majd húsz évvel szerzője 1639-ben bekövetkezett halála 

után, 1659-ben – jelent meg. Szerzője Claudius Menetreius,
12

 jezsuita szerzetes, Francesco 

Barberini, itáliai bíboros gyűjteményének kezelője. A VIII. Orbán pápának dedikált mű 

megszületését – a szobor érdekessége mellett vagy tán leginkább elsősorban épp ezért – a 

Barberini család méhekhez való viszonyának köszönhette, a család címerében ugyanis három 

méh szerepelt. A Barberinik gyűjtöttek minden olyan, főként ókori ábrázolást, amelyeknek 

köze volt a méhekhez.
13

 Menetreius művében nemcsak összegyűjtötte az akkor ismert 

ábrázolásokat, hanem megkísérelte értelmezni is a szobron megjelenő szimbólumokat. A 

szobor díszítőelemeit titokzatos jelentéssel bíró „hieroglifákként” látta, olyanokként, amelyek 

egy titkos egyiptomi nyelvből fejlődtek ki, és amely nyelvet csak a beavatottak érthetik. 

Artemis Ephesia szobra számára nem volt más, mint titokzatos szimbólumok összessége, 

amely mögé Isis kultuszát rejtették.
14

 Ugyanakkor Menetreius nemcsak Isisszel, hanem 

számos más istennővel is összekapcsolta Artemis Ephesiát, és úgy vélte, Ceres, Tellus, Ops és 

Rhea az egyes attribútumokon keresztül mind-mind felfedezhető a szobron. Különösen sokat 

foglalkozott Artemis és a Hold kapcsolatával,
15

 és úgy látta, hogy a szobron vagy a szoborral 

együtt megjelenő díszítéseken – mint a szarvas,
16

 a Rák
17

 vagy pálmaág
18

 – a Holdhoz köthető 

szimbólum, sőt, az istennő fekete bőre is az éjszaka sötétjét jeleníti meg.
19

  

A Symbolica megjelenése után közel száz évig nem tettek hozzá újat Menetreius munkájához, 

így a későbbi szerzők őt tekintették mérvadónak a szobor elemzésének kérdésében. Berger
20

 

és Montfaucon
21

 is elsősorban a Menetreius által foglalja össze röviden.  

                                                        
11 GOESCH (1996): 28–29. 
12 VÖLKEL (1993): 444. Nr. 242. 
13 NIELSEN (2009): 467–469 
14 MENETREIUS (1688): 11-12. 
15 Uo. 21. 
16 Uo. 22. 
17 Uo. 24. 
18 Uo. 26. 
19 Uo. 15. 
20 Berger 1701-ben megjelent Thesaurus Brandenburgicus című munkájában a nem sokkal korábban a Bellori 

gyűjteményből megszerzett, ma a Drezdai Albertinumban őrzött szobor (A7) bemutatásakor foglalja össze 

röviden Menetreius munkáját. 
21Montfaucon, Menertius mellett (Pl. 44), La Chausse (PL. XLIII), Berger (Pl XLV.), és BOISSARD (PL. XLVI) 

képeit is közli. További négy szobor jelenik meg munkájában: egy, amelyet ő állít össze, és másik három, nem 

antik eredetű szobor. Ezek egyike állítólag valahonnan a párizsi Saint-Germain-des Prés területéről került elő, 

ahol a legenda szerint korábban egy Isis szentély volt. MONTFAUCON (1722): 156-161, XV vö. GOESCH (1996): 

35. 
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 Romeyn de Hooghe 1735-ben megjelent „Hieroglyphica of Merbeelden der oude 

Volkeren” című művében külön fejezetet szentel Artemis Ephesia szobra értelmezésének. 

Elemzéséhez ő is alapvetően Menetreiust használja. Artemis Ephesiát továbbra is Isisszel 

azonosítja, és bár néhány újabb szimbólumértelmezést is hozzátesz, alapvetően marad a 

Menetreius-féle értelmezés keretei között.
22

 Winckelmann szintén foglakozott Artemis 

Ephesia szobrával, de elsősorban csak esztétikai szempontok miatt, s úgy vélte, hogy a 

„mellek”, illetve sokmellűség képi kifejeződése ellentétben áll a szépség kifejezésének 

szándékával.  

 Az 1700-as évek végétől az 1900-as évek közepéig tartó időszak kutatástörténetét 

Lichtenecker részletesen bemutatta doktori disszertációjában.
23

 Éppen ezért erre az időszakra 

most nem térnék ki részletesen, csak a legfontosabb szerzők nevét és munkáit emelem ki 

alább.  

Az első tudományosnak nevezhető munka Artemis Ephesia szobráról, Johann 

Friedrich von Meyer nevéhez fűződik, aki elsőként lépett ki Menetreius árnyékából, és 

fogalmaz meg új nézőpontot. Nemcsak szoborleírást készít, hanem megkíséreli értelmezni is 

azokat. Úgy véli, hogy a szobornak inkább ázsiai, mintsem egyiptomi jellege van. Nála 

vetődik fel először, hogy Artemis Ephesia kultuszának története folyamán több kultuszszobor 

létezhetett.
24

  

  A 18. század végén újabb fordulópont következik a kutatásban. Míg korábban inkább 

a szobor szimbolikájával, mögöttes jelentésével foglakoztak, ezután egyre inkább magának a 

szobornak a vizsgálata kerül középpontba. Egyre gyakrabban merül fel annak a kérdése, hogy 

valójában hány kultuszszobor létezhetett, és azok hogyan, milyen díszítőelemekkel együtt 

jelenhettek meg.
25

  

1874. február 4-én a Berlini Tudományos Egyesületben tartott előadás teljesen új 

irányt szabott a kutatásnak. Ernst Curtius úgy vélte, hogy a kultuszszobor egy jelentéktelen 

fadarab volt, amelyet különböző szimbólumokkal ruháztak fel, ezek közül a „sokmellűség” 

azt jelentette, hogy az istennő minden élőlény a táplálója.  

Egy jelentős pont a kultusz kutatásának történetében C. Friedrich, aphrodisiasi 

Aphroditéról szóló cikke
26

 volt, amelyben arra hívta fel a figyelmet, hogy Artemis Ephesián 

kívül létezik több más, gazdagon díszített ruhájú istenség is. Ezzel az állításával 

                                                        
22 HOOGHE (1735): 4–14; THIERSCH (1935): 107. 
23 LICHTENCKER (1952): 1–9. 
24 MEYER (1794): 1–32. vö. LICHTENECKER (1952): 2.  
25 LICHTENECKER (1952): 3. 
26 FRIEDRICH (1897): 361–380. 
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tulajdonképpen megvetette Fleischer későbbi, Artemis Ephesiáról és rokonszobrairól szóló 

munkájának alapjait. Továbbá elsőként fogalmazta meg, hogy az egyes díszítőelemek 

különböző időpontokban váltak a kultuszszobor, illetve a kultuszszobrok részéve. 

A „mellek” kutatásában az egyik legnagyobb változás Furtwängler nevéhez fűződik, 

aki, miután Becker már az 1800-as évek elején felvetette, hogy a „mellek” nem az istennő 

mellei,
27

 úgy vélte, hogy a díszítőelem eredetileg egy nyaklánc lehetett.
28

 

Jessen 1905-ben a Paulys Realencyclopädie-ban megjelent „Ephesia” címszavánál 

összegyűjtötte az istennő akkor ismert ábrázolásait, összefoglalta azt, amit a források alapján 

a kultuszszoborról tudni lehetett. Úgy vélte, hogy ugyan az eredeti kultuszszobor fából ké-

szült, de vélhetően bearanyozták, és így azonos lehet azzal a szoborral, amelyet Xenophón 

látott, és úgy vélte, hogy az Endoios-féle szobor megjelenésére massiliai Artemis 

ábrázolásából lehet következtetni.
29

  

Az 1900-as évektől az Artemision területén meginduló ásatások felcsillantották annak 

reményét, hogy közelebbit is megtudhatunk az Artemis Ephesia kultuszáról, azonban egyetlen 

olyan tárgy sem került elő, amely az ismert szoborra utalt volna. Sőt, Hogarth 1908-ban írt 

könyvében azt is lehetségesnek tartotta, hogy talán az istennő szobra abban a formában, ahogy 

ismerjük, sohasem volt látható az ephesosi Artemisionban.
30

  

Az 1910-es években ismét a „mellek” értelmezése került a kutatás fókuszába,
31

 és 

újabb átfogó munka a szoborról csak az 1920-as évek elején született. Charles Picard „Ephèse 

et Claros recherches sur les sanctuaires et les cultes de l'Ionie du Nord” című könyvében 

nemcsak a szobor, hanem a templom és a kultusz mellett az istennőhöz kapcsolódó 

misztérium részletes vizsgálatával is foglalkozik. Úgy vélte, hogy az Artemis Ephesia 

kultuszszobrának általunk ismert megjelenése egy hosszas folyamat eredménye, amely során 

a kultusz és a szentély életében bekövetkezett változások leképeződnek a szobor egyes 

elemeiben. 

A 20. század első, kizárólag Artemis Ephesia ábrázolásaival foglalkozó monográfiája, 

Hermann Thiersch 1935-ben megjelent Artemis Ephesia című munkája, amely napjainkig a 

téma kutatóinak egyik legfontosabb kézikönyve. Az eredetileg két kötetesre tervezett műnek – 

a szerző halála miatt – csak az első kötete készülhetett el. Egy katalógus, amely részletesen 

tárgyalja az összes, akkor ismert Artemis Ephesia-ábrázolást, körplasztikai alkotásokat, 

                                                        
27 Bővebben lásd a 6.8.3 fejezetet. 
28 FURTWÄNGLER (1900): 211. 
29 JESSEN (1905): 2762–2767. 
30 HOGARTH (1908): 329–338. 
31 Lásd a 6.8.3 fejezetet.  
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töredékeket, kisplasztikákat, gemmákat és érméket. Napjainkig ez az egyetlen olyan munka, 

amelyben minden tárgytípus szerepel. Az egyes tárgyak leírása és fotóik közlése mellett 

bemutatja a szobrok történetét, és nem csak az eredeti, ókorinak tartott ábrázolásokat, hanem 

a későbbi másolatokat is. A szerző 1936-ban még be tudta fejezni az ependytésről szóló 

munkáját, azonban a szobor teljes elemzésére már nem maradt lehetősége. 

Az első 20. századi összefoglaló munka, amely részletesen vizsgálja Artemis Ephesia 

szobrát, Elizabeth Lichtenecker 1952-ben írt doktori disszertációja. A szerző megkísérli 

tisztázni a kultuszszobrok számát és megjelenésüket.
32

  

Talán nem túlzás azt állítani, hogy az Artemis Ephesia-ábrázolások 

kutatástörténetének eddigi legnagyobb eredménye 1956-ban született, amikor az ephesosi 

prytaneion feltárása során Franz Miltner három szoborra bukkant, amelyek a „nagy” (A29, 

29.a-g kép), a „szép” (A30, 30.a-c kép) és a „kis” (A31, 31. kép) jelzőkkel váltak ismertté.
33

 

1970-ben jelent meg a Paulys Realencyclopädie 12. kiegészítő kötetében Stefan 

Karwiese, az ephesosi érmék történetét bemutató szócikk részlete.
34

 Karwiese, aki 1961-től 

kezdve maga is több ásatáson vett részt Ephesosban,
35

 az érméken megjelenő Artemis 

Ephesia-ábrázolások alapján felvázolta a szobor változásait, valamint a „mellekre” egy újabb 

lehetséges magyarázatot
36

 adott.  

A 20. század harmadik fontos kézikönyve Thiersch és Lichtenecker munkái mellett 

Robert Fleischer Artemis von Ephesos und verwandte Kultstatuen aus Anatolien und Syrien 

című munkája, amely 1973-ban jelent meg. Az ephesosi istennő mellett több, mint 20 női- és 

16 férfiistent mutat be Anatóliából és Szíriából, olyan isteneket, amelyek ábrázolásai 

kapcsolatba hozhatók Artemis Ephesiával. Munkájának többek közt az is célja volt, hogy a 

hellénisztikus és római kori elemek mögé tekintve megtalálja az eredeti kultuszszobrot. Úgy 

vélte, hogy ez egy életnagyságúnyál kisebb, fából készült szobor lehetett, amelyet öltöztettek 

és ékszerekkel díszítettek, és, amelyek időről időre megújultak. Fleischer szerint ez a 

kultuszszobor valószínűleg még a Kr. e. 7. században készülhetett, és a kultusz fennállása 

során végig ez állt a szentély központjában.
37

 Öt évvel később, a Fritz Eichler 65. 

születésnapjára szánt ünnepi kötetben egészítette ki korábbi munkáját a legfrissebb 

                                                        
32 Bővebben lásd a 3.2.3 fejezetet. 
33 MILTNER (1957a): 14–26; uő. (1957b): 43–52; uő. (1958b): 21–31; 
34 KARWIESE (1970): 298–364. 
35Az 1960-as években, számos projektben részt vett, 1993-tól pedig ásatási vezető. WOHLERS–SCHARF: (1996) 

177. 
36 KARWIESE (1970): 325–326. 
37 Lásd bővebben a 3.2.3 fejezet 
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eredményekkel. 1984-ben Fleischer állította össze a Lexicon Iconographicum Mythologiae 

Classicae II. kötetében Artemis Ephesia szoborkatalógusát is.  

Az 1970-es évek vége, sőt talán az egész 1900-as évek legnagyobb hatású, 

pontosabban szólva a legtöbb vihart kavaró elmélete Gerhard Seiterle „mellértelmezése”.
38

 

Amióta Seiterle leírta, hogy a „mellek” eredetileg bikaherék, és, hogy azt a célt szolgálják, 

hogy az istennő termékenyégét biztosítsák, talán nem is született olyan Artemis Ephesiáról 

szóló munka, amely ne formált volna véleményt a kérdésről. 

A kutatás következő nagy fordulópontja 1990-ben volt, amikor Oster az ANRW-ben a 

császárkori Ephesos vallási életéről írt tanulmányában
39

 teljesen más megvilágításba helyezte 

Artemis Ephesia szobrát. Korábban Artemis Ephesia alakját a kis-ázsiai ősi anyaistennővel 

hozták kapcsolatba, és úgy véltek, hogy eredetileg termékenység istennő lehetett. Oster 

rámutatott, hogy ez a szerep a császárkorra teljesen elhalványul, és az istennőnek sokkal 

inkább a várost védő és tápláló szerepe domborodik ki. Oster Artemis Ephesiával kapcsolatos 

elméletének legnehezebben alátámasztható része az, hogy egy ponton már azt feltételezi, hogy 

Artemis Ephesia kultuszának elterjedése a birodalomban valamiféle tudatos térítő 

tevékenység eredménye. 

Oster munkája nyomán próbálta meg LiDonnici újraértelmezni
40

 Artemis Ephesia 

szobrát, és azt mondta, hogy a kultuszban bekövetkezett változásokat társadalmi és politikai 

okokra lehet visszavezetni. Magát Artemis Ephesiát mint jelenséget értelmezi, s úgy véli, 

hogy egyfajta „feleségszerepet” tölthetett be a város mellet, hiszen ő volt annak védelmezője, 

táplálója, és az Artemision banki funkciója miatt a polgárok vagyonának őre is. A szobor 

egyes díszítőelemivel viszonylag keveset foglakozott, csak a „mellekre” és néhány sor erejéig 

a csillagjegyekre tért ki. 

Az Artemision területén az 1960-as évektől Anton Bammer vezetésével folytak tovább 

az ásatások. Az 1990-es évek elején sikerült feltárni a geometrikus időszak peripterosát, 

amelyben találtak egy négyoszlopos, baldachinos, kultusztalapzatot. Bammer és Ulrike Muss 

egyaránt úgy gondolja, hogy ezen a helyen állhatott a geometrikus kor kultuszszobra is.
41

 

Ennek kapcsán újra előkerült a kultuszszobrok számának kérdése, amelyben Muss azt az 

álláspontot képviselte, hogy az idők folyamán legalább három kultuszszobor lehetett. Az 

1995-ben megrendezett, az Österreichisches Archäologisches Institut ephesosi kutatásainak 

100 éves évfordulóján rendezett konferencián elhangzott előadása során Muss részletesen 

                                                        
38 SEITERLE (1979): 3–17. 
39 OSTER (1990): 1661–1728. 
40 LIDONNICI (1992): 389 –415.  
41 BAMMER-MUSS (1996): 71–79. 
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kifejtette a véleményét a három kultuszszoborról.
42

 Fleischer ezzel szemben az előadásában, 

Plinius alapján, továbbra is egyetlen lehetséges kultuszszoborról beszélt, amelynek a ruhatára 

folyton változott az idők folyamán, illetve határozottan állást foglal Seiterle elmélete 

mellett.
43

  

A konferenciakötetben még két tanulmány említendő, amely a kultuszszobor egészéről 

szól. Az első Lilian Portefaix nevéhez fűződik,
44

 aki egy rendkívül fontos dologra mutatott rá, 

mégpedig arra, hogy addig a pillanatig a szobrot kontextusából kiragadva vizsgálták. Nem 

teljesen alaptalanul úgy vélte, hogy a kurétesek jelentőségének növekedésével az istennő 

misztériumai is jelentőssé váltak, szobrainak díszítőelemi pedig e misztériumnak – már nem 

csupán a születés, hanem az újjászületés misztériumának is – kifejeződése. Portefaix vetette 

fel először, hogy a szobor jórészt megfejthető Porphyrios munkájának, A nimfák barlangjának 

segítségével. A méhekkel, bikákkal és a holddal kapcsolatban számos fontos dologra mutatott 

rá, azonban meglepő módon az értelmezés során nem használta ki a porphyriosi szövegben 

rejlő összes lehetőséget. Ennek oka valószínűleg az lehetett, hogy az egész gondolatmenet 

Seiterle bikahere elméletének jegyében fogant, és ezzel a szerző önmaga korlátozta saját 

lehetőségeit. 

A másik a konferenciát megnyitó Walter Burkert, Artemis Ephesiáról szóló 

előadásának átirata, amelyben bár semmi újat nem említett, de röviden összefoglalta azt, amit 

akkor az istennőről, a szentélyről és a kultuszról tudni lehetett.
45

 

A 2001-ben Ulrike Muss szerkesztésében megjelent Der Kosmos der Artemis von 

Ephesos tanulmánykötetből két cikket említenék meg. Karen Radner cikkét,
46

 amelyben az 

Artemisionban a Kroisos szentély előtti naiskos és északi kultusztalapzat környékén talált 

kompozit szobormaradványokból rekonstruált egy Kr. e. 7. századi szobrot, és úgy vélte, hogy 

ehhez hasonló lehetett annak megjelenése az adott időszakban. A kötet másik érdekes cikke 

egy újabb „mellelmélet” Sarah P. Morristól,
47

 amelyet Simon Zsolt cáfolt meg.
48

 

Végül a kutatások történetében egy új, pontosabban szólva Picard munkássága óta 

némileg háttérbe szoruló terület ismét fókuszba került,
49

 amikor 2012-ben Guy MacLean Ro-

gers tollából megjelent a The Mysteries of Artemis of Ephesos című kötet, amelyben Artemis 

                                                        
42 MUSS (1999): 597–604, korábbi szakirodalommal.  
43 FLEISCHER (1999): 605–610. 
44 PORTEFAIX (1999): 605–618. 
45 BURKERT (1999): 59–70. 
46 RADNER (2001): 232–263. 
47 MORRIS (2001): 140–148. 
48 SIMON (2013): 302–304. 
49  A témával a kurétes kérdéskör kapcsán foglakoztak bővebben. KNIBBE (1970): 281–287. Rogersnek már 

korábban is jelentek meg tanulmányai a kérdéskörben. ROGERS (1999): 241–251. 



16 

 

Ephesia misztériumát a szerző kifejezetten történeti szempontból járja körbe, azonban a 

szobor misztériumok szerinti elemzésébe nem fog bele, így ez a terület egyelőre még kevésbé 

feltárt. 

Két munkát emelnék ki még az áttekintett művekből, amelyek ugyan nem kifejezetten 

a szobor ókori történetével, hanem a 16-19. századi utóéletével foglalkoznak. Goesch 1996-

ban megjelent doktori disszertációját
50

 és Marjatta Nielsen 2009-ben megjelent tanulmányát,
51

 

amelyek bepillantást nyújtanak abba, hogyan formálódott az istennőről alkotott kép a szobor 

újrafelfedezésétől kezdve a tudományos kutatások megindulásáig. Míg Goesch 

művészettörténeti alapon vizsgálja a kérdést, és vázolja fel a szobor művészeti át- és 

újraértelmezésében történt változásokat, addig Nielsen inkább történeti áttekintést nyújt a 

szobor 16-19. századi utóéletéről.  

Dolgozatom kutatástörténetről szóló fejezetében elsősorban a szakirodalomnak azon 

részeire tértem ki, amelyek csak a szobor egészével foglalkoznak, azonban ebből is 

felmérhető, hogy számos monográfia, könyvrészlet, tanulmány és cikk született e témában, 

így okkal merül fel a kérdés, vajon lehet-e erről újat mondani. Úgy vélem, azzal, hogy Oster 

rávilágított arra a fontos tényre, hogy az istennő a császárkor idejére elszakad a korábbi, 

termékenység istennői gyökereitől, és egy újfajta értelmezést nyer, valamint, hogy Portefaix 

rámutatott, hogy a kutatás eddigi egyik legnagyobb problémája, hogy kontextusából 

kiragadva vizsgálták az Artemis Ephesia-ábrázolásokat, a kutatás egy új irányát jelölték ki.  

  

                                                        
50 GOESCH (1996). 
51 NIELSEN (2009): 455–498. 
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1.3 Módszertan 

Mielőtt a módszertan ismertetésébe belekezdenék, első lépésben tisztázni szeretném az 

istennő nevének írásmódját. Hiszen felmerül a kérdés, Artemis Ephesiaként, ephesosi 

Artemisként, esetleg Ephesosi Artemisként jelenjen-e meg a szövegben. Az ókori forrásokban 

Ἄρτεμις Ἐφεσία vagy Θεὰ Ἐφεσία Ἄρτεμις-ként találjuk, így, ha szigorúan a magyar 

helyesírás szabályai szerint szeretnék eljárni, akkor ephesosi Artemisként kellene említeni. 

Úgy vélem ezzel az átírási móddal azonban nem tudnám visszatükrözni azt, hogy mögötte egy 

egészen sajátok karakter istennő rejtőzik. Így a legkézenfekvőbb megoldásnak az tűnt, ha 

maradok az ókori név tudományos átírásánál. 

A kutatástörténetben felsorolt három nagy monográfia, Thiersch, Fleischer és 

Lichtenecker művei, az Artemis Ephesia-kutatás alapköveit jelentik, katalógusaik azonban 

részben hiányosak. A Thiersch-féle katalógusban az egyes tételekről részletes leírás 

olvasható, és többségükhöz képet is mellékelt a szerző. Lichtenecker disszertációjának írása 

idején már rendelkezésére állt Thiersch katalógusa, amely még viszonylag frissnek számított, 

legalábbis abban az értelemben, hogy az összes, akkor ismert szobrot tartalmazta, így a 

szerzőnek – bár saját katalógust készített – nem kellett szoborleírásokat készítenie.  

A Lichtenecker és Fleischer kutatásai között eltelt időszakban számos Artemis 

Ephesia-szobor és szobortöredék került elő az Ephesosban folytatott ásatások során is. 

Fleischer munkája nem kifejezetten csak Artemis Ephesiáról szólt, így katalógusában az 

ismert tárgyakhoz kapcsoló szakirodalmat közölte, és csak abban az esetben folyamodott 

leírás készítéséhez, ha a tárgyat nem publikálták még előtte. Azt azonban nem vette 

figyelembe, hogy Thiersch, bár törekedett a pontosságra, több esetben szóbeli információkra 

és képekre támaszkodott, ás utóbbiakon nem mindig volt pontosan kivehető az összes részlet, 

így előfordult, hogy tévedett, mint például az A26 szobor esetén, amely mellrészének 

egyértelműen hibás a leírása. Az ábrázolások összevetéséhez és elemzéséhez azonban pontos 

leírásokra van szükség.  

Ez volt az egyik oka annak a döntésemnek, hogy a vizsgálat első lépéseként katalógust 

készítek. A másik oka pedig az, hogy a mások által, korábban készített katalógusok 

rendezetlenek. 

Fleischer 1973-as monográfiájának Artemis Ephesiáról szóló kiegészítése 1978-ban 

jelent meg, amelyben a korábbi katalógus számozását próbálta követni. Majd hat ével később, 

1984-ben a LIMC-ben, szintén Fleischer tollából, egy újabb Artemis Ephesia-katalógust adtak 

ki. Ez utóbbi azonban csak a katalógusszámokat és helyenként az egyes szobrokhoz tartozó 
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legfontosabb irodalmat tartalmazta. Az azóta eltelt közel harminc évben részint a különböző 

területeken folytatott ásatások miatt, részint azzal, hogy számos múzeum és aukciós ház a 

katalógusát online felületeken is elérhetővé teszi, olyan szobrok is előkerülnek, amelyek 

korábban nem voltak ismertek. Azt, hogy valójában még mekkora munka áll előttem pusztán 

a szobrok összegyűjtésével kapcsolatban, jól mutatja, hogy a dolgozat lezárásának hetében, az 

Internetet böngészve, két újabb szoborra bukkantam: az egyik az egykori Faber Castell-

gyűjtemény Artemis Ephesia szobra, a másik pedig a mainzi Römisch-Germanisches 

Zentralmuseum kisplasztikája. Mivel már nem tudtam ellenőrizni e szobrokat, így nem is 

tettem be ezeket a katalógusba. 

Az ellenőrzésre egyébiránt nagyon nagy szükség van. Részint, hogy az esetleges 

későbbi hamisítványokat ki lehessen szűrni, mint az történt a LIMC 128b esetén, és részint 

azért, mert több olyan ábrázolásról szóló tudományos értekezés is létezik, amely az adott 

műtárgyat eltűntként tartja számon, és akár az is elképzelhető, hogy az imént említett, frissen 

felfedezett vagy inkább újramegtalát ábrázolások egyikkel vagy másikkal azonosak lehetnek. 

Az ilyen szobrok csak az ellenőrzések megtörténte után kerülhetnek be a katalógusba. 

Jogosan tehető fel a kérdés, hogy, ha eddig négy katalógus készült négy különböző 

számozási rendszerben, akkor miért szükséges egy ötödik felállítása is, és miért nem 

használom Fleischer 1973-as munkájának vagy a LIMC-ben összeállított katalógusának 

számait, frissítve az új adatokkal. Ennek az oka az, hogy Fleischer mindkét katalógus 

készítése során az ismertté válás helye szerint csoportosította a tárgyakat. Így az egyes 

földrajzi helyek alá csak eleve meghatározott számú tárgy került, s a katalógus bővítése során 

az új tárgy – az ismertté válás helyéhez – beillesztésére már nem volt lehetőség. Így nem azt a 

megoldást választotta, hogy egyszerűen hozzáírta a katalógushoz az újabb tárgyakat, hanem 

egy korábbi tárgy katalógusszámát kiegészítette egy betűvel, mint ahogy az történt az említett 

128b büszt esetén is. Ez azonban hosszútávon meglehetősen kaotikussá és áttekinthetetlenné 

teszi ezeket a rendszereket. Éppen ezért egy olyan formát kerestem, amely újabb tárgyak 

beemelésekor korlátlanul bővíthető. Nyolc kategóriát állítok fel, és ezeket látom el különböző 

betűjelekkel. Így a körplasztikai alkotások kapják az A, a felsőtesttöredékek a B, az alsótest-

töredékek a C, a polos- és nimbus-töredékek a D, a hamisítványok és kétes eredetű szobrok az 

F, a bronz kisplasztikák a G, a terrakották a H, a reliefek az I, az agyagmécses a J betűt, és a 

betűk mellé sorban arab számokat. Így a jövőben a katalógus korlátlanul bővíthető. Az „E” 

kihagyásának oka, hogy Fleischer 1973-as Artemis Ephesiáról és rokonszobrairól írt 

munkájában ezt a betűt használta az Artemis Ephesia-szobrok megkülönböztetésére, így 

annak használata félreértésekre adna okot. A katalógusból két tárgytípus, a gemmák és az 
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érmék maradnak ki. Ennek az oka az, hogy a gemmákkal együtt a vizsgálandó tárgyak 

mennyisége olyan nagy lenne, amely szétfeszítené a dolgozat kereteit, ezért ezeket a 

dolgozatban sem tárgyalom. Az Artemis Ephesiát ábrázoló ephesosi érméket azonban, bár a 

katalógusban nem szerepelnek, az egyes részletek vizsgálata során az adott részre 

vonatkozóan tárgyalom. Az egyes szerzők katalógus tételeinek könnyebb megfeleltetését az 1. 

táblázat szolgálja. Az egyes katalógustételekre való hivatkozáskor, oldalanként legalább 

egyszer, igyekeztem feltűntetni a hozzájuk tartozó képet. Ugyanakkor, a könnyebben 

kezelhetőség kedvéért, az 1. táblázatban, a katalógustételek mellett, a hozzá tartozó képet is 

feltüntetem.   

A katalógus készítése során sorra veszem az egyes Artemis Ephesia-ábrázolásokat, 

amelyeket, ha lehetőségem van rá, akkor az őrzési helyén vizsgálok, ám, ha ez nem 

lehetséges, és ismert az őrzési hely, akkor a szakirodalom alapján készíttetek leírást, valamint 

felveszem a kapcsolatot a gyűjtemény kezelőjével, hogy választ kapjak az esetlegesen 

felmerülő kérdésekre. Azoknál az ábrázolásoknál, amelyek őrzési helye ismeretlen, ott az 

utolsó ismert őrzési helyből kiindulva megpróbálom megtalálni az ábrázolást. Különösen 

azokban az esetekben fontos ez, ahol sem fénykép, sem leírás nem áll rendelkezésemre a 

tárgyról. Ha a szobor lelőhelye ismeretlen, akkor igyekszem a lehető legtávolabbi időpontra 

visszakövetni a történetét. Ehhez felveszem a kapcsolatot az utolsó őrzési hely 

munkatársaival, aukciós házakkal vagy olyan szakértőkkel, akik láthatták a szobrot. Az ilyen 

esetekben, illetve esetlegesen eddig ismeretlen ábrázolások felkutatásában segítségemre 

lehetnek még a különböző múzeumok, egyetemek, gyűjtemények és tudományos szervezetek 

online gyűjteményei, adatbázisai is. 

A tárgyak bemutatása során, az alapadatok megadását követően részletes leírást 

készíttetek az egyes szobrokról, kisplasztikákról, reliefekről a fejtől a lábfejig, illetve, 

amennyiben a talapzat is része volt a szobornak, akkor arról is, egészen a talapzatig. Ha 

felismerhető vagy tudható ilyen, jelzem az esetleges módosításokat, kiegészítéseket is.  

Ha a források alapján visszakövethető az egyes tárgyak története, vagy ismertek ko-

rábbi ábrázolásai, esetleg a kutatás során kerülnek elő ezek, akkor a leírás utána a szobor 

előtörténetét is bemutatom. Ebben röviden összefoglalom az információkat az előkerülés 

idejéről és körülményeiről, az esetleges módosítások idejéről, illetve a restaurátor 

személyéről. Ha a tárgyhoz hasonló rajz is előkerült, akkor összevettem a két ábrázolást. Az 

előtörténetek egy részét már Thiersch visszafejtette, azonban ezeket is újra ellenőrzöm. A 

szobrok többségét a Kr. u. 2. századra datálják, azonban egyes tárgyaknál eltérő vélemények 

is lehetnek, ezekben az esetekben a tárgyleírás vagy az előtörténet után erre bővebben 
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kitértek. Az egyes katalógustételek végén megadom a tárgyakhoz kapcsolódó legfontosabb 

szakirodalmat. 

A dolgozat – szerkezetét tekintve – hat részből áll: a bevezetés és lezárás között a 

szentély építéstörténetének, a kultuszszobor vagy kultuszszobrok bemutatásának, egy sajátos 

tipológiai kísérletnek és a szoborrészletek elemzésének szenteltem egy-egy nagyobb egységet.  

Mielőtt a szobor tárgyalásába belekezdenék, röviden ismertetem a szentély történetét 

és építéstörténetét. Erre azért van szükség, mert, bár az Artemision területéről nem került elő 

olyan ábrázolás, amely egyértelműen Artemis Ephesiaként azonosítható, de a dolgozat 

folyamán számos alkalommal utalok a szentélykörzet területén álló épületekre vagy az innen 

előkerült leletekre, így a szöveg követhetőségének biztosítása érdekében ez a lépés nem volt 

megkerülhető. 

Ahhoz, hogy az ábrázolásokon megjelenő ikonográfiai elemeket értelmezni lehessen, 

szükséges áttekinteni mindazt, amit a kultuszszoborról tudok. Ehhez sorra veszem a 

szoborhoz kapcsolódó tárgyi és írott forrásokat, elemzem azokat, valamint bemutatom a 

kérdéskörhöz kapcsolódó tudományos elméleteket. A fejezet végén, egy külön alfejezetben 

vizsgálom az istennő érmeábrázolásainak lehetséges változásait.  

Az istennő szobrának eddigi kutatásaiból kiderült, hogy nehéz vagy szinte lehetetlen 

az ábrázolások egészét érintő tipológiát felállítani. Ennek oka részben az egyes variációk 

magas száma, részben a kiegészítések, átalakítások és restaurálási kísérletek, amelyek számos 

körszobrot érintettek. A kisebb méretű ábrázolások, kisplasztikák, reliefek, érmék, néhány 

kivételtől eltekintve méretüknél, kidolgozottságuknál fogva nem alkalmasak arra, hogy 

minden részlet alaposan megfigyelhető legyen rajtuk. Ezért a tipológia felállításához első 

lépésben áttekintem a restaurálás mértékét, és megkísérlem a szobrok azon részét megtalálni, 

amelyek mentén összevethetőek. Ha ez sikerül, akkor ennek mentén tudom szétválasztani az 

egyes típusokat. 

Az egyes szoborrészletek elemzésével foglalkozó részt három főfejezetre bontom: a 

fej, a felsőtest és az alsótest díszítéseire – hasonló módon, mint a katalógusban, a fejtől 

haladok a lábfejek felé.  

Az egyes részletek elemzése során első lépésként táblázatba foglalom a jellemzőket. 

Így láthatóak át legkönnyebben az egyes részletek jellemzői, előfordulásuk gyakorisága, és 

ennek mentén lehet legegyszerűbben az egyes típusokat elkülöníteni. A táblázatok kialakítása 

során, amennyiben olyan részletről van szó, amely minden tárgytípuson megjelenik, akkor e 

szerint bontottam a táblázatot azért, hogy a sajátosságokat tárgycsoportonként elkülönülve 

lássam. Azokban az esetekben, amelyeknél az egyes tárgycsoportokban bizonyos jellemzők 
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nem vagy csak nagyon ritkán jelennek meg, ezt a különválasztást csak a szöveges elemzésben 

tettem meg. A táblázatok végén szerepelnek azok a tárgyak, amelyeken az adott részlet nem 

vizsgálható. 

  A táblázat adatai alapján elkészítem az egyes tárgycsoportok szöveges elemzését, 

bemutatom az egyes típusokat, azok jellemzőit és előfordulásuk gyakoriságát. Amennyiben az 

adott részlet megfigyelhető az érméken, akkor megvizsgálom, hogy az egyes típusok mikor 

jelennek meg, és felállítható-e bármilyen kronológiai sorrend azok között. Ezt követően 

ismertetem a kérdéskörre vonatkozó eddigi elméleteket, magyarázatokat, és kijelölöm a 

kutatás lehetséges irányát, majd értelmezem az adott részletet. 
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2. Az Artemision építéstörténete 

 

,,Láttam már Babilon falait, melyeken kocsi hajtott, 

s láttam Zeus szobrát Alpheosz árja tövén, 

láttam a függőkerteket, Éelioszt, a Kolosszust, 

és valahány gúlát, mit csak Egyiptom emelt, 

s Mauszólosz irdatlan sírját, ám látva a roppant, 

fellegekig nyúló templomot, Artemisét, 

mind elhalványult. Mondám: Az Olümposzon innen 

láthat-e méltóbban Héliosz égi szeme?” 

Szidóni Antipatrosz  

(Anthologia Palatina 9.58, ford.: Tóthfalusi István) 

 

Ezekkel a szavakkal mutatta be a Kr. e. 2 században Ephesos Artemis-templomát sidóni 

Antipatros. Napjaink utazójának ezzel szemben már igencsak élénk fantáziára van szüksége 

ahhoz, hogy a szeme elé táruló látvány alapján elképzelje az egykor mindenkit ámulatba ejtő 

Artemisiont, amelyet Plinius szerint 120 évig épített egész Ázsia.
52

 Azon a helyen, ahol 

egykor az ókori világ hét csodájának egyike állott, ma – egy időszakosan vízzel borított lápos 

területen – egy magányos oszlop és néhány szépen faragott kő árválkodik. Az Artemis 

Ephesia szentélye eredetileg nem messze a tengerparttól, a Kaystros folyó mellett épült fel, 

azonban az ókor óta eltelt időszakban történt folyamatos feltöltődés miatt napjainkra már 

mintegy 9 kilométer távolságra került a tengertől.  

A területen az ásatások megindulása egy angol vasúti mérnök, John Turtle Wood 

nevéhez fűződik, aki hét év keresés után, 1869-ban, a mocsaras terült lecsapolása után buk-

kant rá az Artemision nyomaira. A továbbiakban a szentély feltárásának még három nagyobb 

fázisa különíthető el: az 1895-ben Otto Bendorf és Carl Humann által vezetett, az 1904 és 

1905 között David Hogarth
53

 által vezetett és az 1965-től 1994-ig előbb Fritz Eichler, majd 

                                                        
52 PLIN. nat. XXXVI. 21, 95. 
53 Már az angol ásatások során megtalálták a területen nemcsak a legutolsó templom nyomait, hanem a belső 

templomudvar úgynevezett „központi talapzatát” (Central Basis/Zentralbasis). Hogarth publikációiban beszél 

először az ún. „Central Basis”-ról, vagy, ahogy a német szakirodalom idézi, „Zentralbasis”, magyarul hasonlóan, 

nem túl szerencsésen, „központi talapzatnak” lehet fordítani. Csakhogy ezen a megnevezésen több szerkezeti 

egységet is ért, tulajdonképpen a szentély belső udvarának a területét, amelyet Wood az első ásatások során még 

„nagy oltárként” (Great Altar) értelmezett. (WOOD (1877): 258.) Hogarth úgy vélte, hogy három különböző 

szentélyt ásott ki, amelyeket „A”, „B” és „C” templomnak nevezett el, és amelyek közül a legrégebbi az „A”, a 

legkésőbbi pedig a „C” volt. Az 1987-ben indult, Anton Bammer által vezetett ásatások azonban teljesen új 
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Anton Bammer által vezetett ásatásra.
54

 A 2014-es évben, 20 év elteltével, Sabine Ladstätter 

vezetésével újraindultak a feltárások a területen, és nem sokkal a munkánk megkezdése után 

szenzációs leletről számoltak be az Österreichisches Archäologisches Institut munkatársai.
55

  

Az ókori szerzők úgy vélték, hogy a nagy ephesosi istennő kultusza már jóval azelőtt 

létezett, hogy a görögök megvetették volna a lábukat Kis-Ázsia földjén. A helyiek hite sze-

rint, Artemis szülőhelye nem Délos szigete, hanem egy, a város határában lévő liget, 

Ortygia,
56

 ahol az istennő világra jöttét, mint ahogy azt Strabón is írja,
57

 minden évben a 

kurétesek testülete által szervezett lakomával és titkos szertartásokkal ünnepelték meg. 

Pausanias szintén a mitológia hagyomány homályába helyezi a szentély alapítását, amikor azt 

írja, hogy az amazonok szobrot emeltek az istennőnek, és maguk alapították a szentélyt,
58

 

ugyanezt állítja Kallimachos Artemishez írt himnuszában is. Plinius pedig úgy tudja, hogy az 

istennő templomát az idők során hét alkalommal újították meg,
59

 ami szintén a szentély ősi 

voltára utal.  

A régészeti feltárások megerősítették az auctorok azon feltételezését, hogy a város és a 

szentély környéke igen hosszú múltra tekint vissza. A selçuki múzeum munkatárai által az 

Ayasoluk dombon végzett ásatások során, két és három és fél méter mélységből, archaikus, 

geometrikus kerámiák mellett nagy számban kerültek elő mykénéi korból származó 

edénytöredékek valamint szintén a mykénéi időszakra datálható épületmaradványok is.
60

 

Ezért úgy vélik, hogy a területen már a késő bronzkor idején létezhetett valamilyen kultusz, 

talán ez lehetett a későbbi Ephesos „prehisztorikus akropolisa”.
 
 

                                                                                                                                                                             

képet rajzoltak a központi talapzatról. Kiderült, hogy az „A” és „B” épület nem különálló szentély, hanem egy-

egy épület részei. A mai értelmezés szerint az „A” templom egy naiskos, amely a Kroisos-féle szentélyhez 

tartozik, a „B” templom pedig a peripteros cellafalának felel meg. A „C” templom esetén Hogarthnak igaza volt, 
mert az valóban egy önálló építmény. HOGATRH (1908): 53; BAMMER – MUSS (1995): 33; WEISSL (2002): 315– 

319.  
54  Traute Wohlers–Scharf alapos összefoglalást írt az Ephesosban folytatott ásatások történetéről. Az angol 

ásatásokról bővebben WOHLERS–SCHARF (1996): 51–71, az osztrák ásatásokról: WOHLERS–SCHARF (1996): 71–

151. Tekintettel arra a tényre, hogy a területen több mint 100 éven át folyó régészeti kutatások során és alapján 

születő publikációkban az újabb és újabb leletanyagok felszínre kerülése miatt ellentmondások vannak, a régebbi 

és az új publikációk között a szakirodalmi hivatkozásaimban azokat a munkákat tüntetem fel, amelyek a 

legújabb feltárások eredményeit tükrözik.  
55 Lásd a 3.1.1 és 6.1.2.1 fejezeteket. 
56 Míg Apollón születési helyéül a görög mitológiai hagyomány egyértelműen Délost jelöli meg, addig Artemis 

esetén nem ennyire egyértelmű a helyzet. Többféle hagyománnyal találkozhatunk, hol Délost, hol Ortygiát 
jelölik meg, valószínű azonban, hogy Ortygia volt a korábbi helyszín, erre utal a homérosi hagyomány is. 

Délosszal való azonosítása csak később, a Kr. e. 6. század végén jelenik meg először. Ez az összeolvasztás 

feltehetőleg a délosiaktól ered, úgy vélvén, hogy ez egy mitikus hely, így el tudták volna vitatni más, szintén 

Ortygia nevű hellyel rendelkező városoknak, elsősorban Ephesosnak Artemis szülőhelyeként való elismerését.  
57 STRAB. geogr. XIV. 1,20; KARWIESE (1995): 79. 
58 PAUS. IV. 31, 8.  
59 PLIN. nat. XVI. 79, 213. 
60 BÜYÜKKOLANCI (1999): http://farch.net/ (2013. 07. 11. állapot), BÜYÜKKOLANCI (2000): 39–43. Artemision 

mykénéi időszakáról lásd még BAMMER (1994): 29–37. vö. KARWIESE (1995): 15. 

http://farch.net/
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A későbbi Artemision területén, a peropteros nyugati fala alatt történt szondázás 

alkalmával előkerült tárgyak a késő mykénéi kortól a középső geometrikus korszakig tartó 

kerámia kontinuumot mutatnak.
61

 Azonban a jelenlegi technológiával nem oldható meg a 

terület vízmentesítése, így még nem is végezhető el a mélyebb rétegek feltárása. A geológiai 

fúrások során mélyebb rétegekből is előkerült kerámiák arra utalnak, hogy érdemes lesz 

folytatni a feltárásokat, ha a megfelelő technikai eszközök rendelkezésre állnak majd. 

Az első falazott struktúra egy a mykénéi időszakra datált, palából és kvarcitból készült 

támfal, amely minden valószínűség szerint gátként szolgálhatott. A Kr. e. 2. évezred környé-

kén az Artemision területe a tenger felett, egy viszonylag meredek hegyoldalon terült el. A 

szintkülönbség a peripteros eleje és a sékos hátsó széle között 2 méter volt. Az esőzések során 

a környező hegyekből vízmosásokon és Selinus-patakon, amelyekről az auctorok is említést 

tesznek,
62

 nagy mennyiségű víz folyt keresztül a területen egészen a tengerig, épp en ezért 

volt a gátra szükség. Ezt a gátként szolgáló támfalat, más célokra, még két alkalommal 

felhasználták: először egy bothros megerősített széleként, másodszor pedig a Kroisos anyagi 

támogatásával készült templom építésekor. A faltól keletre eső áldozati gödörben 

állatcsontokat, kerámiákat, aranyból készült fibulákat és nőalakot ábrázoló kisplasztikát is 

találtak egy nagy halom – a peripteroshoz tartozó – tetőcseréppel együtt. Ezek a leletek a Kr. 

e. 7. századra datálhatók, azonban segítségükkel a támfal kora nem határozható meg, csupán 

annyi állítható, hogy a falnak valamikor ez előtt kellett épülnie. A faltól nyugatra egy 

mélyebb rétegben találtak egy kettősbárdot,
63

 egy arctöredéket szemekkel és vízszintes 

hajrátéttel
64

 és egy edénytöredéket. A kettősbalta és a fejtöredék kapcsolatba hozható 

Krétával, ez pedig a legkorábbi bizonyítéka lenne a krétai kapcsolatoknak. Bammer 

véleménye szerint nemcsak a kettősbalta, hanem a fejtöredék is kultikus tárgy, és úgy véli, 

hogy ez lehet az első bizonyítéka egy női kultusznak az Artemision területén.
65

 

 

  

                                                        
61 BAMMER (1990): 142. Taf. 15; BAMMER (1999): 399. Taf. 64, 1–3. 
62 STRAB. VIII. 7, 5; PAUS. V.3.8; PLIN. nat. V. 31. 
63 BAMMER (1994): 36; BAMMER – MUSS (1996): 27–28. 24. kép; BAMMER (1999): 400. Taf. 17,1. 
64 BAMMER (1994): 36; BAMMER – MUSS (1996): 27–28. 23. kép; BAMMER (1999): 400.  
65 BAMMER (1999): 399–402.  
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2.1 A peripteros 

 Az első ismert és biztosan kultikus célt szolgáló épület a 8,50m x 13,50m alapterületű, 

négyszögletű peripteros
66

 volt. Az ásatások során ennek a szentélynek a különböző építési 

fázisaiból több épületrészt sikerült elkülöníteni: 

- Egy 6,30 m x 11,10 m alapterületű cellát, amelynek a falát a peripteros első 

átépítésénél megerősítették.  

- A peristasist, amelyben elöl és hátul négy-négy, oldalt pedig nyolc-nyolc oszlop 

sorakozott. A cellán belül hat oszlopot, amelyek közül a nyugati oldalon lévő 

négynek megmaradt a zöldpalából készült talapzata. Ezen oszlopok közé utólag 

került még egy mészmárgából készült négyszögletes alapzat.  

- A hat oszlopos alapzaton keresztül végighúzódó keresztirányú falat, amely az 

utolsó építési fázisban készült naiskos nyugati részénél szolgált alapul.  

- A cella nyugati részénél egy trapézformájú alapot, amely eredetileg négyszögletes 

lehetett. 
67

 

Az első építési fázis során készült el az ún. „előperipteros” (Vorperipteros). Az elnevezés 

abból fakadt, hogy az épület oszlopainak talapzata megegyezik a későbbi peripteros oszlopai-

nak talapzatával, így szerves előzménynek tekinthető. Ugyanakkor nagyon kevés adat áll 

rendelkezésre a szentélyről. Annyi tudható, hogy elöl és hátul négy, míg kétoldalt nyolc-nyolc 

oszlop volt, és a belsejében talált nyomok arra engednek következtetni, hogy a kétsornyi osz-

lop a cellát osztotta három részre, vagy a belső átriumos udvart határolta.
68

 

 A második építési fázisról már valamivel több információ áll rendelkezésünkre. Az 

első peripteros, megörökölve az „előperipteros” oszlopait szintén elöl és hátul négy, oldalt 

nyolc-nyolc oszlopos körcsarnokból, egy előfalak nélküli cellafalból állt. A cellán belül egy 

négyszögletes alap maradványait találták meg, amelynek a tetején egy hat oszlopos baldachin 

lehetett. Az épület teteje vagy nyitott volt a cellán belüli területen, vagy nyeregetetővel volt 

lefedve. A baldachinnal ellátott négyszögletű talapzat minden bizonnyal a kultuszszobor he-

lyéül szolgált. A területen bekövetkező rendszeres áradások miatt azonban szükségessé vált a 

peripteros átépítése. Ebben a fázisban, amelyet Bammer a második peripterosnak nevez, 

megemelték az egész építményt, egy támfallal megerősítették a cella falát, és a korábbi, 

                                                        
66 A szakirodalomban számos esetben találkozhatunk azzal, hogy a geometrikus peripterost gyakran nevezik a 

görög világ legrégebbi körcsarnokos templomának, csakhogy az Égei-tenger keleti felén mindezidáig egyetlen 

olyan szentélyt sem sikerült találni, amely az ephesosi épülettípus elődje vagy követője lett volna. WEISSL 

(2002): 321.  
67 BAMMER (2008a): 243. 
68

 BAMMER (1990): 144–148; BAMMER– MUSS (1996): 38; BAMMER (2008): 244. (korábbi szakirodalommal) 
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durvább megmunkálású zöldpala alap helyére ugyanebből az anyagból készült, de szebb 

kidolgozású alap került. Ezt az épületet már egy agyagcserepekkel borított tetőzet
69

 fedte, 

amelynek maradványait egy a sékostól keletre épült gát keleti oldalán találták meg.  

 A harmadik építészeti fázisban, a peristasist eltávolították, és az oszlopok 

maradványait beépítették a cella falába, és csak a középső részt erősítették meg, amely új 

külső borítást kapott. Ez már egy oszlopok nélküli, négyszögletű naos volt.  

Az épület a baldachinnal és a kultuszszoborral együtt egy a Kr. e. 7. században bekövetkezett 

katasztrofális áradás során semmisült meg. Itt találták meg azokat a leleteket, amelyből a kor 

kultuszszobrának megjelenésére következtetni lehet. Ennek az épületnek a pusztulása után, de 

még a Kroisos-féle templom előtti időszakból fennmaradt egy zöldpalából készült négyzetes 

alapú rész, tulajdonképpen egy kocka, amely egy befejezetlen épület maradványa, és amely-

nek nyugati falát a későbbi naiskos alapjául használták fel.
70

  

 A peripteros datálása nem túl egyszerű feladat, annyi bizonyos, hogy a geometrikus 

korban már létezett, sőt egyes részei már a protogeometrikus vagy a sub-protogeometrikus 

időszakban is állhattak. 
71

 

 

2.2 Az úgynevezett „hekatompedos” és a „C” templom 

A Kr. e. 7. század folyamán, az Artemision területén, több önálló, kultikus célokat 

szolgáló építmény állt. A méretük alapján kettő kiemelkedett közülük, az egyik a terület 

közepén lévő, már Hogarth által feltárt és azonosított „C” templom, a másik pedig a nyugati 

oldalon feltárt úgynevezett „hekatompedos templom”.  

 Az ún. „hekatompedos templom” nevét onnan kapta, hogy az alapja 16 méter széles 

és 34,4 méter hosszú, ez utóbbi pedig pontosan megfelel 100 ión lábnak. Mivel az épület 

                                                        
69 Az egyik legérdekesebb lelet az tetőcserép darab, amelyen egy szerkezeti vázlat részletét találták meg. Ez a 

tárgyi lelet lehet az ókori görög matematika és geometria egyik legrégebbi emléke. Lásd még: SCHÄDLER (2001): 

278–287; SCHÄDLER – SCHNEIDER – SAUER: Ein frühes Tondach im Artemision von Ephesos. Ergänzungshefte 

zu den Jahresheften des Österreichischen Archäologischen Instituts 6. 2004.  
70  BAMMER (1990): 141–15; BAMMER – MUSS (1996): 33–37; BAMMER 2005: BAMMER (2008a): 243–244, 

(korábbi szakirodalommal). 
71 A peripteros datálása a padlója alatt található, legkésőbbre kelteztethető tárgyak segítségével lehetséges. A 
mykénéi korból származó leletanyagra mindössze egy helyen, az északi oldal közepénél bukkantak. A cellafal 

keleti része és a négyzet alakú talapzat közötti padlózat alatt végzett szondázás mintái a helyszínen történt 

elemzés alapján középső geometrikus időszakra, a későbbi, még folyamatban lévő elemzések alapján esetleg 

protogeometrikus időszakra datálták. A kultusztalapzat közvetlen környezetében végzett vizsgálatok 

eredményeként kiderült, hogy a peripteros e része a Kr. e. 7. századra keltezhető, azonban a kultusztalapzat több 

alkalommal átépítésre került, ezért ezt az adat nem tekinthető relevánsnak az egész peripterosra vonatkozóan. A 

peripteros északkeleti alapjánál végzet vizsgálatok protogeometrikus vagy még korábbi korszakra utalnak. 

BAMMER (1990): 142–146; BAMMER (1999): 399; WEISSL (2002): 321–327; BAMMER (2005); BAMMER (2008a): 

244–245 (korábbi szakirodalommal). 
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eredeti neve nem ismert, ezért ennek a hosszúságnak megfelelő, görög terminust alkalmazták 

rá, és „hekatompedos templomként” került be a szakirodalomba. Ezért, ezt a megnevezést 

használom. Az alapja sárga mészmárgából, felmenő fala pedig márványból készült, bizonyítja 

ezt az a márványtömb is, amelyet a nyugati oldalán, in situ találtak meg. Minden valószínűség 

szerint az Artemision területén ez az első épület, amely márványból készült. Az ásatások so-

rán a déli sarkainál két nagyobb, a nyugati sarkainál két kisebb, pillérszerű megerősítés került 

felszínre. Az épület funkcióját, pontos adatok hiányában, nem tudták meghatározni. 
72

 

A másik építmény, az úgynevezett „C” templom, négyszögletes alapú, és magába fog-

lalja a korábbi peripterost, amelynek pusztulása után kezdhették építeni. Hosszúsága 33,3 m, a 

nyugati oldalon mért szélessége pedig 16,35 m. A keleti oldalon a zöldpala alapot a 

peripteroshoz tartozó falból építették át, így datálása és pontos hosszának meghatározása 

nehézségekbe ütközik. A helyzetet tovább bonyolítja az a nehezen értelmezhető technikai 

megoldás, amit a fal építése során alkalmaztak: a keleti, külső oldalon a korábbi alapra egy 

réteg föld került, majd egy következő fázisban tovább falazták. Ezt a megoldást azonban a 

belső oldalon nem alkalmazták. A déli oldalon még több kérdés vetődik fel, ennek nem 

találták meg a nyomait, ami minden valószínűség szerint azt jelenti, hogy meg sem épült, 

hiszen a falkiszedésnek legalább a nyomai megmaradtak volna.  

Az építmény nyugati oldalán egy íves alapot tártak fel, ami egy kapura utalhat, ugya-

nis az itt található sötétebb benyomódások talán a kapugörgők nyomait jelezhetik.
73

 A „C” 

templomtól keletre, felszínre került még egy mészmárgából készült párhuzamos fal is, amely 

valószínűleg egy előcsarnok alapja lehetett. Ez alatt a fal alatt, egy mélyen fekvő szemetes 

gödörben találták meg azt a két bronzövet, amelyről később még Artemis Ephesia öltözete 

kapcsán lesz szó.
74

 

Mindkét épülettel kapcsolatban számos kérdés merül fel, amely még megválaszolásra 

szorul. Nem tudjuk, hogy volt-e a két épület között kapcsolat, és az ún. „Hekatompedos 

templomnak” a funkcióját sem sikerült pontosan tisztázni.
75

 Eleve kétséges, hogy egyáltalán 

                                                        
72 BAMMER (1993): BAMMER – MUSS (1996): 44; WEISSL (2002): 333.344; BAMMER (2008b): 251–252. (korábbi 

szakirodalommal) 
73 BAMMER (1993): BAMMER – MUSS (1996): 44; BAMMER (2008b): 253–254. (korábbi szakirodalommal) 
74 Lásd a 7.1 fejezetet.  
75 Felmerült annak a lehetősége, hogy az ún. „hekatompedos templom” az archaikus templom oltára lenne, mert 

majdhogynem annak tengelyében, a szentély nyugati bejáratánál fekszik, azonban a rétegtani vizsgálatok 

bebizonyították, hogy a két építmény nem egykorú, ráadásul a Kroisos anyagi támogatásával épült templom 

alapjában számos márvány spoliumot találtak, amelyek a jelenlegi álláspont szerint az ún. „Hekatompedos 

templom” kövei lehetnek. Az is felvetődött, hogy esetleg a „C” templom oltára lenne, mivel a két épület 

egymásra merőlegesen helyezkedik el. Azonban a köztük lévő távolság, amely mintegy 50 méter, kétségessé 

teszi ezt. Másfelől ez akkor lenne valószínű, ha a „C” templom bejárata nyugati oldalon lett volna, azonban a 

déli oldal teljes hiánya miatt ebben sem lehetünk biztosak. Elképzelhető, hogy a két épületnek nemcsak vallási, 

hanem politikai jelentősége is lehetett. A kettő közül az egyik, Schaber szerint a „C” templom, (SCHABER 
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valaha befejezték volna bármelyiket is, az azonban bizonyos, hogy a Kroisos anyagi 

támogatásval készült templom építésével megszűnt a működésük. 

A két nagyobb épület mellett számos kisebb, kultikus célokat szolgáló, zöldpalából és 

sárga mészmárgából készült építmény is működött ebben az időszakban az Artemision terüle-

tén. A formájuk alapján nem dönthető el, hogy ezek oltárként funkcionáltak vagy a fogadalmi 

ajándékok elhelyezésére szolgáltak. A legtöbb esetben az áldozati hamu és fogadalmi 

ajándékok maradványai is felszínre kerültek a környékükön az ásatások során. Többségük a 

Kr. e. 7. századra esetleg a Kr. e. 6. század elejére datálható,
76

 néhány esetben azonban nem 

határozható meg pontosan az építmények kora.
77

  

A fentiek alapján úgy tűnik, hogy a Kr. e. 7. században, az Artemision területén 

egymás mellett több, különböző kultikus célokat szolgáló építmény működött, amelyek, a 

feltételezések szerint, egy-egy nemzetség vagy arisztokrata család személyes szentélyei, 

oltárai lehettek. 
78

 Az is valószínű, hogy ezeknél nem ugyanazt az istenséget, hanem 

különböző isteneket tisztelhettek, vagyis ekkor még nem egy istennő állt a kultusz 

középpontjában. Ugyanakkor ebből az időszakból (is), az Artemision területéről meglehetősen 

nagy mennyiségű sertéscsont, azon belül is viszonylag nagy százalékban malaccsont került 

elő.
79

 Ezt a tényt összevetve Strabón azon soraival,
80

 amelyben az Démétér eleusisi 

kultuszának jelenlétére utal, elképzelhető, hogy ezek közül az istenek közül az egyik Démétér 

lehetett.
81

 A Kroisos anyagit támogatásával készült templom megépülésével azonban ezek a 

korábbi szentélyek, oltárok működése megszűnt.  

Az ún. „hekatompedos templom” falának márvány elemi az alapjába kerültek, vagyis a 

lyd uralkodó nemcsak egy új templomot épít, hanem megszünteti a korábbi, nyilvánvalóan 

politikailag is fontos szerepet játszó családok önálló kultuszhelyeit, ezzel is demonstrálva 

hatalmát. A Kr. e. 7. századi szentélykörzet plurális jellege azonban, minden valószínűség 

szerint, továbbél Artemision szentélyében, hiszen bár innentől kezdve Artemis lesz a szentély 

központi alakja, de mint azt Pausaniasnál olvashatjuk, nem csak Artemis Ephesiának, hanem 

                                                                                                                                                                             

(1982): 21–22, 105–108.), Muss szerint az ún. „Hekatompedos templom” (MUSS (1994): 25.), azonos lehet a 

Sudában említett (Πυθαγόρας, pi,3122) szentéllyel, amelyet Pythagorasnak (Kr. e. 7 sz. vége – Kr. e. 6. század 

eleje), Ephesos első tyrannosának kellett emelnie, a delphoi Pythia jóslata alapján. Azért, hogy az általa 

elkövetett bűnök miatt kitört járvány és éhezés megszünjön. KARWIESE (1996): 34. Pythagorasról és az ephesosi 
tyrannosokról bővebben: BERVE (1967): I. 98 – 100, II. 576 – 578., 690; LIBERO (1996): 366–373; FISCHER 

(2009): 1–8.  
76 Az A, B, C, D áldozóhely. BAMMER–MUSS (1996): 39-41. WEISSL (2002): 331-332. 
77 Az ún. „hekatompedos templom” nyugati szegélyénél lévő naiskos és a félkör alapú fülke.  
78 A kérdéskörrel kapcsolatban lásd még: MUSS (1994): 43–54. 
79 Az Artemision területéről előkerült állatcsont anyag részletes elemzéséről bővebben: FORSTENPOINTNER –

KRACHLER – SCHILDDORFER (1999): 225–232; FORSTENPOINTNER (2001): 49–71.  
80 STRAB. geogr. XIV. 1,3 
81 FORTSTENPOINTNER (2001): 68–71. Forstenpointer szerint egy másik itt tisztelt istennő Kybelé lehetett. 
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Artemis Prothroniének 
82

 is volt oltára a szentélyben. Ez pedig arra is utalhat, hogy ez az 

Artemis Prothronié alakjában egy korábban itt tisztelt istennő élhetett tovább. Ez esetben 

túlzás azt állítani, hogy Kroisos megszüntette a kultuszokat, sokkal inkább arról lehetett szó, 

hogy egy szentélybe vonta össze azokat.  

 

2.3 Az archaikus időszak temploma  

Írott források tekintetében viszonylag szerencsés helyzetben vagyunk az Artemision 

szentélyének utolsó két korszakára vonatkozóan. Mint azt az alábbiakban látni fogjuk több 

szerzőnél, Hérodotosnál, Pliniusnál, Vitruviusnál, Strabónnál, Diogenés Laertiosnál is 

olvashatunk rövidebb-hosszabb részleteket a szentélyek építéséről. Ugyanakkor meg kell je-

gyezni, hogy Pliniusnál az archaikus és a későklasszikus kor templomára vonatkozó informá-

ciók keverednek a leírásban. 

Az archaikus templomát,
83

 amely a szakirodalomban gyakran Kroisosbau-ként
84

 említ, 

a Kr. e. 6. században kezdték el építeni. A templom egy márványból épült dipteros volt, 

amely 111,73 méter hosszú 57, 36 méter széles, lépcsős alapzaton állt, s a lépcső alsó foka 

mindegyik oldalon még 1,35 méterrel volt szélesebb, mint a legfelső lépcsőfoknál az alap, így 

az épület nagyjából tizenkétszer akkor volt, mint a „C” templom. A dipteros téglalap alakú 

keretként foglalta magába a peristasist, a pronaost és vagy egy opisthodomost, vagy egy 

adytont. A szentély belső udvarának hossza 46,692 méter, és szélessége 21,15 méter volt, és a 

sékos közepén megtalálták egy naiskos nyomait is. Az előcsarnok nyolc oszlopával együtt az 

épületnek összesen 106 oszlopa lehetett. 

Az épületet teljes joggal kötik Kroisos nevéhez, erre mind régészeti, mind írott forrá-

sok alapot adnak. Hérodotostól
85

 tudjuk, hogy Kroisos aranyteheneket és számos oszlopot 

adományozott az Artemision építésekor. Az ásatások során epigráfiai bizonyíték is alátámasz-

totta a szerző állítását. Az egyik előkerült oszlop tagolt talapzatán lévő elemen megmaradt 

egy görög betűs felirattöredék, amely arra utal, hogy a szobor Kroisos ajándéka volt. Sőt 

ugyanazt a szöveget nemcsak görög, hanem lyd betűs formában is megtalálták.
86

 

                                                        
82 PAUS. X. 38,6. 
83 WOOD (1877): 216, 263–285; HOGARTH – HENDERSON (1908): 247–292; BAMMER (1966/67): 21–44; BAMMER 

(1998): 37– 42; WEISSL (2002): 313–314; OHNESORG (2008): 263–270, (korábbi szakirodalommal). 
84Bár a német szakirodalom ezt a foglamat használja, de a magyar kedvéért inkább maradnék a Kroisos anyagi 

támogatásával épült templom mellett. 
85 HDT. I. 92. 
86 IvE. 15. 1518; MUSS (1994): 26–28; BAMMER–MUSS (1996): 46. 
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Plinius a Historia Naturalisban több helyen is részletesen ír az Artemision építéséről, 

bár leírásában keverednek az archaikus és későklasszikus templomra vonatkozó adatok.  

A szerző úgy tudja, hogy azért építették mocsaras talajra, hogy védve legyen a földrengések-

től. Az ingoványos talajnak azonban el kellett bírnia az épület súlyát, ezért faszenet tettek az 

alapzat alá, amelyet birkabőrrel borítottak.
87

 Diogenés Laertiostól tudjuk, hogy ezt a tanácsot 

samosi Theodórostól kapták, „mivel a talaj nedves, a szén kiveti magából a fatartalmat, 

megkeményedik, és a nedvesség nem hatolhat át rajta”
88

 (ford. Rokay Zoltán), tehát tökéletes 

vízzáró réteget tud képezni. Ez az alap alatt lévő hamuréteg régészetileg is kimutatható.
89

 

Plinius ugyanitt beszél az oszlopokról is, és ő úgy tudja, hogy az Artemision minden 

egyes oszlopa más-más uralkodó adományából készült. Szám szerint 127 darabot említ, 

amelyek magassága 60 láb volt, és ezek közül 36 oszlopon különböző reliefek voltak. A 120 

év ellenére – ameddig Plinius szerint a templom épült teljes Asia összefogásával és 

támogatásával – mindössze egyetlen építészt nevez meg, mégpedig Chersiphrónt.
90

 Továbbá 

megemlít még két építészeti problémát. Az egyik az architráv helyére emelése, a másik pedig 

a templom ajtajának a helyére kerülése. Az előbbi problémát az építész kreativitása, az utóbbit 

pedig magának az istennőnek a személyes beavatkozása oldotta meg.
91

  

A Kroisos anyagi támogatásával templomából mindössze négy oszlopnak ismerjük a 

pontos helyét, ezek talapzata megmaradt, és megegyeznek a későklasszikus Artemision egy-

egy oszloptalapzatával. Mint ahogy azt Plinius is említi, az oszlopok között volt 36 olyan is, 

amelyen reliefek jelentek meg. Ezek az ún. columnae caelataek, amelyekből a legtöbb töredék 

már az angol ásatások során előkerült.
92

 Reliefek díszíthették nemcsak az oszlopdobot, hanem 

előkerültek még az oszloptalapzatokat díszítő reliefes kváderkövek is. Az eddigi 

rekonstrukciók alapján kiderült, hogy az archaikus időszak szentélyének oszlopreliefjei egy 

processzió jeleneteit ábrázolják.
93

 Az oszlopfőkből viszonylag kevés elem maradt meg, 

ugyanakkor egy az ásatások során előkerült sarokoszlopnak köszönhetően kiderült, hogy az 

                                                        
87 PLIN. nat.  XXXVI. 21. 
88 DIOG. LAERT. II. 9. 
89 BAMMER – MUSS (1996): 48. 
90 Vitruvius szintén említi Chersiphrón nevét, de ő még azt is hozzáteszi, hogy Chersiphrón fia, Metagenés is 

részt vett az építésben, ugyanakkor azt is írj, hogy a munkálatokat végül Paiónios és Démétrios fejezi be. VITR. 
VII. praef. 16. 
91 PLIN. nat. XXXVI. 21. 
92 WOOD (1877): 265–268. 
93A körmenet alakjaiként mind embereket, mind állatokat láthatunk. Vannak olyan figurák, akik edényekben 

áldozati ajándékot visznek, egy párduc vagy oroszlánruhát viselő pap és táncoló nőalakok. Ezek a körmenetek 

minden valószínűség szerint azokat az ünnepeket ábrázolják, amelyeket egykoron Ephesosban ültek meg 

Artemis tiszteletére. Muss úgy véli, hogy az, hogy az Artemis Ephesia szentélyében a már említett Artemis 

Prothothroniének is volt oltára, valamint az, hogy a szentélyt Ephesos és Korésos alapította, arra utal, hogy 

korábban itt egy kettős kultusz létezhetett. A kérdésről bővebben: MUSS (1994): 43–54.  
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oszlopfők belső volutájának problémáját, azaz a felcsavarodó vonalak egymáshoz képesti 

elrendezését, úgy oldották meg, hogy egyszerűen egy-egy rozettát tettek a helyükre.
94

 

Számos művész dolgozott a templom díszítéseinek elkészítésén, a források alapján 

tudjuk, hogy Skopas egy oszloprelief díszítéseit,
95

 Endoios a kultuszszobrot,
96

 samosi 

Rhoikos bronzból Nyx-szobrot,
97

 Myrón egy Apollón-szobrot, Pheidias, Polykleitos, Krésilas 

egy-egy amazont
98

 készített. 

A kultikus cselekmények a szentélyben, a sékos
99

 közepén álló „Kroisos-

naiskosban”
100

 és a templom nyugati frontja előtt lévő hatalmas méretű oltárnál folyhattak. Az 

archaikus kori templombelső udvarának elrendezésére a márványalapon megmaradt 

karcolásokból lehet következtetni. A márványalap az északi és déli részen azért maradt meg, 

mert ezt használták a későantik-korabizánci keresztény templom pillérjeinek alapjául, sőt a 

déli oldalon a sékos felmenő falának egy része is megmaradt. Ezek alapján a belső udvar 

21,15 méter széles és 46,962 méter hosszú lehetett. A naiskos észak-déli irányban 5,94 méter, 

nyugat-keleti irányban 4,93 méter kiterjedésű volt. Az épület világos színű palából készült 

felmenő falait márvánnyal borították. Az alapozásban a kisebb kőtömbök mellett elektron 

érméket és korábbi áldozati ajándékokat találtak. A naiskos egyidős az archaikus kori 

templommal, vagyis Kr. e. 560-ra datálható. Minden bizonnyal ez szolgálhatott az Endoios 

által készített kultuszszobor őrzési helyéül. 

A terülten folytatott vizsgálatok alapján valószínűsíthető, hogy az építkezés Kr. e. 

580/575 körül kezdődhetett és Kr. e. 460/455 körül érhetett véget. Ez pedig nagyjából 

megegyezik a Plinius által megadott 120 évvel. Ugyanakkor a feltárások során az is kiderült, 

hogy a templomot végül nem fejezték be teljesen.
101

 

Kr. e. 356-ban Hérostratos azért, hogy olyan tettet hajtson végre, amely miatt a neve 

az idők végezetéig fennmarad, felgyújtotta a templomot. A tűzben elpusztult az Artemision jó 

része, ennek bizonyítékait, az égésnyomokat a templom különböző építőelemein, az 

oszlopdobokon, a frízeken és kváderköveken megtalálták. 

 

                                                        
94 A rozettás oszlopfőkről lásd még: OHNESORG (2001): 185–197. 
95 PLIN. nat. XXXVI. 21. Plinius itt téved, amikor azt állítja, hogy a Kroisos-féle templomban állhatott a Skopas 
által készített relief, hiszen az ő működése a Kr. e. 4. századra tehető. 
96 PLIN. XVI. 79. 213 
97 PAUS. X. 38, 3. 
98 PLIN. nat. XXXIV. 53. 
99 Sékosról bővebben: BAMMER (1991/1992): 137–168; BAMMER–MUSS (1996): 53; OHNESORG (2008): 264–265. 

(korábbi szakirodalommal) 
100 Nem azonos az ún. „Hekatompedos templomtól” nyugatra lévő, Kr. e. 7– 6. századra datált naiskosszal! 
101 A legtöbb esetben, az épület bizonyos részeinél, a kövek közötti illesztések végleges kitöltése és az egyes 

felületek csiszolása nem történt meg. OHNESORG (2008): 267– 268. 
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2.4 A későklasszikus kor temploma 

 A templom - hérostratosi-katasztrófa utáni - újjáépítését Strabón, Deinokratésszel 

hozza kapcsolatba. Az ephesosi Artemision messze földön híres voltát bizonyítja, hogy maga 

Alexandros ajánlott fel az ephesosiaknak, hogy állja a templom újjáépítésnek költséget. Ám 

az ephesosiak úgy érezhették, hogy ezzel Nagy Sándor túlzottan is beavatkozik a város 

életébe, és egy nagyon frappáns válasszal hárították el a visszautasíthatatlannak tűnő 

felajánlást.
102

 Inkább a maguk erejéből, az ephesosi nők ékszerei,
103

 a saját vagyonuk és a régi 

templom oszlopainak értékesítésével teremtették volna elő az újjáépítéshez szükséges 

összeget.
104

 

A klasszikus kor temploma, amelynek alapterülete 72 méter x 125 méter volt, az 

archaikus kor templomával együtt rekonstruálható, bár, 2,76 m magasabbra épült elődjénél. A 

magasabb alap oka a tengerszint viszonylagos nagymértékű emelkedése a Kr. e. 4. században. 

A két szentély esetén ugyanaz lehetett a pronaos, és a mélyen fekvő sékos, azonban néhány 

helyen módosították az alaprajzot. Az alapvető hasonlóság ellenére számos különbség volt a 

két templom között.
105

 Úgy tűnik, hogy a nyugati fronton leszűkítették a templom és az oltár 

közötti távolságot, úgy, hogy a nyugati oldalhoz valószínűleg hozzátoldottak még egy sor 

oszlopot. A sékoshoz pedig az épület megemelése miatt egy lépcső került, ami az archaikus 

szentély szintjére vezetett, mivel a szentély belső udvarának alapján nem változtattak. To-

vábbá a sékos fala mentén mind az északi, mind a déli oldalon egy-egy sor oszlopot építettek 

be a templom udvarába, de megtartották az archaikus építmény falait is. Ezzel szemben a 

cella hátsó falát valószínűleg átépítették. A templom hosszabb oldalánál 21 oszloppal, nyugati 

oldalon lévő bejáratánál nyolc oszloppal, hátul a kelti oldalon pedig kilenc oszloppal 

számolhatunk egy-egy sorban. A pronaosban megmaradt a nyolc oszlop. Az oszlopok száma 

így összesen 127 volt, amely megegyezik a Plinius által megadott számmal. Szintén 

rekonstruálni lehetett az oszlopok magasságát. A Plinius által megadott méretek és a megtalált 

oszloptöredékek alapján 18,4 m magasra nyúlhattak fel. 

Míg a Kroisos anyagit támogatásával épült templom esetén, az oszlopdobok, valamint 

az oszlopok talapzatát borító kváderkövek reliefjei egy processziót ábrázoltak, addig a 

                                                        
102 STRAB. geogr. XIV. 1, 22.  
103 Egyes vélemények szerint Strabónnak ez a megjegyzése lenne az egyik bizonyíték arra, hogy az ephesosi nők 

bizonyos mértékű anyagi függetlenséggel rendelkezhettek. Véleményem szerint, azonban, a szövegből nem derül 

ki egyértelműen, hogy az ephesosi nők saját maguk ajánlották volna fel az ékszereiket, vagy esetleg azok a 

személyek, akiknek a gyámsága alá tartoztak. FRIESEN (1999): 107–114. 
104 Strabón szerint erről népgyűlési határozatok is voltak STRAB. XIV. 1,22. 
105 BAMMER (2008c): 275–276, (korábbi szakirodalommal). 
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későklasszikus reliefeken mitológiai jeleneteket örökítettek meg.
106

 Ugyanakkor ezeknek az 

esetében is megoszlanak a vélemények arról, hogy az oszlopdobok reliefdíszítései az oszlop 

mely részén lehetnek
107

 

Számos érmét ismerünk, amelyeken az Artemision látható, gyakran a kultuszszoborral 

együtt, időnként a nélkül.
108

 Ezek közül néhány esetben
109

 jól kivehetőek az orommező 

ábrázolásai, amelyen három nyílás látható, valamint a háromszög felső csúcsánál a középső 

nyílás felett egy korong, a nyílás két oldalán pedig egy-egy kezét magasra emelő alak látható. 

A két alak és a korong értelmezéséről a későbbiekben még lesz szó,
110

 azonban érdemes szót 

ejteni még a nyílások meghatározásáról. 

Bluma Trell véleménye szerint a későklasszikus templom orommezőjén megjelenő 

nyílások valószínűleg ajtók, amelyek célja, hogy az istennő „rálásson” az udvari oltárnál folyó 

áldozati cselekményekre, amelyet egyébként a tíz méter magas oltárfal eltakart volna előle.
111

  

Picard nem ért egyet ezzel, ő úgy gondolja, hogy ezek nem nyílások, hanem fülkék, amelyek a 

szentély ajtóit szimbolizálják, ahol Dionysos, illetve Héraklés elől az ephesosi istennő 

szentélyéhez menekülő amazonok kerestek menedéket.
112

 

Bingöl véleménye szerint ezek a nyílások arra szolgáltak, hogy az év bizonyos, 

meghatározott időpontjain, az istennő tiszteletére megült ünnepek idején, a Hold fénye az 

orommező ablakain keresztül bejutva ezüstös ragyogásba fonja a kultuszszobrot.
113

 Ugyanak-

kor ezeknek az ajtóknak megvolt az az előnye is, hogy a mintegy 60 méter hosszú és hét mé-

ter magas orommező súlyát nagymértékben lecsökkentették. És ugyan a fenti magyarázatok 

mind nagyon érdekesek, de, mint ahogy arra Bammer is rámutat, lehet, hogy a templom 

készülésekor a nyílások létrehozásának elsősorban statikai okai voltak.
114

 Azonban azt a tényt 

sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy nem mindegyik érmén látható ez a három nyílás. 

                                                        
106 A későklasszikus templom oszlopairól bővebben: RÜGLER (1988): 151skk. (A munka nem volt számomra 

elérhető.) 
107 Wessenberg megvizsgálva a Londonban található oszlopdobot (leltári szám:1206) rámutatott, hogy az azon 

alul megjelenő négy lyuk megegyezik a négyzet alapú reliefekkel borított szobortalapzat tetején látható 

lyukakkal, vagyis a két elemnek egymáson kellett lennie. (WESSENBERG (2001): 297–314). Ezzel szemben 

Bammer úgy véli, hogy a Londonban található 1206-os leltári számú oszlopdobtöredék átmérője túl kicsi ahhoz, 

hogy egy egész oszlopszerkezetet fel lehessen rá építeni, így ezek a reliefekkel díszített oszlopdobok inkább az 

oszlopfők alatt lehettek. BAMMER (2008): 275. 
108 THIERSCH (1935): Taf. L. 14–18; FLEISCHER (1973): Taf. 55b. 
109 THIERSCH (1935): 1, Taf. L 15; FLEISCHER (1973) 43, Taf. 55b. 
110 Lásd a 6.5.3 fejezetet. 
111 BAMMER – MUSS. 55; TRELL: The Temple of Artemis at Ephesos. Numismatic Notes and Monographs, no. 

107. New York: American Numismatic Society, 1945. (nem volt elérhető számomra) 
112 PICARD (1949): 19–39. A Dionysos és Héraklés elől menekülő amazonok történetét Pausanias írja le. PAUS. 

VII. 2,7. 
113 BINGÖL (1999): 233 – 240. 
114 BAMMER – MUSS (1996): 58. 
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Elképzelhető, hogy ezek a valóságban nem is léteztek, csak valamilyen oknál fogva némelyik 

érmére felkerültek.  

Az Artemision tárgyalása során szólni kell még az udvari oltárról is, hisz ez szerves 

részét képezte a templomnak, és elengedhetetlen kelléke volt a működésének. Az építménynél 

két különböző talapzat maradt fent. Egy három részből álló együttes, és az ezt körbevevő U 

formájú alap. Mindkettő kristályos mészkőből épült. A három részből álló együttes részei, 

északon egy rámpa, amely két lépcsőben, észak-dél irányba lejt, egy teljes egészében megma-

radt négyzetes alap, az úgynevezett eskhara, ettől délre pedig egy négyzet alakú, az előzővel 

megegyező méretű alap. Mindegyik egy tengelyen helyezkedik el, és tájolásuk észak-déli irá-

nyú. Az oltárt a Kr. e. késői 7., esetleg korai 6. századra datálták.
115

 A határoló fal Muss 

véleménye szerint később, a Kr. e. 4. században, az oltár újjáépítésének idején készülhetett 

el.
116

 

A nagy ephesosi istennő temploma egészen Kr. u. 236-ig zavartalanul működött, azon-

ban egy gót betörés során komoly károkat szenvedett. Ekkor még restaurálták, és a kora 

keresztény időkig képes volt betölteni funkcióját, azonban a kereszténység térhódításával 

felszámolták, s köveinek jó részét az Ayasoluk dombon épült bizánci Szent János Bazilika 

valamint a szeldzsuk Isa Bey Mecset építéséhez használták fel. 

 

 

 

  

 

  

                                                        
115  A legdélebbi négyzetes alapot Bammer mint kultuszszobor talapzatot jelölte meg, amelyen  találtak egy 

nagyon nagy és egy kisebb betűt. A két megmaradt jel közül különösen a béta emlékeztet néhány Artemisionban 

talált, az archaikus kor szentélyének idejére datálható feliratra. 
116  A témáról részletesebben MUSS–BAMMER–BÜYÜKKOLANCI: Der Altar des Artemision von Ephesos, 

Forschungen in Ephesos XII/2. Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2002. 

valamint BAMMER (2008d) korábbi szakirodalommal. 
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3. Amit a kultuszszoborról tudunk 

 

Azt az előző fejezetből láthattuk, hogy a szentély és a kultusz alapítását az ókori 

szerzők a mitikus, az amazonok és hérószok uralta időkre vezetik vissza. Az Artemision 

területén rendszeres emberi tevékenységre, illetve valamiféle kultuszhelyre utaló jelek már a 

geometriukus kortól kezdve ismertek. Ennek ellenére nincsenek arról biztos adatok, hogy 

mely istennőt vagy istennőket esetleg isteneket tisztelhettek ott az Artemis Ephesia kultuszát 

megelőzően, esetleg egy ideig azzal párhuzamosan. Legkorábbi információnk arról, hogy 

Ephesos vallási életének középpontjában Artemis állt a Kr. e. 6. századból származnak, de 

még a legmerészebb feltételezések szerint is leghamarabb a Kr. e. 8. századtól számolhatunk 

ezzel.
117

  

Annak ellenére, hogy az ókor történetében egy közismert és nagy tiszteletnek örvendő 

istennő kultuszáról van szó, csak közvetett bizonyítékok alapján tudunk következtetni arra, 

hogy a kultusz történetének korai időszakban hogyan ábrázolták az istennőt. Az az 

ábrázolástípus, amelyet ma az Artemis Ephesia szobraként ismerünk, először Kr. e. 159-ben, 

Ephesosban vert cistophorusokon jelenik meg. Legkorábbi körszobrai feltétlezhetően a 

hellénisztikus időszakra datálhatók, s a legtöbb ábrázolása a császárkor idejéről maradt 

ránk,
118

tehát a kultusz közel ezer éves történetének csak a második feléből állnak 

rendelkezésre a kultuszszobor megjelenésre vonatkozóan pontos adatok. Mindazonáltal, ez 

nem jelenti azt, hogy a korábbi időszakra vonatkozóan, legalább a legfőbb fejlődési vonalakt 

ne vázolhatnánk fel. 

 Annyi bizonyos, hogy a császárkorra kialakul egy többé-kevésbé egységes 

ábrázolásmód, amelyben egyes részek a „mellek”, a testtartás, az állatábrázolások, a polos, a 

nimbus standardizálódtak, mások pedig másolatról másolatra változtak.
119

 Az istennőt merev 

tartásban, összezárt lábakkal, a felsőtesthez szorított felkarokkal, párhuzamosan előrenyúló 

alkarokkal ábrázolják. Öltözetét tekintve a fején falkoronát, a fej mögött kiszélesedő, 

merevített, hosszú fátylat, a derekánál övvel összefogott chitónt,
120

 az alsótestén pedig egy 

merev, kötényszerű, legtöbb esetben a bokáig érő ruhadarabot, úgynevezett ependytést visel. 

A mellkason különböző láncok, virágkoszorú, asztrológiai szimbólumok és szárnyas nőalakok 

                                                        
117 Az első felirat, amely említi az Artemis Ephesia nevet, a Kr. e. 6. századból való, ugyanakkor a régészeti 

feltárások azt bizonyították, hogy a területen az első szentély, a geometrikus időszak peripterosa a Kr. e. 8. 

században épülhetett. BAMMER (1993): 138.  
118 FLEISCHER (1973): XI, 129–130. 
119 ELSNER (2007): 237, Elsner csak az első hármat említi. 
120 Az öv nem minden esetben jelenik meg. 
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jelenhetnek meg, valamint ezek alatt, több sorban az istennő szobrának legjellegzetesebb 

elemei, a „mellek”.
121

 A felkarokhoz simulva vagy a könyökhajlatban ülve, fekve gyakran 

látunk egy-egy vagy két-két oroszlánt, az alkarokon pedig csavart mintájú karpreceket, 

amelyekről nehéz eldönteni, hogy valójában karpereceket vagy felcsavart gyapjúfonatokat 

ábrázolnak. Az érmeábrázolásokon két további elem jelenik meg, a tenyerek aljáról alácsüngő 

gyapjúfonatok illetve az istennőt kísérő szarvasok. Ez utóbbiaknak legfeljebb csak a töredékei 

maradtak meg a szobrok mellett.
122

 

 

 

3.1 Kisplasztikák és kompozit szobor maradványok az Artemision 

területéről 

Fleischer az istennő szobráról és azok rokonszobrairól szóló munkájában kimutatta, 

hogy azok a típusú kultuszszobrok, amelyek közé az Artemis Ephesia-kultuszszobra is 

tartozik a Kr. e. 7. század vége előtt jelennek meg.
123

 Az Artemision területén folytatott 

ásatások során sem ebből a századból, sem a szentély történetének későbbi időszakából nem 

került elő olyan ábrázolás, amely az általunk ismert kultuszszobrot jelenítené meg, vagy 

ahhoz legalább valamennyire hasonló módon ábrázolná az istennőt. Mindazonáltal, a Kr. e. 7-

6. századból, a területről ismertek olyan kisplasztikák, kisplasztika töredékeket és kompozit 

szobor részek, amelyeket utalhatnak a szentély területén ebben az időszakban tisztelt 

istenalakokra, és ezáltal közelebb vihetnek minket az Artemis Ephesia kultuszszobrának jobb 

megismeréséhez is. 

 

3.1.1 Papnők vagy istennők? 

A szentélykörzet történetének abból a korszakából, amikor több kisebb kultuszhely is 

működött egyszerre, előkerültek olyan kisplasztikák, amelyek istennőket más vélemények 

szerint papnőket, esetleg magát Artemis Ephesia főpapját, Megabysost ábrázolják. Ezeknek a 

                                                        
121 Bár ezeket az ikonográfiai elemeket számos módon próbálták értelmezni, a feltételezések nem adtak bizonyos 

választ arra vonatkozólag, mik is ezek valójában. Éppen ezért a szakirodalomban, kivéve azoknál a szerzőknél, 

akik egyértelműen egyik vagy másik meghatározás mellett foglaltak állást, leggyakrabban a „mellek” 

megnevezés szerepel, hiszen a fennmaradt források az istennőt sokmellűként írják le: „multimammiam” és 

„πολύμαστον” (Hieronymus, comm. in ep. Pauli ad Ephes. praef. 539–540, Migne PL 441.) és … „et Ephesia 

mammis multis” (Minucius Felix, Octavius 21, Migne PL 3, 304–305.). Éppen ezért én is maradtam a „mellek” 

megnevezés mellett. 
122 A kérdésről bővebben lásd a 6.3 és a 7.3 fejezeteket. 
123 FLEISCHER (1973): 124, 195, 387–390. 
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leleteknek a többsége az oltár és a későbbi Artemision között feltárt kultikus építmény, a 

naiskos, valamint az északi kultusztalapzat környékéről került elő.  

A leletek első csoportja Kr. e. 7. századra datálható, ezek többségében meztelen 

nőalakokat jelenítenek meg, mint például az a terrakotta plakett, amely az első ásatási 

periódusban, Wood munkássága idején került elő
124

 vagy az osztrák ásatásokon talált 

aranylemezből készült ábrázolás,
125

 illetve az az elefántcsontból készült nőalak, amely a 

kezeivel a mellét fogja.
126

 Szintén ebből az időszakból származik az ábrázolástípus, ahol egy 

ruhát viselő nőalakot látunk, amely a kezét az alsóteste előtt tartja, oly módon, hogy az 

ujjhegyei összeérnek és kezeivel egy lefelé mutató háromszöget formáz. Ezek közé tartozik a 

Hogarth ásatásai során felszínre került két kis terrakotta istennő szobor.
127

 A terrakotta 

kisplasztikákat festéssel is díszítették, legalábbis erre utal, hogy egyes daraboknál még látszik 

a szobor színezése.
128

 

A másik csoport a Kr. e. 7. század végéről, Kr. e. 6. század elejéről származó, elefánt-

csont, nemesfém vagy bronz szobrocskák, amelyeknek két típusa különíthető el. Az első az 

ún. keleti vagy anatóliai típus és a másik az ún. ión típus.  

Az első típusba tartozók hosszú kabátszerű ruhát, fejükön pedig polos-szerű fejdíszt 

viselnek. Ide sorolják az ún. fonónőt (Spinnerin),
129

 amely orsót és rokkát tart a kezében, a 

másik nevesített alak a „Megabysos”,
130

 amely a kezével a nyakában lógó láncot fogja, vala-

mint az 1984-es ásatások során előkerült női figura, amely eredetileg nem önálló szobrocska, 

hanem egy kétcsészés edény fogója volt. Ez az alak, hasonlóan a többi ábrázoláshoz, kabát-

szerű ruhát és polost visel és egy-egy eddig még meg nem határozott tárgyat tart a mindkét 

kezében. Ezek a típusú szobrok mind elefántcsontból készültek.
131

  

A ión típusú darabok, amelyeket Muss „koré-típusnak” is nevez, chitónt, illetve 

chitónt és fátylat viselnek. A kezüket, amely sok esetben aránytalanul nagy a test többi 

részéhez képest, szorosan a testükhöz simítják, esetenként valamilyen tárgyat vagy állatot 

                                                        
124 HIGGINS (1967): Nr. 529; MUSS (1999): 598. Taf. 147,3. 
125 BAMMER – MUSS (1996): Abb. 85; MUSS (1999): 598. Taf. 147, 4. 
126 HOGARTH (1908): 159. Plate XXIV, 2a–b; AKURGAL (1987): 27. Taf. 68a; MUSS (2008a): 63. Abb. 26. Muss 

és Akurgal datálása között különbség van, míg az előbbi szerző a Kr. e. 7 századra, addig az utóbbi a Kr. e. 6. 

századra datálja a kisplasztikát. 
127 HOGARTH (1908): 199. Fig. 35–36. 
128 MUSS (1999): 598. Taf. 147, 5; DEWAILLY – MUSS (2008): 118. Abb. 76, a–b. 
129 HOGARTH (1908): 157. Plate XXIV, 1a–b; AKURGAL (1961): 195–196. Abb. 155–157; BAMMER (1985): 57–

58. Abb. 22, 23; AKURGAL (1987): 27–28. Abb. 15. Taf.69a; IŞIK (2001): 90. Abb. 7; MUSS (2008b):104. Abb. 

58a 
130 HOGARTH (1908): 160. Plate XXI, 2, XXIV. 7, II; AKURGAL (1961): 198. Abb. 158–159; BAMMER (1985): 

49–51. Abb. 21; AKURGAL (1987): 27. Abb. 16a–b. Taf. 69b; IŞIK (2001): 87. Abb.3; MUSS (2008b): 104. Abb. 

58a 
131 BAMMER – MUSS (1996): 74; Abb. 88–89. MUSS (1999): 599: Taf.148, 4;  
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tartanak. Anyaguk szerint készülhettek nemesfémből,
132

 bronzból
133

 és elefántcsontból
134

 is. 

Ennek a csoportnak több érdekes darabja is van. Például az a Hogarth ásatásán előkerült 

kisplasztika, amelynek a fejéből egy kiemelkedő rúd csúcsán egy sólyom ül, az alak a teste 

mellé simuló kezeiben egy kancsót és egy edényt tart,
135

 illetve az a töredék, amelynek a 

talapzata egy oroszlán vagy párducfejet ábrázol,
136

 valamint az az idősebb nőt ábrázoló 

elefántcsont faragvány, amely egy-egy sólymot tart mindkét kezében.
137

 

A kutatók véleménye megoszlik abban a kérdésben, hogy a Kr. e. 7–6. századi 

kisplasztikák istennőket vagy a kultuszokhoz kapcsolódó papnőket esetleg papokat ábrázol-

nak. Ezt a kérdést már Hogarth is megfogalmazta, és arra, az eredményre jutott, hogy az általa 

vezetett ásatások során előkerült kisplasztikák többsége az istennőt jeleníti meg. Ennek elle-

nére az egyik szobrot Artemis Ephesia eunuch papjának szobraként azonosította. S bár ebben 

maga is bozonytalan de ettől kezdve erre a szoborra leggyakrabban mint „Megabysos” 
138

 

hivatkoznak
139

 

Akurgal érvelésével megerősítette ezt a feltevést, sőt további szobrokat értelmezett is-

tennő helyett papnőként. E szerint mind a sólymokat tartó nőalak, mind pedig az a női figura, 

amelynek a fején, egy rúdon ülő sólymot látunk, papnők lennének, míg az előbbi egy idősebb, 

az utóbbi pedig egy főpapnő.
140

 

Bammer már az 1985-ben írt cikkében, amelyben az Artemison területéről előkerült 

legújabb kisplasztikákról számolt be, felvetette annak a lehetőségét, hogy a „Megabysos” 

esetén nem egy eunuch papot kell a szoborban látnunk, hanem egy istennőt.
141

 A 

későbbiekben Muss bizonyította, hogy nemcsak hogy a korábbi értelmezéssel ellentétben, 

nemcsak a „Megbysos”istennő ábrázolás, hanem az ún. fonónőben, a sólymokat tartó 

                                                        
132 HOGARTH (1908):95. IV, 4, 13; AKURGAL (1987): 35. Abb. 27a–b. Taf. 9, 75; BAMMER – MUSS (1996): 73. 

Abb. 86–87; MUSS (1999): 599: Taf.148, 2–3; BÜHLER – PÜLZ (2008): 167. Abb. 140–141. 
133 HOGARTH (1908): Plate XIV; AKURGAL (1961): 210–213. Abb. 176.–177; AKURGAL (1987): 36. Abb. 70b 

(Ezen az oldalon egy sajtóhiba folytán összecserélték a képaláírások sorrendjét, a könyvben a bronzszobor, mint 

73a jelenik meg, de a képen egy elefántcsont szobor van.) 
134 HOGARTH (1908): 156 -160. Plate XXI,6; XXII, XXIV, 3-5, 8-10; AKURGAL (1961):198–201. Abb.160-

161,165-173.  
135 HOGARTH (1908): 156-157. XXI,6; XXII; AKURGAL (1961): 205-208. Abb.169-173; AKURGAL (1987): 29-

30. Abb 17; MUSS (2008b): 104. Abb. 62. 
136 MUSS (1992) 205-210. Tab.1 a-d; BAMMER – MUSS (1996): 31-32, 77. Abb. 28 
137 HOGARTH (1908): 157. Plate XXIV, 8; AKURGAL (1961): 204-205. Abb. 167-168. 
138 A Megabysos főpapi tisztség volt Artemisionban. Az tisztség megjelenése a szentélyben valószínűleg az 

Akhaimenida dinasztia foglalásával hozható összefüggésbe. Xenophónnál olvashatjuk róla, hogy ő volt az, aki az 

Artemisionban letétbe helyezett javakat végül elvitte Skillosba, hogy Xenophón teljesíthesse fogadalmát, 

valamint theórosként vagyis olyan személyként is említik, aki Olimpiákon, mint Ephesos ünnepi küldött jelent 

meg. KARWIESE (1995): 39.  
139 HOGARTH (1908): 325-338. A kisplasztika Megabysosként való azonosításáról: Uo:160-161. 
140  Akurgal az ephesosi Artemision területéről származó, műveiben megjelenő többi nőalakot ábrázoló 

kisplasztika esetén nem foglal állást az istennő vagy papnő kérdésben.  
141 BAMMER (1985): 49-58. 
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nőalakban, és fején rudat viselő figura is. Ezt az elméletet vitte tovább Işik, aki a 2001-ben 

megjelent cikkében kimutatta, hogy az összes nőalakot ábrázoló elefántcsont faragvány, 

valójában istennő ábrázolások. Jelenleg mindhárom kutató, Bammer, Muss és Işik is egyetért 

abban, hogy a kisplasztikák mindegyikében a Kr. e. 7-6. század istennőit kell látnunk.
142

 

Összességében elmondható, hogy nincs olyan régészeti nyom, amely arra utalna, hogy 

ezeknek a kisplasztikáknak bármi közük lenne, a későbbi Artemis Ephesia-ábrázoláshoz. 

Eredetüket tekintve a szentélykörzet történetének abból időszakából származnak, amikor több 

istennőt esetleg istent tiszteltek a szentélykörzetben. A kultuszhelyük azoknál az építmények-

nél lehetett, ahol, a számos fogadalmi ajándékkal együtt megtalálták ezeket. Arra a kérdésre, 

hogy melyik istennőket ábrázolják, egyelőre nem lehet pontos választ adni. Mint arra már az 

előző fejezet utaltam, felmerültek már megoldási lehetőségek, amelyek közül a leginkább 

megalapozott válasz Démétér lehet, hiszen erre mind közvetett régészeti,
143

 mind közvetlen 

írott forrás
144

 is utal. Kybelé és Létó is a szóba jöhető istennők között van,
145

 ám ezek pusztán 

felvetések és eddig egyikre sem sikerült kézzelfogható bizonyítékot találni.  

Sokkal kevésbé vitatott annak a kisplasztika töredéknek az értelmezése, amely az 

egyik legfrissebb lelet az Artemision területéről.
146

 (27.a-b kép) Az első pillantásra 

jelentéktelennek tűnő, mindössze 3,6 centiméteres darab azért bizonyult mégis jelentős 

felfedezésnek, mert szinte minden kétséget kizáróan megállapítható, hogy eredetileg egy 

potnia thérónt, vagyis az állatok úrnőjét ábrázoló szobor része lehetett. Annak ellenére, hogy 

mindössze a feje, illetve a felsőtestének egy része maradt meg, jellegzetes formái miatt, ez is 

elegendő az azonosításhoz. A fej alapján egyértelműen látszik, hogy nőalakról van szó, a 

vállak felett megjelenő szárnytövek pedig bizonyítják, hogy a kisméretű szobor egy isteni 

lényt mutat. A lelet a Kroisos-féle templom területén, a Kr. e. 6. század elejére datált rétegből 

került elő. Ebből a korszakból, pontosabban szólva a Kr. e. 7-6. századból, számos, a 

töredékhez hasonló ábrázolást ismerünk a görög művészetből, az istennő alakja gyakran 

megjelenik vázákon, ékszerleleteken, plaketteken.
147

 A keleti hatásra, az archaikus kor 

művészetében megjelenő ábrázolástípus, széttárt szárnyakkal, vagy esetenként a nélkül, két 

                                                        
142 MUSS (1994). 54–55.; MUSS (1999): 599, 29, lábj; IŞIK (2001): 97–98.  
143 Az Artemision területéről előkerült állatcsont leletek között nagy arányban fordul elő a sertéscsont, ezen belül 

is magas a fiatal állatok aránya. FORSTENPOINTNER (2001): 49–53. 
144 STRAB. geogr. XIV. 1, 3. 
145 MUSS (1994): 54. 
146 2014 nyarán, az Artemision területén 20 év után újra indultak az Österreichisches Archäologisches Institut 

által vezetett ásatások során került elő.  
147  THOMPSON (1909): 28–307; KAHIL (1984): 624–628, nr.2 – nr. 64. BURKERT (2011): 231–232. Artemist 

potnia thérón, vagyis állatok úrnője megnevezéssel Homéros illeti először az Iliasban. Il.: 21, 470-471.  
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oldalán szimmetrikusan elrendezett állatokkal, leggyakrabban oroszlánokkal,
148

 szarvasokkal 

vagy madarakkal jelenítik meg az istennőt, aki az őt kísérő állatok valamely testrészét, lábát, 

farkát vagy madarak esetén rendszerint nyakát fogja. Ezt az ábrázolástípust rendszerint 

Artemisszel azonosítják. Így a lelet jelentőségét leginkább abban kell látni, hogy ez a 

legkorábbi olyan tárgy a területről, amely egyértelműen Artemist ábrázolja, még ha nem is 

olyan formában, ahogy azt később ismerjük. Mivel a töredék összefüggésbe hozható a 

későbbi Artemis Ephesia-kultuszszobor másolatait kísérő állatokkal, ezért a téma további 

tárgyalását a megfelelő fejezetben folytatom.
149

 

 

3.1.2 Egy kar, egy lábujj, három arc és egy szem  

Létezik a leleteknek egy másik csoportja, amelyről feltétlezhető, hogy mégiscsak köthető a 

későbbi kultuszképhez. Sőt, nemcsak, hogy köthetőek, de bizonyítékul is szolgálhatnak arra 

vonatkozóan, hogy az archaikus kor templomának építését megelőzően már megjelentek az 

Artemision területén azok a típusú kompozit szobrok, amelyek közé a későbbi kultuszszobor 

is tartozhatott. 

Az ásatások során a naiskos, valamint az északi kultusz talapzat
150

 környékéről olyan 

leletek kerültek elő, amelyek különböző testrészeket, fejet,
151

 szemet,
152

 alkart
153

 illetve 

                                                        
148  Az Österreichiches Archäologisches Institut általa a leletről kiadott sajtóközleményben egy Kameirosból 

származó, ma a British Museum–ban őrzött ékszerleletet hoznak fel példának arra, hogy milyen állatok is 

kísérhetik ezt a típusú szárnyas Artemist. Érdemes megfigyelni, hogy a leletcsoport egyik plakettjén (British 

Museum, leltári szám: 1861,0425.3), a felső ruházat díszítése erősen emlékeztet az Artemis Ephesia-szobrokon 

megjelenő mellekre. Azonban, mivel ez a leletcsoport többi részen ez nem jelenik, meg minden valószínűség 

szerint csak véletlen egybeesésről lehet szó. 
149 Lásd a 6.1.2 fejezet 
150 A Kroisos anyagi támagatásval készült templom márványalapja alól, került elő egy négyzet alakú, mészkőből 
készült alap, amely körül egy sötétebb, hamuból, csontokból, kisebb áldozati ajándékokból álló réteget találtak. 

A területen lévő számos állatcsont arra utal, hogy áldozati tevékenység folyhatott az építmény közelében. A 

vizsgálatok alapján a feltáró régészek arra következtettek, hogy az oltár (?), a Kr. e. 620 és Kr. e. 560 évek 

között működhetett. BAMMER (1988): 1–23; BAMMER–MUSS (1996): 39–40.  
151 Teljes fejet nem, csak töredékeket taláktak. Ezeknek a leleteknek kétféle típusa különíthető el, mindkettő az 

északi kultusztalapzat területéről került elő. Az egyik típus egy relief–szerűen kidolgozott arc és nyak, amelyet 

egy csap segítségével erősítették a fejhez. Ennek két példánya is ismert az Artemision területéről (Efes Müzesi, 

Selçuk, leltári számok: 75/41/86, 74/41/86). BAMMER (1988): 7. 8–9 kép; RADNER (2001): 238–239, 244. Abb.7–

8. A másik típus (Efes Müzesi, Selçuk, leltári szám: 34/32/85), amelynél az arcot és a nyakat, egy fél hengerre 

faragták, ennek a tetejére erősítették rá a hajat, a polost és esetleg a fátylat is, a henger alját pedig egyszerűen 

belehelyezték a szobor testébe, amely így egyszerre szolgálhatott nyakként és összekötő elemként. Annak 
ellenére, hogy ismert Ephesosból egy olyan töredék (D10 58.a–b kép), amely, bár kőből készült, de kidolgozása 

alapján, az illesztése nagyon hasonló ahhoz, ahogy egy ilyen típus fejhez a nimbus csatlakozhatott, Radner nem 

tesz említést erről, pedig ezzel megerősíthetné állításait. BAMMER (1988): 78, 12a –12b. kép. RADNER (2001): 

237–239, 244, Abb. 6.  
152 1992–ben került elő egy elefántcsontból készült szem (Efes Müzesi, Selçuk, leltári szám: 116/75/92), amely 

egy körülbelül 150 cm magas szoborhoz tartozhatott. A pontos lelőhely ismeretlen. RADNER (2001): 239–240, 

244. Abb. 9. 
153 1971 és 1973 között folytattak ásatásokat az Artemision és az oltár közötti területen a naiskos közelében, 

ekkor került elő egy teljes épségben megmaradt, elefántcsontból készült, 12,8 cm hosszú alkar (Efes Müzesi, 
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lábujjat
154

 ábrázolnak, és a vizsgálatok szerint egy kompozit szobrok részei lehettek.
155

 A 

rekonstrukciók alapján az említett testrészek, egy 150 cm, két 65 cm és egy 60 cm magas szo-

borhoz tartozhattak. A tárgyak földbe kerülésének ideje megelőzte az archakikus kori 

templom építését, vagyis a Kr. e. 6. század közepét, hiszen ebben az időszakban számolták fel 

a területen lévő, más kultikus célú építményeket. Így a leletek nem datálhatóak későbbre, mint 

a Kr. e. 7. század, legfeljebb a Kr. e. 6. század első harmada. 

  Az említett leleteken kívül, mindkét területen, számos más tárgy is előkerült, 

amelyeket mint női viselethez tartozó kiegészítőket vagy ruha díszítésenként lehet értelmezni, 

többek közt láncok, karperecek, fülbevaló részek, gyöngyök, tűk, fibulák, elefántcsont 

gombok, valamint olyan aranyból készült lapocskák, fóliák, amelyekkel textíliákat ékesítettek. 

A naiskos környékén talált leletek már Hogarth ásatásai során előkerültek. 
156

 Ő ezeket 

áldozati ajándékként határozta meg. Radner szerint azonban ennél többről van szó. A 

különböző szobortöredékek önmagukban fordulnak elő, vagyis a lelőhelyükön nem találták 

meg annak a szobornak más részeit, amelyhez eredetileg tartoztak. Ugyanakkor, míg az 

arcokat és a fejet az északi kultusztalapzat környékén bukkantak, addig a végtagokra, illetve 

annak részeire a naiskos mellől kerültek elő. Ennek oka az, hogy ezek a tárgyak nem egyszerű 

fogadalmi vagy áldozati ajándékok, sokkal inkább az itt tisztelt istennők kultuszaihoz tartozó 

szobrok darabjai lennének, amelyeket miután elvesztették kultikus funkciójukat, darabokra 

szedték és a szentély területén belül helyezték el. Ez a jelenség párhuzamba állítható azzal, 

amikor a kultikus étkezések során használt edényeket valamint az ételmaradékot a 

szentélykörzet területén belül helyezték el. A leletek földbe kerülésének időszaka megegyezik 

a Kroisos anyagi támaogatásával készült szentély építésének kezdetével, vagyis azzal az 

időszakkal, amikor a több kisebb kultuszhely működése megszűnik és helyüket egy nagyobb 

veszi át. Így feltételezhető, hogy a korábban itt tisztelt istennők háttérbe szorulásának az egyik 

                                                                                                                                                                             

Selçuk, leltári szám: 26/56/73), amely eredetileg egy körülbelül 65 cm magas szoborhoz tartozhatott. RADNER 

(2001): 236–237. 
154 Szintén a naiskos területéről került elő egy 6 cm hosszú elefántcsontból készült, valószínűleg lábujj, amely 

egy 150 cm magas szoborhoz tartozhatott. RADNER (2001):234–235.  
155RANDER (2001):234–235. Annak ellenére, hogy az egyes testrészekről nem állapítható meg a szobor neme, 

Radner szerint a már korábban említett, Hogarth és Bammer ásatásai során előkerült istennőket vagy papnőket 

ábrázoló kisplasztikák és a későbbi az Artemis Ephesiát ábrázoló szobor alapján, nagy valószínűséggel állítható, 

hogy a maradványok nemcsak egy női szoborhoz, hanem egy istennő szobrához tartoznak. Úgy véli, hogy a 

fejekhez majdnem tökéletesen biztosan tartozott polos is, ami viszont azt bizonyítaná, hogy női szobrok voltak. 

Állítja ezt annak ellenére, hogy Bammer a fejtöredékeket először egy férfi fejeként határozta meg (BAMMER 

(1986/87): 18. Abb. 8.), ugyanakkor Radner hozzáteszi azt is, hogy Bammer szóban megerősítette neki, hogy 

tulajdonképpen egyik fejtöredékről sem dönthető el a szobor neme, amelyhez eredetileg tartozhattak. 
156 HOGARTH (1908): 238–240. 
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jelének vagyunk szemtanúi, vagia annak, amikor azon kultuszszobrokat, amelyek 

kultuszhelyét megszüntették, szétdarabolják
157

 és a szentély területén elássák.
158

 

A szerző cikkében néhány helyen is kissé elnagyolt és esetenként pontatlan 

megállapításokat tesz. Az alkar vizsgálata során, annak belső oldalán lévő, négyzet alakú 

mélyedés arra szolgált, hogy a levehető alkart a felkarhoz erősítsék egy csap segítségével. 

Radner szerint, ez alapján arra lehet következtetni, hogy a szobor karja pontosan úgy előre-

nyúlva állhatott, mint a későbbi Artemis Ephesia-szobrokon. Ez azonban nem bizonyítható, 

ami bizonyos, hogy a kar bár levehető volt, de mivel az illesztési hely nem kör alakú, három-

féle tartásba is rögzíthették, felfelé vagy előre nyújtva, illetve a test mellé simulva. A három 

állás közül az utóbbi kettőre találunk párhuzamot, az Artemision területéről előkerült istennő-

ket vagy papnőket ábrázoló leletek kéztartása miatt a test mellé simuló formát, az Artemis 

Ephesia-szobor pedig az előrenyújtott alkarokat valószínűsítené. Az hogy végül a kettő közül 

melyiket alkalmazhatták nem tudjuk eldönteni, még az is lehet, hogy mindkettőt esetleg 

mindhármat. A levehető kar sokkal inkább abból a szempontból fontos, mert alátámasztja azt, 

hogy ebben az időszakban már megjelentek kompozit szobrok az Artemision területén vala-

mint azt, hogy a szobrot már ekkor is öltöztették, hiszen eltávolításával egy chitón vagy más 

ruhadarab már könnyszerrel feltehető.  

Továbbá Radner azt állítja, hogy mindkét típusú fejtöredékhez tartozott polos is, ez 

azonban csak az arc-reliefek esetén nem bizonyítható.
159

  

Az sem bizonyos, hogy a szobrok azért kerültek volna a földbe, mert Kroisos felszá-

molta a korábbi kultuszukat, annyi bizonyos, hogy a tárgyakat a Kr. e. 6. század elejét 

megelőzően deponálták. Elképzelhető, hogy egyszerűen azért, mert az adott szobor e darabját 

valamilyen oknál fogva lecserélték, és ezért találunk csak egy-egy darabot külön-külön.  

Ugyanakkor a fentiek nem cáfolják azt, hogy ezek az elemek kompozit szobrok részei 

lehettek volna.
160

  

Így valójában kimondhatjuk, hogy az a típusú kultuszszobor, amelyről Plinius 

tudósít,
161

 amely egy fából készült szobor lehetett, és amelynek nyílásait a kiszáradás 

elkerülésének érdekében, időnként nárdus olajjal kenték be, már a Kr. e. 6. század első 

harmada előtt megjelenik. 

                                                        
157  Radner a szoborfeldarabolásra párhuzamnak hozza II. Sarrukín palotájából, a Dúr–Sarrukínból származó 

dombormű, ahol egy istenszobrot darabolnak szét. 
158 RADNER (2001): 240–242. 
159 Lásd 3.1.2 fejezet; RANDER (2001): 234 – 235. 
160 Eltekintve lábujjtól és a szemtől, hiszen a lábujj letörhetett egy hagyományos szoborról is, valamint ilyen 

típusú szemberakások nemcsak kompozit szobroknál fordulhattak elő. 
161 PLIN. nat. XVI. 79, 213–214. Az említett xoanonról bővebben lásd a 3.2.1 fejezet. 
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3.2 Írott források Artemis Ephesia kultuszszobráról   

Annak ellenére, hogy több szerzőnél is olvashatunk utalásokat Artemis Ephesia 

kultuszszobráról, részletes leírást egyikük sem közöl. Legfeljebb a szobor anyagára, vagy 

annak készítőjére térnek ki többé-kevésbé részletesen. Nem szabad azonban figyelmen kívül 

hagynunk ezeket a beszámolókat, leírásokat, hiszen szolgálhatnak olyan adatokkal, amelyek 

közelebb visznek bennünket a szobor megismeréséhez. 

 

3.2.1 A szobor alapanyaga 

Az auctorok közül, a szoborra vonatkozóan, a legkorábbi adatunk Xenophóntól származik, 

akiről jogosan feltételezhetjük, hogy a saját szemével láthatta azt, amikor a Kr. e. 5. század 

végén részt vett ifjabb Kyros, II. Artaxerxés ellen vezetett hadjáratában. A hadjárat befejezése 

után a hadizsákmány Artemis Ephesiát illető tizedének ráeső részét
162

 arra fordította, hogy 

Skillosban egy szentélyt emeljen az istennő tiszteletére, amelyben Artemis Ephesia aranyból 

készült (vagy aranyozott) kultuszszobrának
163

 ciprusfa másolata állt. Xenophón az archaikus 

szentély, vagyis az Endoios által készített
164

 szobrot láthatta, amely a fentiekből következően 

vagy aranyozott volt, vagy aranyból készült. Valószínű, hogy inkább az előbbiről van szó, 

hiszen a másik kér szerző, Vitruvius
165

 és Plinius,
166

 aki szintén tárgyalja a kérdést különböző 

fákat neveznek meg alapanyagul. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a későbbi források 

mind a Kr. e. 4. századi tűzvész után keletkeztek.  

Vitruvius információ szerint,
167

 az istennőnek az Artemisionban őrzött mása, a skillosi 

szentély szobrához hasonlóan, ciprusfából készült. S bár nincs arról adatunk, hogy Vitruvius 

járt-e Ephesosban, vagy Xenophóntól vette az információt, de annyi bizonyos, hogy magát az 

Artemision szentélyét építészetileg jól ismerete. Mindazonáltal az sem szabad figyelmen kívül 

                                                        
162 XEN. an. VI. 1, 23. Xenophón ezt az összeget Kis–Ázsiából történő hazaindulása előtt letétbe helyezte az 

Artemisionban, lévén, hogy kétséges volt, hogy fogadalmát teljesíteni tudja. Majd amikor épségben hazaért a 

letétbe helyezett összeget visszakapta és maga emelt szentélyt az istennő tiszteletére.  
163 Az arany szoborra való utalás azért is érdekes lehet számunkra, mert az 1957–ben történt ásatások során a 
Hestia Boulé szentélyből előkerült „szép” Artemis Ephesia-szobron is aranyozás nyomait találták meg. Ha 

valóban igaza van Pliniusnak, és a kultuszszobor a templom hétszeri megújhodása ellenére sem változik meg, 

mint ahogy azt Fleischer is gondolja (FLEISCHER (1973): 124–125.), akkor Miltnernek is igaza lehet abban, hogy 

a „szép” Artemis Ephesia-szobrot nem egyszerű dekorációs elemnek, hanem kultuszképnek tekinti. MILTNER 

(1958b): 30. 
164 PLIN. nat. XVI. 79, 214. 
165 VITR. II. 9, 13. 
166 PLIN. nat. XVI. 79, 214. 
167 VITR. II. 9, 13. 
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hagyni, hogy a Xenophón által ismert kultuszszobor nem feltétlenül azonos a Vitruvius által 

leírt szoborral, és nemcsak amiatt, hogy a két szerző működése között közel háromszáz év telt 

el, hanem azért is mert Hérostratos, Xenophón halála előtt egy évvel gyújtotta fel az 

Artemisiont. Így Vitruvius már az újjáépített szentélyét ismerhette vagy láthatta, benne talán 

egy új kultuszszoborral. 

Plinius többet árul el Xenophónnál és Vitruviusnál is, tőle származik a legtöbb 

információnk az Artemis Ephesia-kultuszszoborról: 

 „A legtartósabbnak tartott az ében, a ciprus és a cédrus, amit tisztán bizonyít, hogy 

mindegyik anyagot Artemis Ephesia templomhoz használták, amelyet egész Asia (provincia) 

120 évig épített. Ismert, hogy a tetőzete cédrusfából készült. Az istennő képmásának anyaga 

vitatott, többek ébenfának tartják, Mucianus
168

 szerint azonban, aki háromszor volt consul, és 

aki maga is látta és leírta, szőlőtőből készült és a templom hétszeri megújulása ellenére nem 

cserélték ki. Ezt az anyagot Endoios
169

 választotta ki, még a művésznek a nevét is megnevezi 

(Mucianus), amin csodálkozok, mivel akkor régebbinek tulajdonítja, mint a Minerva vagy a 

Liber Pater szobrát. (Még azt is) Hozzáteszi, hogy (a szobor) nyílásait nárdus olajjal 

bekenték, hogy ez a gyógyító folyadék ápolja és összetartsa részeket (a szobor részeit), én ma-

gam csodálkozom ezen. A (szentély) kapuszárnyai ciprusfából készültek, és bár négyszáz éves 

az anyag (az ajtó anyaga), mégis újhoz hasonlatos. Azt is megjegyzendő, hogy az ajtószárnyak 

négy évig enyvben összeillesztve kellett állnia. Azért esett a választás a ciprusra, mivel ez az 

egyetlen (fa) anyag, amely a ragyogását leghosszabb ideig megtartja.”
 170

  

                                                        
168 C. Licinius Mucianus szenátor, hadvezér, és író a Kr. u. 1. században élt. Tacitus meglehetősen ambivalens 

módon nyilatkozott róla. „Fényűzés, szorgalom, közvetlenség és fennhéjazás, rossz és jó tulajdonságok 

keveredtek benne, alkalomadtán szerfölötti élvezethajszolás, de valahányszor hadba vonult nagy erények.” (TAC. 
hist. I. 10. ford. Borzsák István) Mucianus feltehetőleg az Ibériai–félszigetről származott. Valószínűleg Claudius 

császársága idején lesz a szenátus tagja, azonban összetűzésbe keveredik a császárral és ezért Asia provinciába 

kellett menekülnie. Cnaeus Domitius Corbulo alatt szolgált keleten, majd Kr. u. 60–as években Lykia–

Pamphylia helytartója lett. Később Róma egyik leggazdagabb szenátoraként Vespasianus császár egyik 

legnagyobb támogatója lesz, és fontos szerepet játsziak annak hatalomra kerülésében. Kr. u. 70–ben és 72–ben 

még kétszer consullá választják, és valamikor Kr. u. 75–ben halt meg. Életének utolsó éveiben több művet is írt, 

többek között a Római Birodalom keleti nevezetességeiről. Ezt használja fel több helyen is Plinius a Naturalis 

Historiaban. Mucinanus munkájának Naturalis Historiaban való felhasználásáról lásd még: SALLMANN (1971): 

45–47; Mucinaus életéről bővebben: KLEIJN-EIJKELESTAM (2013): 433–459. 
169 Endoios athéni szobrász volt és valószínűleg a Kr. e. 6. század második felében tevékenykedett. A nevével 

többször találkozhatunk Pausaniasnál, aki úgy tudta, hogy magának Daidalosnak volt a tanítványa. A szerző az ő 
nevéhez köti a Kallias által felajánlott ülő Athéna szobrot (I. 26,4), az Erythraiban lévő Athéna Polias szentély 

istennőszobrát (VII. 5,9) és a tegeai Athéna Alea szobrát, amelyet Augustus Rómába szállíttatott (VIII. 46,1). Az 

az információ, hogy Daidalos tanítványa volt, és hogy ő készítette az Artemis Ephesia szobra mellett, Athéné 

olajfából készült szobrát, és az ülő Athéné szobrot, Athénagorasnál olvasható (17. 3). Továbbá a neve szerepel 

még néhány, a Kr. e. 6. századból származó attikai feliraton is (IG I. Suppl 179, nr. 373; IG I. 477.). NEUDECKER 

(1997): 1026–1027; ROBERT (1905): 2553–2555. vö. LIDONNICI, (1992): 398. 38. j.; STEWART (1990): 248–249.  
170 (A szerző saját fordítása) PLIN. nat. XVI. 79, 213–215. Maxime aeternam putant hebenum et cupressum 

cedrumque, claro de omnibus materiis iudicio in templo Ephesiae Dianae, utpote cum tota Asia extruente CXX 

annis peractum sit. Convenit tectum eius esse e cedrinis trabibus. De simulacro ipso deae ambigitur. Ceteri ex 
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Igaz ugyan, hogy Plinius információi másodkézből származnak, de mivel Mucianusról 

tudjuk, hogy élete során sok időt töltött Asia provinciában és Ephesosban is volt, sőt saját 

szemével látta a szobrot, ezért hitlelt adhatunk sorainak. Mivel mucianus a Kr. u. 1. század 

második felében tölt hosszabb időt Asiaban,
171

 így az a szobor, amit látott, már biztosan 

azonos azzal a típussal volt, amelyet ma az Artemis Ephesia-kultuszszobor másolataiként 

ismerünk. Vitruvius és Mucianus ugyanabban a században élt, míg Vitruvius az első, 

Mucianus a második felében. Ebből a századból nem ismerünk olyan eseményt, amely a 

szobor épségét veszélyeztette volna, ennek ellenére Plinius nem említi meg a Vitruvius 

ciprusfa verziót, s bár beszél a ciprusfáról, mint olyan anyagról, amelyet a templom építése 

során felhasználtak, de mint a szentély kapujának alapanyagát emeli ki. Ez pedig azt a 

feltevést erősítené meg, hogy a ciprusfa verziót Vitruvius Xenophóntól vette volna át.  

 

3.2.2 Ciprus – ében – szőlőtő? 

Mind a ciprus, mind az ében gyakran szolgált szobrok alapanyagául. Pausanias a 

ciprus
172

 és az ébenfa mellett a cédrus, tiszafa, és a tölgy ilyen célú felhasználását említi, 

legalábbis a régi időkben készült szobrok esetén.
173

  

 Az ókorban a ciprusfa kultikus jelentősége számos példát láthatunk. Ennek okát a fa 

alakjában, színében, hosszú életében, tartósságában és szépségében kell keresni,
174

 pontosan 

ugyanezen okokból számított tökéletes alapanyagnak is. A fa elsődleges szimbolikus jelentése 

a szomorúsághoz, gyászhoz kapcsolódik, nem volt ez másképp az ókorban sem. Elég ha 

Kyparissos történetére gondolunk, aki miután véletlenül megöli szeretett szarvasát, bánatában 

ciprusfává változik,
175

 vagy a Psóphisban eltemetett Alkmaión sírjára,
176

 amely körül a ciprus-

fák oly hatalmasra nőttek, hogy szinte környező hegyeket is beárnyékolták, de ugyanígy 

megemlíthetjük az Aeneisből Polydóros temetését, akinek az oltára körül a ciprusfák jelenítik 

                                                                                                                                                                             

hebeno esse tradunt, Mucianus III cos. ex his, qui proxime viso eo scripsere, vitigineum et numquam mutatum 

septies restituto templo. Hanc materiam elegisse Endoeon, etiam nomen artificis nuncupans, quod equidem 

miror, cum antiquiorem Minerva quoque, non modo Libero patre, vetustatem ei attribuat. Adicit multis 

foraminibus nardo rigari, ut medicatus umor alat teneatque iuncturas, quas et ipsas esse modico admodum 

miror. Valvas esse e cupresso et iam CCCC prope annis durare materiem omnem novae similem. Id quoque 
notandum, valvas in glutinis compage quadriennio fuisse. Cupressus in eas electa, quoniam praeter cetera in 

uno genere materiae nitor maxime valeat.  
171 Lásd 168. lábjegyzet. 
172 Ezzel szemben Theophrastos a ciprusfát, mint az oszlopok alapanyagát említi. (THEOPHR. hist. plant. V. 3.7) 

vö. OLCK (1901): 1923.  
173 PAUS. VIII. 17,2. A cédrus ilyen célú használatát Plinius is megemlíti. PLIN. nat. V.1. 
174 A ciprusfa egyes területeken és kultúrákban játszott szerepéről lásd: OLCK (1901): 1918–1933. 
175 PORB. Verg. ecl. II. 84; SERV. Aen. III. 680. OVID. met. X. 121–133. 
176 PAUS. VIII. 24, 7. 
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meg a gyász színét.
177

 Hádést is összefüggésbe hozzák a ciprusfával, egy a Kr. e. 4. századra 

datált, Hippónionból előkerült, orphikus szövegben, azt olvashatjuk. hogy a házától jobbra 

egy forrás fakad, amely mellett egy fehér ciprus áll.
178

 Plinius pedig azt írja, hogy a fát 

Plutonak szentelték és gyász jeleként a házak ajtaja fölé tették.
179

 

Emellett azonban a ciprusfa nyilvánvalóan más jelentéstartalommal is bírhatott, mi 

sem bizonyítja ezt jobban, minthogy Asklépios botjáról is azt állították, hogy ciprusfából 

készült. Ugyanezt olvashatjuk Zeus jogaráról is.
180

 Számos istennő szentélyének vagy 

kultuszhelyének környékén tesznek említést az ókori szerzők ciprusligetről, cipruserdőről 

vagy egyszerűen csak sok ciprusfáról.
181

  

Ciprusfák több alaklommal jelennek meg reliefeken, érméken
182

 egy-egy istenhez kapcso-

lódva is.  

Artemis különböző kultuszhelyeinek bemutatása során, is rengetegszer olvashatunk ar-

ról, hogy a környéken ciprusfák nőttek,
183

 sőt magához a vizsgált istennőhöz kapcsolódóan is 

van ilyen adatunk, hiszen Ortygiában, ahol az ephesosiak szerint Artemis meglátta a napvilá-

got, egy gyönyörű liget volt, számos fával, amelyek közül a legtöbb ciprusfa volt.
184

 Azonban 

szem előtt kell tartani azt a tényt, hogy a mediterrán térség növényvilágának egyik 

legjellegzetesebb eleme a ciprusfa és a területen a növénycsalád számos fajával találkozha-

tunk. Nem meglepő, hogy sok helyen tesznek említést, szentélyekről, templomokról, 

kultuszhelyekről, amelyek ennek a növénynek a közelében épültek. 

                                                        
177

 VERG. Aen. III. 65. 
178 BURKERT (2011): 435–435. 26. lábj. 
179 PLIN. nat. XVI. 139. ugyanígy Servius is a fának a gyász során betöltött szerepéről: Aen. II. 714. A ciprusfa 

és a gyász kapcsolatáról lásd még: BOETTICHER (1856): 263–264, 484 – 491. 
180  Diogenés Laertios, Smyrnai Hermippos alapján, azt állítja, hogy a pythagoreusok azért nem használnak 
koporsókhoz ciprusfát, mert ebből a fából készült Zeus jogara is. DIOG. LAERT. VIII. 1,10. 
181 Probus szerint Kybelé erdeiben gyakoriak a ciprusfák (PROB. II.84.). Phlius fellegvárában volt egy ciprusliget, 

amelyben egy szentély állt, az itt tisztelt istennő Ganymédának, később pedig Hébének hívták a város lakói. 

(PAUS. II. 13,3.). Korinthos városa előtt terül el a Kraneionnak nevezett cipruserdő, amelyben Aphrodité 

Melainisnak egy temploma, Lais síremléke és egy Bellerophontésnek szentelt terület is volt. (PAUS. II. 2,4. ) 

Ugyanakkor nemcsak az istennőknek, hanem egyes istenek kultuszában is fontos szerepet játszott a ciprusfa. 

Gondolok itt Asklépios ciprusfából készült botjára, Zeus nemeai szentélyének ciprusligetére (PAUS. II. 15,2), 

esetleg a stenyklérosi síkságon található, Karnasion-berek nevű területre, ahol rendkívül sok ciprusfa nő, és Koré 

szobrán kívül, két isten, Apollón Karneios és a kosvivő Hermés szobra is megtalálható (PAUS. IV. 33,4). A 

ciprusfa kultuszokra számos példát látunk Elő-Ázsiában is. Lásd bővebben: OLCK (1901): 19718–1933; MURR 

(1890): 122–124.  
182 Például Pergából ismert egy érme, amelyen az Artemis Ephesia rokonszobrának (FLEISCHER (1973): 233–

254.), a pergai Artemisnek az epiphaniáját láthatjuk. Az istennő az érmén szentélyben jelenik meg, amelynek két 

oldalán egy–egy ciprusfa áll. OLCK (1901): 1921. 
183 Arkadiában, a Lykóné-hegyet, amelynek tetején Artemis temploma áll, szintén többségében ciprusok borítják. 

(PAUS. II. 24,5). Ugyanezt írják Arkadiában, a Lymax és a Néda folyók találkozásánál található Eurynoménak a 

szentélyének környékéről is, akinek alakjával a helyi lakosság Artemis azonosítja (PAUS. VIII. 41. 5–6). A 

phókisi Oiantheiában mellett lévő Artemisnek szentehlt templomot pedig egy ciprusokkal és fenyőfákkal teli 

liget vesz körül (PAUS. X. 38,9). 
184 STRAB. geogr. XIV. 1,20. 
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Pausanias összesen 86 helyen ír Artemis szentélyeiről, ezek négyötöde településeken 

kívül épült, leggyakrabban hegyoldalakon, erdős területeken, források közelében, folyóknál, 

tavaknál.
185

 Így érthetővé válik, hogy miért tűnik, úgy mintha Artemis szorosabb kapcsolat-

ban lenne ezzel a fával, sokkal inkább az erdőkhöz, amelyekben rengeteg ciprusfa lehetett, és 

nem kifejezetten csak a magához a fafajtához való kapcsolódását kell ebben látnunk.
186

 Emel-

lett azonban számolnunk kell azzal is, ténnyel, amire Murr és Olck is rámutatott, hogy a kis-

ázsiai anyaistennők szoros kapcsolatban állnak a ciprussal.
187

 Így, amennyiben a szobor 

ciprusfából készült, amellett, hogy ez egy általánosan használt alapanyag lehetett, ez is 

közrejátszhatott a faanyag kiválasztásában. 

Az ében már az ókorban is rendkívül értékes fának számított. Pausanias a leggyako-

ribb szobor alapanyagok között említi, annak ellenére, hogy a Mediterráneum területén nem 

terem meg. Az ébenfáról sem az írott források, sem a képi megjelenítések tekintetében nem 

beszélhetünk olyan forrás gazdagságról, mint a ciprus esetén, ami nyilvánvalóan abból 

következik, hogy nem volt őshonos fa a területen így a felhasználása sem volt olyan széles-

körű, mint az előbbi a ciprusé.  

Pausaniasnál több helyen is említ ébenfából készült s zobrokat. Salamis szigetén épült 

Aias templomában a hős szobra,
188

 Megarában, Apollón régi szentélyében, az istennek három 

ébenfából készült szobra is állt.
189

 Argosban, a Dioskurosok templomában számos, szintén 

ébenfából készült, szobor volt látható, amelyek őket és családjukat ábrázolták.
190

 Tegeából a 

Lakónia felé vezető út mentén áll Artemis Limnatis-szentélye, amelyben az istennőt egy 

ébenfából készült szobor jelenítette meg.
191

 

Az Artemis Ephesia-kultuszszobor másolatai között jó néhányat fekete bőrű ábrázolást 

találunk,
192

 ez egyértelmű bizonyítéka lehetne az ébenfának, ha nem ismernénk Plinius sorait, 

az olajjal való ápolásról, emiatt ugyanis a szobor színe besötétedett, aki messziről szemlélte, 

                                                        
185 COLE (2004): 180–181. 
186 Artemis és a fák kapcsolatáról általában: WERNICKE (1895): 1342–1343; FARNELL (1896):428 –429; NILSSON 

(1941): 457 – 459; a vadászati áldozattal összefüggésben: MEULI (1975): 1114–1118; Kallimachos Artemis 

himnuszában: PETROVIC (2007): 231–232. 
187 Palmyrából ismert két olyan oltár is, amelyen a ciprusfa megjelenik, és egyiken egy Eróst, a másikon pedig 

egy kisgyermeket látunk az ágai között. Az előbbi oltáron a fát Aphroditéként az utóbbit pedig Kybeléként 

értelmezik. OLCK (1901): 1917; az Aeneasban egy elhagyott Ceres templomról olvashatunk, amelyet egy ciprus 

liget vesz körül (II. 714 – 715).  
188 PAUS. I. 35, 3.  
189 PAUS. I. 42, 5. 
190 PAUS. II. 22, 5. 
191 PAUS. VIII. 55, 11. 
192 A8, A15, A16, A18, A21, A22, A23, A26. 
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vélhette úgy, hogy ébenfából készült. Ez az elváltozás más fából készült szobron is 

megfigyelhető.
193

 

A harmadik felmerülő alapanyag a szőlőtő, amellett, hogy elsőként inkább 

Dionysosról gondolnánk, hogy ábrázolása készült volna ebből, az is meglepőnek tűnik, hogy a 

növényből bármi nagyméretű tárgyat faragnak, legalábbis a ma ismert szőlőtövek alapján. A 

kérdést jobban megvizsgálva azonban kiderül, hogy azok a szőlőtövek, amelyekről az ókor-

ban szüreteltek, némileg másképp néztek ki, mint ahogy egy mai szőlődombokon láthatjuk. 

Plinius Naturalis Historiájának XIV. könyvében hosszasan értekezik a borokról, és ebben a 

leírásban néhány sort szentel a szőlőtöveknek is: 

  

„Szőlőtöveket a régiek jogosan számolták a fák közé, annak nagy méret miatt. 

Populonium városában látjuk Iupiter szobrát, (amely) egy szőlőtőből (készült) és sok éve 

sértetlen, hasonlóan a massiliai áldozócsészéhez. Metapontiumban, Iuno temploma szőlőtőből 

készített oszlopokon áll. Még manapság is Artemis Ephesia templomának tetejére (egy olyan) 

lépcsőn megyünk fel, (ami) egy ciprusi szőlőtőből (készült.), ahogy mondják, minthogy ott 

különösen nagy (szőlőtövek) terjedtek el. Nincs olyan fa, amely tartósabb természetű, (mint a 

szőlő). Úgy hiszem, hogy ezekhez igazából erdőből származót (vadszőlőt) használtak.”
194

 

 

Elsőre furcsának tűnhetnek Plinius sorai, a vastag szőlőtőkékről, amelyből szobrokat, 

de akár lépcsőt is lehet faragni. Sőt némi bizonytalanságot is felfedezhetünk soraiban, mintha 

maga is kételkedne ebben, hiszen annak ellenére, hogy kiemeli, hogy a szőlőtöveket jogosan 

nevezték fának, az utolsó mondatban arra utal, hogy felsoroltak vadszőlőből nem pedig a 

nemesített fajtából készültek. A vaskos szőlőtőkékről szóló híradást számos ábrázolás is 

megerősíti. A Kr. e. 6-5. század feketealakos vázáinak egyik kedvelt és gyakran előforduló 

motívuma a szüretelő szatírok, ritkábban szüretelő emberek. Az ábrázolásokon az alakok a 

magasra felfutó szőlőtőkékre kapaszkodnak fel, vagy azon ülve szedik a szőlőt. 
195

 Ugyanez a 

                                                        
193 FLEISCHER (1973): 121–122. Taf. 117–118 (Turini istennő), Taf. 61 a–b (Artemis Lekophryéne). 
194 Vites iure apud priscos magnitudine quoque inter arbores numerabantur. Iovis simulacrum in urbe Populonio 

ex una (egyetlen tőből) conspicimus tot aevis incorruptum, item Massiliae pateram. Metaponti templum Iunonis 

vitigineis columnis stetit. etiam nunc scalis tectum Ephesiae Dianae scanditur una vite Cypria, ut ferunt quoniam 
ibi ad praecipuam amplitudinem exeunt. nec est ligno ulli aeternior natura. verum ista ex silvestribus facta 

crediderim. PLIN. nat. XIV. 9. 
195 HARRISON –MACCOLL (1894): 13. Plate 3. GASPARRI (1986): Dionysos 55, fekete alakos kylax, Semelé é 

Dionysos mellképével és szüreteleő Silénosokkal; Dionysos 404, 417, 409 feketealakos edények Dionysosszal és 

a szüretelő satyrosokkal. Corpus Vasorum Antiquorum katalógusában több olyan tárgy is van, amely ezt az 

ábrázolást láthatjuk: Nr. 11100 fekete alakos amphora, szüretelő férfiak (http://bit.ly/1btYela), ez esetben ugyan 

nehéz elkülöníteni a szőlőtő támasztékául szolgáló fát és a szőlőtövet, de mégiscsak az látszik, hogy az indákon 

is másznak a szüretelők. (CVA: Paris, Louvre 4, III. He.17, 195-196, Nr. 29.3.6, 30.3-4.) 

 Nr. 22997, feketealakos amphora, szüretelő satyrosok (http://bit.ly/1HUiubF); Nr. 301323 feketelakos amphora, 

http://bit.ly/1btYela
http://bit.ly/1HUiubF
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téma Kr. u. 3-4. században újra népszerűvé válik, igaz már nem vázaképeken, hanem 

szarkofágokon látjuk. Ezeken az ábrázolásokon már nem satyroszok, hanem legtöbbször 

Erósok másznak fel létrán, vagy kúsznak fel a gyümölcsökért.
196

 A Constantia császárné 4. 

század közepén épült mauzóleuma egyik mozaikdíszítésen is egy szüreti jelnetet látunk, ahol 

az alakok magasan fent az indákon állva, azokba belekapaszkodva szüretelnek. S bár ezeknek 

a képeknek a szereplői a legtöbb esetben mitológiai lények, mégis segítségükkel fogalmat 

alkothatunk arról, hogy milyen is lehetett egy szőlőtőke, szőlőszüret az ókorban. Ha az egyes 

indák olyan magasra nyúltak és olyan vaskosak lehettek, hogy fel lehet kapaszkodni rájuk, 

akkor minden bizonnyal az öregebb szőlőtövek alkalmasak voltak arra is, hogy szobrokat 

vagy szobor részeket faragjanak azokból. 

Nem ez az egyetlen eset, amikor első hallásra talán meglepő alapanyagot használnak 

egy-egy istenszoborhoz, például az argosi Héraionban rendkívül régi, ülő Héra szobrát 

vadkörtefából készítették,
197

 Témnosban pedig Aphroditénak mirtuszfából készült szobra 

volt.
198

 

 A fentiek alapján egyetlen dolgot jelenthetünk ki szinte biztosan, hogy az eredeti 

kultuszszobor egy fából készült xoanon 
199

 volt, ebben a kérdésben a téma kutatói is egyet 

értenek. Itt meg kell állnunk egy pillanatra, hiszen pont Xenophón az, aki maga is látta a szob-

rot, azt olvashatjuk, hogy a kultuszszobor aranyból és nem fából készült, legalábbis az eredeti, 

hiszen a skillosi másolatot Xenophón ciprusfából készítteti. Vajon miért is írja ezt Xenophón? 

Valóban lehetséges lenne, hogy a szobor, amit látott aranyból készült volna? Az erősen való-

színű, hogy járt a szentélyben, hiszen azt az összeget, amelyből a későbbi szentélyt építi, le-

                                                                                                                                                                             

Dionysos és Ariadné szüretelő körében (http://bit.ly/1cZj3Fs). Nr. 302907 feketealakos csésze, szüretelő 

satyrosokkal (http://bit.ly/1busXhX). Nr. 306106 feketealakos kyathos, szüretelő satyrosokkal 
(http://bit.ly/1cZIOFF). Nr. 350462, feketealakos amphora, ülő Dionysos szüretelő satyrosokkal társaságában 

(http://bit.ly/1HUIXWy). Nr. 351080, feketealakos amphora, ülő Dionysos szüretelő satyrosokrok körében 

(http://bit.ly/1Es0xBL) (2015. április 22. állapot).  
196  Az Universität zu Köln és a Deutschen Archäologischen Instituts, Arachne adatbázisában számos olyan 

szarkofágot találni, amelyen megjelenik a szüreti jelenet, azok, amelyeken a szőlőtőre létrával vagy anélkül 

mászó alakokat elsősorban Erósokat látunk, katalógus szám szerint a következőek: Nr.12909 (Vindemia–

szarkofág, http://bit.ly/1Odyy85), Nr. 17622 http://bit.ly/1GJTepa, Nr. 38133(M. Aurelius Bassus szarkofágja 

http://bit.ly/1D0BwXm), Nr. 130920 (http://bit.ly/1J2j718), Nr. 146544 (http://bit.ly/1Hryz8s), 146691 

(http://bit.ly/1aTU8C2), Nr. 146886 (http://bit.ly/1FJOcUa), Nr. 21113 (http://bit.ly/1IKGQpV), 29008 

(http://bit.ly/1D0xZsh), Nr. 29637 (http://bit.ly/1cvvbha), Nr. 31739 (http://bit.ly/1HrrSDr), 38621 

(http://bit.ly/1JK18xi), Nr. 38621 (http://bit.ly/1JK18xi), Nr. 130915 (http://bit.ly/1E1JPsG) 214934 
(http://bit.ly/1EEYI31). (2015. április 22. állapot) 
197 PAUS. II. 17,5. Pausanias a régi idők szobor alapanyagainak bemutatása után kiemeli, hogy Hermés Kyllénios 

szobra borókafából készült, de mivel az a növény a ciprusfélék családjába tartozik, ezért nem emeltem itt ki 

külön. PAUS. VIII. 17, 2.  
198 PAUS. V. 13, 7. 
199 Xenophón is ekként utal az általa készítetett az Artemis Ephesia-kultuszszoborra az Anabasis V. 3,12.-ben. A 

xoanon kifejezés alatt fából készült szobrot értünk, azonban az ókorban ennek a jelentéstartalma sokkal 

összetettebb volt, elsősorban valóban fából készült szobrot jelent, de előfordul, hogy használják kőből vagy 

elefántcsontból készült szobrokra is. GROß (1967): 2140–2149. 

http://bit.ly/1cZj3Fs
http://bit.ly/1busXhX
http://bit.ly/1cZIOFF
http://bit.ly/1HUIXWy
http://bit.ly/1Es0xBL
http://bit.ly/1Odyy85
http://bit.ly/1GJTepa
http://bit.ly/1D0BwXm
http://bit.ly/1J2j718
http://bit.ly/1Hryz8s
http://bit.ly/1aTU8C2
http://bit.ly/1FJOcUa
http://bit.ly/1IKGQpV
http://bit.ly/1D0xZsh
http://bit.ly/1cvvbha
http://bit.ly/1HrrSDr
http://bit.ly/1JK18xi
http://bit.ly/1JK18xi
http://bit.ly/1E1JPsG
http://bit.ly/1EEYI31
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tétbe helyezte az Artemisionban. Elképzelhető, hogy a Kroisos anyagi támogatásával épült 

szentélyben aranyszobor állt volna? A Salutaris feliratból tudjuk, hogy voltak Artemisnek 

nemcsak ezüstből, hanem aranyból készült szobrai is, ezeket maga Salutaris adományozta, 

amikor adományt tett az istennő számára szervezett körmentek megtartására.
200

 Azonban itt 

egyrészt nem kultuszszoborról van szó, másrészt ez a forrás majd hétszáz évvel korábbi, mint 

a felirat. A „szép” Artemis Ephesián találtak aranyfestésre utaló nyomokat, ez Miltner szerint 

arra utal, hogy ez az ábrázolás egyfajta kultuszszobor funkciót töltött be a prytaneionban.
201

 

Ez a feltételezés megerősíthetné azt, hogy mégiscsak arany szobrot láthatott Xenophón, de 

ebben az esetben is túl nagy az időbeli távolság a forrás keletkezése és a szobor datálása 

között.  

Miről lehet mégis szó? Az egyik lehetőség, a kultuszszobor, amelyet Xenophón látott, 

valóban aranyból készült. Ennek több tényező ellentmondani látszik: az, hogy a kompozit 

szobrok már az archaikus kor templomát megelőzően is megjelennek az Artemision 

területén,
202

 illetve, hogy a többi forrás szerint fából készült. A másik lehetőség, hogy a 

szobor maga nem aranyból készült csak Xenophón látta annak. A fennmaradt körpalsztika 

alkotások díszítése meglehetősen gazdag, így bizonyos, hogy a kultuszszobrot is ily módon 

öltöztették. Az előkerült leletek, amelyek a lehetséges „ruhatárra” utalnak, például a 

peripterosban állt kultuszszobor feltételezett helyének környékén talált kincsleletek, valamint 

az áldozóhelyek környékén felszínre került aranyfóliák, rátétek, az mutatják, hogy a ruházat 

számos része aranyból készülhetett.  

Az, hogy Artemis Ephesia kultuszszobronak mekkora felülete láthtszott a díszítések, 

illetve az öltözet alatt, jól látszik kultuszszobor másolatain, hiszen valójában az arcon, 

kezeken és a lábujjakon és a lábfej felős harmadán kívül nem látszik semmilyen más felület. 

Pausanias megemlít több olyan, isteneket ábrázoló, szobrot, amely alig-alig látszik a rá 

aggatott koszorúktól, szalagoktól vagy ruháktól. Ez alapján elképzelhető, hogy Xenophón is 

azért ír aranyszobrot, mert a rengeteg csillogó díszítés alatt, szinte nem is volt látható az 

eredeti szobor.
203

 Ha ezeknek a díszítéseknek töbsége aranyból készült, akkor Xenopón joggal 

feltételezhette azt, hogy maga a szobor is aranyból van. 

                                                        
200 IvE 1.27 146-214. 
201 MILTNER (1958b): 30. 
202 Lásd a 3.1.2 fejezetet. 
203  Athénban, Athéné Polias szentélyében található Hermésnek egy olyan szobra, amely nem látszott ki a 

mirtuszágak alól (PAUS. I. 27,1), Titanéban, Asklépios szentélyében, az isten szobráról nem lehetett 

megállapítani, hogy bronzból vagy fából készült-e, mivel egy fehér gyapjúchitón és egy köpeny fedte, hasonlóan 

szintén a szentélyben lévő Hygieia szobrához, amelyet az asszonyok áldozati hajfürtjei és szalagok borítanak. 

(PAUS. II.11,6), az Oitylostól Thalamai városáig vezető úton Inó szentélyének belsejében álló szoborról nem 

állapítható meg, hogy miből készült, annyira eltakarjá k a koszorúk. (PAUS. III. 26,1). 
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 Az alapanyagáról tehát, azon kívül, hogy fából készült, nem mondhatunk biztosat, hi-

szen két olyan forrás áll rendelkezésünkre, ahol, olyan személyek, akik talán maguk is látták a 

szobrot két különböző dolgot, ciprusfát és szőlőtövet állítanak. Ezt az ellentétet, véleményem 

szerint, egy módon lehet feloldani, még pedig úgy, ha a két személy nem ugyanazt a 

kultuszszobrot látta és így az egyik készülhetett ciprusfából, míg a másik szőlőtőből. Ez a 

Xenophón és Mucianus élete között eltelt közel hatszáz év történései alapján nem is olyan 

valószerűtlen. 

 

3.2.3 Egy vagy három 

A szobor anyagának vizsgálata mellett van egy sokkal fontosabb kérdés is, mégpedig, az, 

hogy annak fényében, hogy a kultusz közel ezer évig virágozott és ezen időszaka alatt a temp-

lom többször átépítésre került, valójában hány Artemis Ephesia-kultuszszobor létezett. Ez a 

kérdés nemcsak napjaink kutatóiban, hanem már az ókor embereit is foglalkoztatta, mi sem 

bizonyítja ezt jobban, mint Pliniusnak fentebb idézet sorai, amelyben arról beszél, hogy a hét-

szeri megújulásról ellenére ugyanaz a kultuszszobor álla a különböző szentélyekben. A 

Kroisos-féle templomról teljes bizonyossággal állíthatjuk, a geometrikus időszak szentélyéről 

pedig elképzelhető, hogy már az Artemis Ephesiaként ismert istennő kultuszszobra állt azok-

ban. Ugyanakkor mindkettőről tudjuk, hogy valamilyen katasztrófában pusztultak el,- míg az 

előbbi egy hatalmas tűzben, az utóbbi pedig egy áradás során. Ez kétségessé teszi, hogy a 

kultuszszobor sértetlenül túlélte volna ezeket az eseményeket. Logikusan következik tehát, 

hogy Plinius téved és az idők folyamán több kultuszszoborra számolhatunk. Ugyanakkor azt 

sem zárhatjuk ki, bár kevéssé tűnik valószínűnek, hogy a katasztrófák bekövetkeztének 

észlelésekor a szentély személyzetének volt ideje kimenteni a kultuszszobrot.  

A több lehetséges kultuszszobor elméletét 1794-ben Meyer vetette fel először,
204

 a 20. 

század ötvenes éveiben pedig Lippold ismét fogalmazta. Úgy vélte, hogy a hellénisztikus 

időszakban a régi, igen egyszerű ábrázolást egy „görög formával” váltották le, vagyis az 

Endoios-féle kultuszszobor helyett egy új szobor készült, amelynek másolatai a ma ismert 

Artemis Ephesia-szobrok.
205

  

Lichtenecker, szintén a több kultuszszobor mellett foglal állást, azonban ő már három 

lehetséges ábrázolásról beszél.
206

 Számos kutató viszi tovább ezt a gondolatot, többek közt 

                                                        
204 MEYER (1794): 1–32. 
205 LIPPOLD (1950): 74, 377. 
206 LICHTENECKER: (1952); FLEISCHER (1973): 124.  
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Bammer, Muss
207

 és LiDonnici is, véleményük szerint szintén három kultuszszoborral 

számolhatunk.  

Robert Fleischer ezzel szemben úgy véli, Pliniusra hivatkozva, hogy az idők folyamán 

csupán egyetlen kultuszszoborról van tudomásunk.
208

 

 

3.2.3.1 A massiliai Artemis és az Endoios-féle szobor 

LiDonnici fejti ki az elméletét legrészletesebben, ugyanis nem csak azt állítja, hogy három 

kultuszszobor létezett hanem, azt is, hogy ha nem is részletesen, de megismerhetjük hogyan 

nézett ki az Endoios-féle szobor, mégpedig Strabón néhány sora és néhány a Földközi-tenger 

nyugati partvidékéről származó érmelelet segítségével.
209

  

 

„Massilia phókaiai alapítás, sziklás vidéken fekszik; kikötője színház alakú, délre néző 

szikla alatt terül el. Mind ez, mind a tekintélyes nagyságú város jól meg van erősítve. A vár-

ban van az Ephesion és a delphoi Apollón temploma, ez ugyanis megvan minden iónnál, az 

Ephesion viszont Artemis Ephesia temploma. Azt mondják, hogy a hazulról eltávozó 

phókaiaiak azt a jóslatot kapták, hogy útjukon Artemis Ephesiátől kapott vezetőt alkalmaznak; 

amikor tehát Ephesosba érkeztek, keresték, hogy milyen módon kaphatják meg az istennőtől a 

parancsot. Aristarchénak, egyik nagy tiszteletben álló nőnek, álmában megjelent az istennő, s 

megparancsolta neki, hogy a szent tárgyak mását magához véve menjen el a phókaiaiakkal 

együtt; miután ez megtörtént és a telepítés befejeződött, templomot építettek és Aristarchét 

papnőjükké téve különleges tiszteletben részesítették, s a gyarmatvárosokban mindenütt 

elsőként tisztelik ezt az istennőt, éppúgy felállítják az istennő szobrát, s megtartják a többi 

szertartás, mint ahogyan az anyavárosban szokás.
210

 

 

                                                        
207  Az első a geometrikus időszak xoanonja, amelynek helyét, egy négyzet alapú hatoszlopos talapzatot a 

geometrikus peripteros feltárása során megtalálták, és az itt előkerült kincsleletek alapján az öltözékét részben 

rekonstruálni tudták. Előkerült innen még néhány nagyobb méretű famaradvány, amelyek talán az első 

kultuszszobor maradványai lehetnek. A Kr. e. 7. században bekövetkezett áradás során, amely mintegy 60 

centiméter mély iszappal öntötte el a területet, a szentély központi talapzata elpusztult, és a feltételezés szerint 
valószínűleg a kultuszszobor is eltűnt az iszapban. A második az archaikus időszak xoanonja, amelyet Plinius is 

megemlít és Endoiosszal hoz összefüggésbe, ez feltehetőleg a Kroisos–féle templom naiskosában állhatott. A 

harmadik a hellenisztikus időszak szobra, mely a templom Kr. e. 356-ban történt leégése után készülhetett, és ez 

az az ábrázolás, amelyet a hellénisztikus időszak és a császárkor idejéről fennmaradt szobrokról, érmékről 

ismerünk. BAMMER – MUSS: (1996) 72–73; MUSS (1999): 597–598.  
208 FLEISCHER (1973): 123–125. 
209  Az érmén ábrázolt istennő és az Endoios–féle szobor azonossága már korábban, 1970-ben felvetődött. 

FLEISCHER (1973): 127.; AMPOLO (1970): 200–210. (nem volt elérhető számomra). 
210 STRAB. geogr. IV. 1, 4. (ford. Dr. Földi József) 
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Massiliát a phókaiak alapították a Kr. e. 600 környékén. Egy fél évszázaddal később, a 

város lakói menekülni kényszerültek az őket megtámadó perzsák elöl, s ez újabb kivándorlási 

hullámot indított meg.
211

 Ez időben körülbelül egybeesett a Kroisos-féle templom elkészülté-

vel, amelyben, mint az Pliniusnál olvasható, az Endoios-féle szobor állt. Ha Aristarché ezzel a 

csoporttal indult útnak Ephesosból a szent tárgyak másolatával Massilia irányába, akkor 

bizonnyal az Endoios-féle szobor mását vitték magukkal. Azt azonban nem tudjuk – ezt maga 

LiDonnici is elismeri –, hogy a szobor melyik csoporttal érkezhetett meg Massiliába.
212

 Hi-

szen ha ez az első csoport idején történt, akkor ez az elmélet kétségessé válik.
213

  

Eltekintve attól, hogy igaznak gondoljuk-e a történetet, illetve attól, hogy Artemis 

Ephesia-szobra a phókaiak melyik csoportjával érkezik meg Massiliába, egy dolgot bizton 

állíthatunk: a phókaiaiak magukkal hoznak egy Artemis kultuszt Kis-Ázsiából, s ezt a kultuszt 

a hagyomány az Ephesosban tisztelt istennőhöz köti. A phókaiai alapítású városok, mint azt 

az alábbi Strabón idézet mutatja, hamar szoros kapcsolatba kerültek Rómával, így a rómaiak 

hamar megismerik a massiliai istennőt. Így meglátásom szerint Aristarché és a phókaiak 

tulajdonképpen megalapozták Artemis Ephesia kultuszának a római birodalom nyugati felé-

ben, sőt leginkább Itáliában való elterjedését. 

 

„A massalióták… városokat is alapítottak védőbástyákkal egyeseket Ibéria felé, az 

ibérekkel szemben s ezekre Artemis Ephesia ősi szertartást is átörökítették, úgyhogy ők görög 

módra mutatják be az áldozatokat, megalapították Rhoé Agathét, a Rhodanos folyó körül lakó 

barbárokkal szemben, Tauroentiont, Olbiát, Antipolist, és Niakaiat a sallysok törzsével, és az 

alpokon lakó ligurokkal szemben. (…) megszerezték a rómaiak barátságát, s nekik sok 

tekintetben a hasznukra voltak, viszont azok is előmozdították az ő gyarapodásukat. Azelőtt 

nagyon szerencsések voltak (massalióták) másban is, élvezték a rómaiak barátságát és ennek 

                                                        
211MALKIN (1987): 69–72. vö. LIDONNICI (1992): 399. 46. j. Míg Malkin korábbi munkájában az első alapításhoz 

köti Aristarché történetét (MALKIN (1987): 70.), addig három évvel később már úgy vélte, hogy mégiscsak a 

második hullámmal érkezhettek Ephesosba. Véleménye szerint azért ezt az istennőt választották a phókaiaik, 

mert Artemis Ephesia ismertsége, és az Artemision asylum joga komoly védelmet jelentet az ephesosiaknak egy 

külső támadás esetén. MALKIN (1990): 52.  
212 LIDONNICI (1992): 398–399. 
213 Néhány kutató azonban kételkedik a fenti idézet hitelességében. Picard ellenérvként hozza fel azt is, hogy a 

papnőknek nem volt fontos szerepük a kultusz korai időszakában. (PICARD (1922): 182–184.) Ezzel szemben, 

mint ahogy arra Malkin fel is hívja a figyelmet (MALKIN (1987): 71), Strabón nem állítja azt, hogy Aristarché 

komoly szerepet játszott volna Ephesos vagy az Artemison vallási életében, csupán azt mondja, hogy egy 

köztiszteletben álló nőről van szó. Azonban érveik, „Aristarché” az istennő nevének epitetonja valamint hogy 

„Aristarcheion”-nak hívják az élisi szentélyt, nem vonják kétségbe Strabón szavait. Hiszen miért ne hívhatnának 

egy papnőt hasonlóan, mint az istennőjét. Strabón által leírt történet hitelességétől szóló vita röviden elolvasható 

BRUNEL (1953): 31. (Nem volt számomra hozzáférhető) vö: MALKIN (1987): 70–71. 
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látható: így például a rómaiak az Aventinuson felállították Artemis szobrát, amelynek ugya-

naz a rendeltetése, mint a massaliótáknál.
214

 

 

Ez pedig részben magyarázhatja, hogy Kis-Ázsia mellett miért Itáliában maradt fent a 

legtöbb szobor Artemis Ephesiáról a Római birodalom területéről. Hiszen, mire Kr. e. 133-

ban III. Attalos végrendelete nyomán a rómaiak megszerzik Ephesos városát, nem egy többé-

kevésbé idegen keleti kultusszal találkoznak, hanem egy olyan istennővel, amely már koráb-

ban ismert volt számukra. 

Térjünk azonban vissza a massiliai Artemishez,
215

 amelynek érméken megjelenő kép-

mása alapján – ha LiDonnicinek igaza van – következtetni tudunk arra, hogyan is nézhetett ki 

az Endoios-féle kultuszszobor. Az L. Hostilius Saserna által Kr. e. 49-ben veretett érméken 

(99.a–bkép) megjelenő figura ábrázolása nem túl részletes, az azonban látszik rajta, hogy 

néhány vonásában hasonít az Artemis Ephesiához.  

A nőalak fején nem polost, hanem sugárkoszorúra emlékeztető koronát visel, haja hos-

szú, a válláig ér, nyakán lánc, felsőtestén egy a mellek alatt húzott, a derék magasságnál 

kettényíló felsőruházatot visel, a mellek erősen hangsúlyozottak. Az alsótesten lévő ruházaton 

középen, függőlegesen egy szélesebb sávot láthatunk, kétoldalt a ruhát ferde sávokra 

osztották. Az alsóruházat merevsége emlékeztet az ependytés merevségére. Ezt a merevséget 

akkor vehető észre igazán, ha összehasonlítjuk a felsőruházat jól kivehető lágy esésével, 

amely sokkal természetesebb, anyagszerűbb, mint a szoknyarész. Legalul aa lábfejeknél 

ugyanazokat a körvonalakat látjuk, mint az ependytés alól előbukkanó chitón esetén. Az 

alkarokon közvetlenül a könyökök alatt egy az Artemis Ephesia-szobrok gyapjúfonatára 

emlékeztető fonat lóg le. Fleischer szerint ez a felsőtestet takaró ruhához, amelyet ő kabátnak 

nevez,
216

 tartozik, ám egy, az általa közöltnél jobb felbontású fotón jól látható, hogy ez az 

elem nem kapcsolódik a ruhához. Ugyanakkor tény, hogy a gyapjúfonatok az ábrázolások 

többségénél a csuklókhoz vagy a tenyerekhez rögzítve jelennek meg. A nőlak kéztartása az 

ephesosi istennőjéhez hasonló, de a jobb kezével egy szarvas agancsát ragadja meg
217

 bal 

kezében pedig egy lándzsát vagy botot tart.
218

  

                                                        
214 STRAB. geogr. IV. 1,5. (ford. Dr. Földi József) 
215 Massiliai Artemisről bővebben FLEISCHER (1973): 137–140, Taf. 60b. 
216 FLEISCHER (1973): 138. 
217 Az ephesosi érméken szintén a Kr. e. 1. században, Mithridatés idejére datálhatóan, jelenik meg először a 

szarvas, azonban ebben az esetben, ennek a szarvát nem fogja az alak. HEAD (1880): 69. 1.; KARWIESE (1970): 

313, 323–324.  
218 A lándzsa Ephesosi Artemis egy másik ábrázolásán, egy Izmirben talált reliefen is megjelenik (I3, 89. kép), 

ebben az esetben azonban az istennő mindkét kezáben lándzsát tart.  
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LiDonnici szerint az Artemis Ephesiához hasonló vonások (az alak kéztartása, öltö-

zete, gyapjúfonat [?]) megerősíteni látszanak az Endoios-féle szoborral való azonosságot. 

Ugyanakkor a szoborról hiányoznak a későbbi Artemis Ephesia-szobrok legfőbb 

jellegzetességei, a „mellek”, azonban a nőalak valódi mellei hangsúlyosan jelennek meg. Az 

elméletet véleményem szerint megerősíthetné a laoni múzeumban őrzött Artemis Ephesia-

szobor
219

 (A13, 13.a-b kép), amelyen a „mellek” mellett látszanak az istennő valódi mellei, s 

ez térben nincs is annyira távol az ókori Massiliától. Ráadásul ezek a mellek az 

érmeábrázoláshoz hasonlóan erőteljesen hangsúlyosak. 

A források adatai és hasonlóságok alapján elképzelhető, hogy massiliai Artemis 

valójában az Endoios féle szobrot ábrázolja, ugyanakkor az is tény, hogy az gyarmatosítás 

során a városba kerülő szobor másolat és a Hostilius Saserna által veretett érme között ötszáz 

év telik el, így az időbeli távolság miatt nem lehetünk benne biztosak, hogy változott-e és ha 

igen milyen mértékben a szobor megjelenése. Szintén könnyen vonhatnánk le az a 

következtetést is, hogy az A13 szobor (13.a kép) egyfajta átmenet vagy „keverék” az általunk 

ismert Artemis Ephesia-szobor és a massiliai Artemis ábrázolása között. A szoborról 

rendelkezésre álló adatok azonban egyelőre nem teszik lehetővé, hogy ilyen irányú 

következtetések levonhatók legyenek. Csak annyi bizonyos, hogy szobron a felsőtest, pont az, 

amely ebben a kérdésben releváns információt hordoz ugyan eredeti, de sem a megtalálás 

helyét, sem annak körülményeiről nem sikerült pontos adatokat szerezni.  

  

Az a tény, hogy a templomot többször át-, illetve újjáépítették, illetve az, hogy az 

átalakítás oka két esetben is valamilyen katasztrófához, áradáshoz, tűzvészhez kötődött, 

erősen valószínűsíti, hogy több kultuszszobor létezhetett. Ugyanakkor tény az is, hogy ha ez 

így volt, nem valószínű, hogy annak túl nagy nyilvánossága lett volna, hiszen az, hogy egy 

isten vagy istennő kultuszszobra eltűnhet egy árvízben vagy megsemmisülhet egy tűzvészben 

megrengethette volna a kultuszát. Mi sem bizonyítja jobban ezt, mint magnésiai Hégésiasnak 

az a fennmaradt – a forrás szerint igencsak gúnyos – megjegyzése az Artemison pusztulásával 

                                                        
219 Leltári szám: 1191/18. A szoborra az Universität zu Köln, Arachne adatbázisában találtam, a múzeumtól 
egyelőre közelebbi információt nem kaptam az eredetére vonatkozóan. Annyi mindenesetre bizonyos, hogy bár 

teljes alakos szoborról van szó, eredetinek csak a mellkasi rész és a mellek első sora tekinthető. Emellett azonban 

a szobornak van egy másik érdekes ikonográfiai eleme, amely egy kicsit bonyolultabbá teszi a helyzetet. A laoni 

szobor mellkasi részén (13.b kép) a mellek felett egy bogyós gyümölcsökből álló lánc látható. Ezen a szobron 

kívül ezt a típusú láncot csak az Ephesosból, a prytaneionból előkerült, „nagy” Artemis Ephesia (29.b kép) 

szobron látunk. 

Linfert utal arra, hogy készül egy katalógus, amelyben részletes leírás lesz a szoborról (LINFERT (1994): 353), 

azonban a szerző a következő évben elhunyt, s az általa ígért katalógust végül valószínűleg nem adták ki, 

legalábbis nem találtam a könyvnek nyomát sem sehol. 
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kapcsolatban,
220

 amely szerint azért éghetett le, mert Artemis Ephesiának segédkeznie kellett 

Alexandros születésénél. Akármilyen indítatásból tette is ezt a megjegyzést Hégésias, jól 

mutatja azt a tényt, hogy az emberek megpróbáltak magyarázatot találni arra, hogyan is 

engedhette meg az istennő, hogy ez a szörnyű esemény megtörténhessen. Így célszerűbb 

lehetett az egyes katasztrófák idején eltűnt vagy elpusztult szobrokat titokban egy újabbal 

pótolni. Vagyis úgy vélem, hogy a kultusz története során, amennyiben elfogadjuk, hogy a Kr. 

e. 7. században, az áradásban elpusztult szentélyben is már Artemis Ephesiát tisztelték, akkor 

legalább három kultuszszoborral kell számolnunk és ez magyarázatot adhatna arra is, hogy a 

forrásokban miért találkozunk ennyiféle alapanyaggal.  

 

 

3.3 Az érmék tanúsága  

A kultuszszobor másolatai, csak a császárkor, egyes bizonytalan esetekben talán a 

késő hellénisztikus időszakból maradtak fent, így ezek alapján nagyon nehéz vagy szinte 

lehetetlen lenne az egyes díszítőelemek megjelenést, változásait nyomon követni. Ebben a 

kérdésben azonban segítségünkre lehetnek azok a többségében Ephesosban vert 

érmeábrázolások, amelyek alapján, ha nem is a legapróbb részletességgel, de legalább fő 

vonásokat tekintve megvizsgálhatóvá válnak.
221

  

 Az általunk ismert kultuszszobor első ábrázolásaival a Kr. e. 159-ben Ephesosban vert 

cistophorusokon találkozhatunk. Ezeken az istennő képe még mint mellékjel
222

 szerepel. Az 

ebbe a típusú érméket Ephesosban, Kr. e. 159–133 és Kr. e. 133–67 között verték.  

Az egyik legkorábbi vereten
223

 egy cista mystica mellett jelenik meg az istennő kép-

mása. A meglehetősen kisméretű ábrázolás ellenére is jól felismerhetőek az Artemis Ephesia-

szobor főbb vonásai. A fejen látható a polos, amely nem túl magas, ám széles, négyzet vagy 

henger alakú, hiányzik a tetejéről az aedicula, a nimbus kontúrja kivehető a fej mellett, a 

                                                        
220 PLUT. Alex. 3. 
221 Fleischer, Artemis Ephesiáról szóló művében, a rendelkezésre álló érmék alapján, ezt a fejlődési vonalat 

bemutatta (FLEISCHER (1973): 39–46). Azonban, Stefan Karwiesenek 2012-ben megjelent, Ephesos császárkori 

érmevereteit bemutató katalógusa alapján a korábbianál sokkal pontosabb képet kaphatunk az istennő 
ábrázolásának császárkori változásairól. Mindemellett, nem csak az egyes típusok, hanem azok egyes változatai 

is megvizsgálhatóvá váltak. Nem tudom ugyan, hogy Fleischernek hány darab és milyen datálású érme állt 

rendelkezésére monográfiája elkészítése során, de az a tény, hogy a megfigyeléseim több ponton is eltérnek az ő 

észrevételeitől, arra enged következtetni, hogy kevesebb, mint a jelenleg rendelkezésre álló, Karwiesenek 

köszönhető, anyagmennyiség. Így mindenképpen fontosnak gondolom, hogy ennek a vizsgálatnak az 

eredményeit részletesen bemutassam.   
222 A mellékjellel rendelkező érmék listáját lásd: KARWIESE (1970): 310.  
223 SNG Aulock 6 (1960): 1852; SNG Copenhagen 22 (1946): 325; FLEISCHER (1973): 39. Taf. 51b; FLEISCHER 

(1999) 606. 



57 

 

mellkason, amely leginkább egy korongra emlékeztet, nem ismerhetőek fel az ékszerek, a 

karon láthatóak a gyapjúfonatok. Thiersch véleménye szerint az alsótesten látszik az 

ependytés vízszintes felosztása,
224

 ám ezt Fleischer
225

 cáfolja. Az érmet, vagy legalábbis a 

Fleischer által közölt meglehetősen jó minőségű fotóját alaposan megnézve, 

megalapozatlannak tűnik Thiersch álláspontja. A szobor egy négyzet alakú talapzaton áll, az 

istennőt kísérő szarvasok még nem jelennek meg. A „mellek”, amelyek elhelyezkedése vagy 

inkább vélt elhelyezkedése, már csak azért is érdekes lehet, mert a körplasztikai alkotások, 

legalábbis egy körplasztika datálásához nagyban hozzájárulhatnak. A korong alakú mellkas 

alatt, a könyökök magasságában, jól elkülönülve egy különálló elemet láthatunk, amely 

Fleischer feltételezése szerint „melleket” jeleníti meg. Ez az elhelyezkedés nagyon hasonlatos 

az A4 (4. kép) szoborhoz és a H5, H6, H8, H26 (68.a–b) terrakottákhoz, így ez bizonyíték 

lehetne arra, hogy az A4-es az egyik legkorábbi szobor. Azonban azt maga is elismeri, hogy 

későbbről Kr. u. 47–49 évből, is ismerünk olyan érméket, ahol a mellek egészen lent 

derékmagasságban láthatóak. Mégis egyetértek Fleischerrel a datálás kérdésében, ugyan nem 

a „mellek” elhelyezkedése, sokkal inkább a szobron megjelenő asztrológiai jelek vizsgálata 

alapján.
226

 

Egyes cistophorusokon
227

 nem a teljes kultuszszobor, hanem csak az istennő mellképe 

jelenik meg.
228

 A polos ezeken magas, háromosztatú, a tetején látható egy elem, amely egy 

pártázatra emlékeztet. A nimbus körvonalai jól kivehetők. A vállak magasságában a mellka-

son három kör látható. Fleischer szerint ezek a „mellek”, állítja ezt annak ellenére, hogy az 

érmén megjelenő további ábrázolások, kígyók valamint a cista mystica bal oldala is ilyen 

körökből áll. Az általa közölt érme alapján igaza is lehetne, azonban egy, az egykor a Ronald 

Cohen gyűjtemény részét képző, hasonló érmét
229

 megvizsgálva ez már közel sem annyira 

biztos. Nemcsak azért, mert a körök az érme mindkét oldalán megjelennek, és szinte kivétel 

                                                        
224 THIERSCH (1935): 78. 
225 FLEISCHER (1973): 39. 
226

 Az A4 szobor szinte minden kutató kivétel nélkül az egyik legkorábbi szobornak tartja. Paul Arndttól 

Thiersch azt az információt kapta, hogy a szobor semmiképpen nem készülhetett Hadrianus császár kora után. 

Ezzel ő is egyetért, sőt szerinte figurális díszítései egyértelműen arra utalnak, hogy szobor a késő hellénisztikus 

időszakból származik (THIERSCH (1935): 16.). A4 szobor korai datálása mellett a „mellek” elhelyezkedésén 

kívül sokkal erősebb érv, ha a megjelenő csillagjegyeket vizsgáljuk. Ezek ugyanis a Nap látszólagos, éves 
útjával megegyező sorendben követik egymást, egészen a Szűzig, amelyet, a Mérleg jegyet kihagyva, a Skorpió 

követ. A Mérleg hiánya segít a datálásban, hiszen ez a jegy viszonylag későn, csupán a Kr. e. 1. században, a 

Skorpió ollóinak külön csillagjegyként való értelmezésével került be a zodiákus jegyeinek sorába.( KÁKOSY 

(1978): 37.) Bővebben lásd: 6.5.1 fejezet. 
227 FLEISCHER (1973): Taf. 52a. 
228 FLEISCHER (1973): 40. 1. lábjegyzet. 
229 Az érmét a Wildwines adatbázisában találtam, az adatbázis szerint az érmét közölték az SNG Aulock egyik 

kötetében, de nem írja, hogy pontosan melyikben (feltételezhetően a III. kiegészítő kötetben), ellenben a 

hivatkozási számot 7842, megadja.  
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nélkül minden vonal, legyen az íves vagy egyenes ugyanilyen körökből áll, hanem azért is, 

mert gyakorlatilag az Artemis Ephesia-mellkép részleten a nyak alatti rész is ezekből a körök-

ből áll össze. Így nem lehetünk biztosak benne, hogy valójában „a melleket” ábrázolják, 

elképzelhető az is, hogy valamiféle technikai megoldás miatt jelennek meg ezek a körök. 

Szintén ebbe a csoportba tartoznak azok az érmék is, amelyeken a teljes alak nem, csu-

pán egy kézhez
230

 vagy egy ághoz
231

 rögzített, kerek formákból álló, a végén három különálló 

bojtban végződő gyapjúfonat látható. 

Az első olyan érmék, amelyeken az Artemis Ephesia-ábrázolás főszerepet kap a máso-

dik mithridatési háború idején
232

 – Kr. e. 87–84 között – vert arany statérok.
233

  

Az ábrázoláson a polos egyes esetekben, mint például a Fleischer által közölt érmén
234

 is, egé-

szen az érme széléig ér és a teteje nem látszik. Más esetekben nem olyan magas, mint a 

korábbi érméken, a teteje továbbra is a háromosztatú pártázat nem pedig aedicula. A nimbus 

nem látható, helyette egy kerek vagy íves levelekből álló koszorú jelenik meg.
235

 Az általam 

                                                        
230 FLEISCHER (1973): 40. Taf. 53a.  
231 THIERSCH (1935): 78.; Taf. 49,6. FLEISCHER (1973): 40. Taf. 52b.  
232 Mithridatés Eupatór, a pontosi uralkodó miután birodalma határait egészen a Krím-félszigetig terjesztette, 

elűzte – immár harmadszor – Kappadokia uralkodóját, Ariobarzanést, és súlyos vereséget mért a III. Nikomédés, 
bithyniai uralkodó és az őt megsegíteni igyekvő rómaiak koalíciós seregeire, a sikerein felbuzdulva Kr. e. 88 

nyarán megtámadta Asia provinciát. A római vezetés túlkapásaitól szenvedő provinciában hamar támogatókra 

talált a helyi lakosság körében és a legtöbb városban, így Ephesosban is mint felszabadítót ünnepelték, 

olyannyira, hogy megérkezésekor, bármilyen külön felszólítás nélkül a rómaiakat ábrázoló képmásokat is 

összetörték. (APP. Mithr. 21.) A városba érkezve a nagy elődök, Kroisos és Alexandros nyomdokaiba lépve, 

meglátogatta az Artemisiont is, hogy kifejezze a tiszteletét Kis-Ázsia leghatalmasabb istennője előtt. A szentély 

tetejéről kilőtt nyílvesszővel kiterjesztette annak menedékjogát, ezzel a tettével nemcsak a menedékjog határát 

jelölte ki, hanem kifejezésre juttatta, hogy ő a szentély új patrónusa, s így egész Asia provincia új ura.(KARWIESE 

(1995): 72). A nagy elődök követése főleg Alexandrosszal való azonosulás a mithridatési propaganda 

rendszernek egyik leglényegesebb eleme volt, erre számos példát láthatunk a forrásokban is (APP. Mith. 20. 76; 

STRAB. geogr. XII. 8. 18; STRAB. geogr. XIV. 1,3.). A pontosi király ezekkel a tettekkel nemcsak a tiszteletét 
fejezte ki, hanem magát „új” Alexandrosként tűntette fel, és hamarosan mind támogató, mind ellenségei is így 

emlegették. (A mithridatési propagandájáról bővebben: ( GLEW (1977): 253–256 ).  

Ugyanakkor nemcsak Mithridatés fejezte ki hódolatát Artemis Ephesia előtt, hanem az Artemision papsága is 

bizonyította a pontosi uralkodó iránti elkötelezettségét, s erre mi sem világít rá jobban, mint az az esemény, 

amely „ephesosi vecsernye” néven vonult be a történelembe. Egy titkos parancsban Mithridatés meghirdette, 

hogy öljenek meg minden római polgárt, és ne kíméljék családjaikat sem. Ephesosban a parancsot oly buzgón 

igyekeztek végrehajtani, hogy a vérengzés elől az Artemisionba menekülőket is lemészárolták. (APP. Mithr. 22). 

A forrásokban megoszlanak a vélemények arról, hogy valójában hány áldozata is volt az öldöklésnek, Plutarchos 

szerint 150.000 (Sull. 24.), Valerius Maximus 80.000. (IX. 2, 3) halottról ír. A szakirodalomban ez utóbbi adattal 

lehet gyakrabban találkozni. Ugyanakkor, mint ahogy arra már Karwiese is felhívta a figyelmet, ez a szám 

pontosan a duplája annak, amellyel az ókorban a „sokat” jelezték, valamint arra is rámutatott, hogy pontosan 
ugyanekkora volt annak a seregnek a létszáma, amellyel Mithridatés, Kr. e. 86-ban, Görögország ellen vonult. 

(KARWISE (1995): 72.).  
233

 HEAD (1880): 69.1; KARWIESE (1970): 311, FLEISCHER (1973): Taf. 53b. Az érmék másik oldalán gyakran a 

vadászó Artemis fejét láthatjuk profilból, valamint megjelenik a vállán viselt íj vége. A szakirodalom 

hagyományosan ezeket a típusú érméket VI. Mithridatéshez köti, de egyes kutatk szertint vannak közöttük 

olyanok is, amelyeket a rómaiak készítették. JENKINS (1978): 183–188. ; METENIDIS (1998): 121. 
234 FLEISCHER (1973): Taf. 53b. 
235 Lichtenecker a koszorút, mint győzelmi koszorút értelmezi, egyfajta tiszteletadásként Mithridatés számára, 

aki győzelmet aratott a rómaiak felett. LICHTENECKER (1952): 26. Fleischer inkább azon az állásponton van, 
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ismert példányokon az ependytés függőlegesen három részre osztott, a középső sáv, mint 

ahogy az a szobrok esetén is látszik, szélesebb, mint a két szélső. A felsőtest erősen 

kidomborodik, a „mellek” jól láthatóak. Az alkaron megjelenik a felcsavarodó fonat, a 

csuklókról három bojtban végződő, de esetenként a bojtok felett már harang alakú 

gyapjúfonatok lógnak. Egyes ábrázolásoknál látszik, hogy az ependytés nemcsak függőlege-

sen, hanem vízszintesen is tagolt. Néhány esetben, az ependytés aljánál, egy, két részből álló, 

rövid elem jelenik meg, amely a chitón ependytés alól előbukkanó részének is lehet. Más 

esetben ez a rész sokkal szélesebb, itt esetleg, mint a szobor talapzata értelmezhető.  

Az alak behajlított karja alatt, különböző állatalakok vagy tárgyak is megjelenhetnek. Gyakori 

ábrázolások: egy szarvas; méh és szarvas; valamivel ritkábban a méh helyén lehet bőségszaru, 

rozetta, fáklya és madár is. Mellékjelként szerepelhet még az istennő feje mellett megjelenő 

nap vagy rozetta is. 

 Mintegy húsz évvel későbbről, Kréta szigetéről, a Kr. e. 66-ból, a római hódítás 

időszakából ismert egy az Artemis Ephesia-kultuszképet ábrázoló érmetípus, amelyet legújab-

ban a mithridatési háborúkkal hoznak kapcsolatba.
236

 Bár sem korábbról sem későbbről nincs 

példa arra, hogy az istennő krétai érméken jelenjen meg, mégis a Gortys városában, Q. 

Caecilius Metellus Creticus által veretett tetradrachmán
237

 látható ábrázolás Artemis 

Ephesiával való azonossága az ikonográfiai elemek alapján kétségkívül megállapítható. Sőt, 

hogy az azonosság teljesen egyértelmű legyen a figura feje mellé egy méh is került. Bár az 

alak bal oldalán látható elefántfej első pillantásra meglepőnek tűnhetne, ha Q. Caecilius 

Metellus Creticus családi kapcsolataival nem lenne magyarázható a megjelenése.
238

  

 A polos tetején továbbra sincs aedicula ábrázolják. A nimbus hiányzik, a „mellek” a 

vállaktól lefelé az egész felsőtestet beborítják, és szőlőfürtszerű alakzatban helyezkedik el.
239

 

A kezekről gyapjúfonatok lógnak, az aljukon megjelenik egy harang alakú, három osztató 

                                                                                                                                                                             

hogy a koszorú ugyan szólhat a győzelemnek, de nem Mithridatést, hanem az istennőt ünnepli, hisz az ő az, 

akinek a győzelem köszönhető. FLEISCHER (1973): 40. vö.: PICARD (1922): 365–367. 
236 Az érme másik oldalán Roma istennő profilja látható valamint mellékjelként egy elefánt fej. Friedlaender már 

a 19. század végén rámutatott arra a tényre, hogy a megjelenő ábrázolások tulajdonképpen az új politikai 

berendezkedésre reflektálnak, arra, hogy a rómaiak elfoglalták Krétát. (FRIEDLAENDER (1883): 119.) Az érme 

mindkét oldalán megjelenő elefántfejek Q. Caecilius Metellus Creticusra utalnak, ugyanakkor felmerül a kérdés, 

hogy hogyan kerül az érmére Artemis Ephesia, akinek jelenlegi tudomásunk szerint, nem volt komolyabb 

kultusza Kréta szigetén. Sőt arról sincs tudomásunk, hogy bármiféle szorosabb politikai kapcsolat lett volna a 
Ephesos és Gortys városa között. Azonban ez még nem magyarázza Artemis Ephesia felbukkanását az érméken. 

Sokkal kézenfekvőbb lenne, ha Artemis Diktynnát, Kréta egyik leghíresebb istennőjét látnánk az érme másik 

oldalán. Metenidis véleménye szerint, Metellus választása azért esett az istennőre, mert ezzel szimbolizálja a 

háború végét, és emléket állít azoknak a rómaiaknak, akiket az ephesosi vecsernye alatt gyilkoltak meg. 

METENIDIS (1998):121–122.   
237  FRIEDLAENDER (1883): 119–122; THIERSCH (1935):79–80, Taf. IL,7; LICHTENECKER (1952): 26–27; 

FLEISCHER (1973): 41. Taf. 53c, (korábbi szakirodalommal). 
238 METENIDIS (1998): 117. 
239 Az szőlőfürtszerű forma más ábrázolásokon is megjelenik. Erről bővebben a „melleket” fejezetben lesz szó. 
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bojt. Az ependytésen látszanak a vízszintes felosztások, középen egy függőleges, alul pedig 

látszik az ependytés alól előbukkanó chitón. Az egész alakot a mellékjelekkel együtt egy ko-

szorú fogja körbe, hasonlatos ahhoz, amely Mithridátés által veretett érméken, az istennő feje 

mögött jelenik meg. Ha elfogadjuk Fleischer és Lichtenecker azon feltételezését, hogy a Kr. e. 

87-84 között készült érméken a koszorú a győzelem jeleként került a nimbus helyére, akkor a 

krétai érme esetén a koszorú szintén jelezheti a győzelmet. Ám itt – és ez Metenidis vélemé-

nyét erősíti meg az érméről – a Mithridatés utolsó nagy szövetségese felett aratott végső 

győzelemre utalhat.
240

  

 Kr. e. 49–47 között L. Cornelius Lentulus és C. Claudius Marcellus által veretett 

denariusokon leginkább azért érdekesek, mert azon nőalak „valódi” mellei is megjelennek.
241

 

Az általam ismert érméken az ábrázolások annyira kopottak, hogy a részletek nehezen 

vehetőek ki. A polos nem túl magas, a nimbus megjelenik a fej mögött. A valódi mellei, elég 

hangsúlyosak, így jól elkülönülnek a „mellektől”, amelyek deréktól a térdekig lefelé mutató 

ék alakban helyezkednek el, vagyis az ependytés felső részét teljesen beborítják. Ez alatt az 

ependytés középen kettéosztott, oldalt pedig vízszintes vonalakkal tagolt. A gyapjúfonatok 

nem a csuklókról, hanem a tenyerek alsó részéhez kapcsolódnak, úgy, mint az B12 (44.a–b 

kép) kéztöredék esetén. A gyapjúfonatok három bojtban végződtek. 

 Számos kisméretű, bronzból készült, érme maradt fent a második triumvirátus idejé-

ből.
242

 A figura alakja megváltozik a Lentullus–Marcellus idején vert érmékhez képest. Míg 

ott a felsőtest és az alsótest elkülönült egymástól és látható volt a derék vonala, addig ebben 

az esetben a két rész teljesen egybefüggő. Nem minden érmén látszik jól a polos, de az 

elmondható, hogy még itt sem túl maga, valószínűleg az aedicula még ekkor sem jelenik meg 

a szobron. A nimbus látható a fej mögött. A „mellek” itt már visszakerültek a felsőtestre. Az 

ependytés felosztása a legtöbb érmén nem látható azok kopottsága miatt, azonban a Fleischer 

által közölt darabon jól kivehető a vízszintes tagolás és itt is megjelenik a középső kiemel-

kedő sáv, amelyen apró kör alakú minták vannak. Ugyanezen az érmén, az istennő nyakában 

egy lunula alakú medált visel, ahhoz hasonlót, mint amelyet az A5 (5. kép) és az H1 (64. kép) 

terrakotta nyakán és az A4 (4. kép), szobor derekánál látható. 

                                                        
240 Kréta ellen indított római támadás okáról megoszlanak a vélemények. Korábban a kutatók úgy vélték, hogy a 

támadás oka a krétai kalóztelepek felszámolása volt. Azonban újabban más nézetek is felbukkannak, Metenidis 

véleménye szerint a támadással Mithridatést akarták meggyengíteni, hiszen ezzel elvesztette volna legfőbb 

szövetségesét. METENIDIS (1998): 118–120. Más véleményt képvisel de Souza, aki a támadás mögött elsősorban 

gazdasági okokat sejt. SOUZA (1998): 112–113.  
241 SELTMAN (1952): 37; FLEISCHER (1973): 41–42. 
242 FLEISCHER (1973): 42, Taf. 54a; KARWIESE (2012): Nr. 1–8. 
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 Claudius idején készült érmék számos részlettel szolgálnak. Egy Fleischer által közölt 

darabon
243

 a polos viszonylag magas és felfelé, ez ennél a típusú érménél általában jel-

lemző.
244

 A nimbus, hasonlóan a gyapjúfonatokhoz apró gömböcskékből áll. A fülekben jól 

kivehetően látszanak a fülbevalók. A mellkason felül egy lánc, cseppformájú gyöngyökkel, a 

középső gyöngy kerekebb és nagyobb méretű, mint a többi, alatta valószínűleg még egy 

lánc.
245

 Hasonló dupla láncok több szobor esetén is előfordulnak.
246

 A „mellek” három vagy 

négy sorosak attól függően, hogy hozzá számítjuk-e azt a legalsó sort, amely kisebb körökből 

áll az ependytés felett. A csuklókon egy duplán felcsavarodó fonat, a tenyerek alsó széléről 

pedig gyapjúfonatok lógnak, az aljuk három bojtban végződik. A csukló alatt jól kivehető egy 

madáralak, hasonlatos ahhoz, amelyet a B13 kéztöredéknél látunk. Ez madáralak az általam 

ismert ebbe a csoportba tartozó érméken nem látható. Az ependytés két sorban, öt mezőre 

osztott, az egyes mezőkben kis korongok jelennek meg. Ugyanez a felosztás, esetenként más 

sorszámmal Claudius idején vert érmén is megfigyelhető.
247

  

 Egy szintén Claudius idejére datálható érmén,
248

 amelyen, még a polos tetején a 

pártázat tisztán kivehető, az érmék közül ez az utolsó típus, amin még egyértelműen nem 

aediculát láthatunk. Az érme érdekessége mégsem ez, hanem az Artemision oromzatán 

megjelenő három kapun kívül, a középső kapu két oldalán egy-egy alakot látunk, amely egy 

korongot emel a középső kapu fölé.
249

 

 Nero idejéből két Artemis Ephesiához kapcsolódó érmét érdemes megemlíteni, az 

egyiken, a krétai Metellus érméhez hasonlóan, egy babérkoszorú fogja közre az istennő 

ábrázolását,
250

 a másik esetben pedig Roma istennőt láthatjuk, amint a kezében tartja Artemis 

Ephesia kultuszszobrát.
251

 

 A kora császárkor éveitől egyre gyakrabban jelennek meg olyan érmék Ephesosból, 

amelyek az istennőt ábrázolják. Ezeken már az általunk is ismert kultuszszobor meglehetősen 

pontos másolatai láthatóak. A Domitianus utáni időszakban pedig nagyon hasonló sémát 

követnek az ábrázolások. A polos legtöbbször magas. A „mellek” leggyakrabban ívesek, már 

                                                        
243 FLEISCHER (1973): 42–43 Taf. 54b. 
244 Az általam ismert érmék közül csak egy esetben egyenes vonalú a polos kontúrja. KARWIESE (2012): Nr. 

65,11. 
245 Ugyanez a dupla lánc figyelhető meg egy másik korabeli érmén is (KARWIESE (2012): Nr. 66.), bár ez esetben 
kétségtelenül kevésbé jó állapotban maradt fent, mint a Fleischer által közölt érme. FLEISCHER (1973): Taf. 54b 
246 A13, A6, B5, A14, H5, H7. 
247 KARWIESE (2012): Nr. 65; Nr. 66; 
248 FLEISCHER (1973): 43. Taf. 55b. 
249 Az oromzaton megjelenő három kapuról már esett szó a szentély bemutatásakor (2.4 fejezet), azonban ezek a 

nőalakok még elő fognak kerülni az Artemis Ephesia-szobor mellkasán megjelenő szárnyas nőalakok 

ábrázolásnak kapcsán. 
250 KARWIESE (2012): Nr. 74/1, 2, 3, 4. 
251 Uő. (1995): 86; uo.: Nr. 87/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8A, 8B, 8C. 
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nem kerülnek sem a derék vonala alá, sem fel a vállakhoz, nagyjából a törzs közepén 

helyezkednek el, a legfelső sorukat esetenként nehéz megkülönböztetni a láncoktól.  

A gyapjúfonatok már nem a csuklóról, hanem a tenyér éléhez kapcsolódnak. A továbbiakban 

a hasonlóságok miatt nem térek ki az összes császárkori érme bemutatására, csak azokat eme-

lem ki, amelyek vagy egy elem megváltozása miatt érdekesek, vagy magának az ábrázolásnak 

a kontextusa az, amiért szót kell ejteni arról. Bár ez utóbbi nem kapcsolódik szorosan 

kultuszszobor ábrázolásának változásaihoz, de a későbbiekben áttételes módon kapcsolódni 

fognak az egyes ikonográfia részletek értelmezéséhez. 

Az egyik legnagyobb változás a császárkor idején, az Artemis Ephesiát ábrázoló érmé-

ken, Domitianus idején következik be. Ekkortól ismert az a típus, amelyen az istennőt két 

szarvas kíséri,
252

 valamin ettől az időszaktól kezdve az esetek többségében, a polos magasabb, 

mint korábban volt, azonban, hogy aedicula vagy továbbra is pártázat van tetején nem dönt-

hető el az ábrázolások alapján. Az első olyan Ephesosból ismert érme, amelyen kétségkívül 

aedicula látunk a polos tetején, Hadrianus idején verték, az ezután következő időszak érméin 

az többnyire az aedicula jelenik meg, ám nem minden eset egyértelmű, előfordulnak olyan 

ábrázolások, amelyek inkább emlékeztetnek a pártázatra.  

A Domitianus idejéből származó, egyik legjobban kivehető ábrázoláson négyemeletes 

polost láthatunk, a tetején talán egy háromosztatú elem. A nimbus jól látható. A mellkason két 

lánc, az alsó sokkal vastagabbnak tűnik, emlékeztetve a szobrok mellkasán megjelenő 

virágkoszorúra. Ez az elem talán azonosítható a virágkoszorúval, ám az első olyan érme a 

Karwiese által közölt katalógusban, amiről ezt biztosan mondhatjuk, hogy a virágkoszorút 

ábrázolja, Nerva uralkodásának idejére datálható.
253

  

 A mellek alakja is inkább láncszerű, mint arról már korábban volt szó. A felső és az alsó test 

nem igazán különül el egymástól. Az ependytés mezőkre osztott és az mezők közepén egy-

egy kis korong, ami az egyes díszítőelemeket hivatott megjeleníteni. Az alkaron megjelenik a 

felcsavarodó gyapjúfonat, de nincs kapcsolatban a tenyér éléről lelógó gyapjúfonattal. 

 Az aedicula egyértelműen Hadrianus-kori érméken azonosítható először. Hadrianus és 

Antoninus Pius uralkodásának az idején látványosan megnő az Artemist ábrázoló érmék 

száma, legalábbis ebben az időszakból ismert a legtöbb különböző érmetípus, amely Artemis 

Ephesiát ábrázolja, de ezek megjelenése alapvetően nem különbözik a korábbiaktól. 

Hadrianus korától kezdve válnak gyakorivá azok az érmék, amelyeken az istennőt a 

                                                        
252 Fleischer még úgy tudja, hogy a tetrastylos Traianus idején jelenik meg az érméken. FLEISCHER (1973): 43, 

112, 294, 296. 
253 KARWIESE (2012): Nr. 138. 
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szentélyében ábrázolják, valamint ekkortól jelennek meg azok az érmék, ahol a polos mellett 

egy csillagot és egy félholdat láthatunk.
254

 

A császárkor további évszázadaiban az ábrázolás kissé sematikussá válik. Az 

ependytés felosztása már nem annyira részletes, a láncok és a „mellek” esetenként nehezen 

megkülönböztethetők. A kultuszszobrot sok esetében nem egyedül, hanem a szentélyében 

vagy bokacsont játékosok,
255

 császárok,
256

 vagy istenek
257

 társaságában jelenik meg.  

A Kr. u. 3. századtól egyre ritkábban találkozhatunk az érméken Artemis Ephesiával, 

viszont ezzel párhuzamosan egyre gyakrabban jelennek meg a „hagyományos”, Artemist a 

vadászt bemutató érmeábrázolások. Az utolsó ismert érmetípus, amelyen az istennő kultusz-

szobra megjelenik Saloninus uralkodásának idejéből származik. 

Az érméket áttekintve látható, hogy a kultuszszobor megjelenése a Kr. e. 2. századtól 

fő vonásaiban nem változik, tehát hasonló módon ábrázolták az istennőt, mint, ahogy azt a 

császárkori kultuszszobrokon láthatjuk. A falkorona, polos, nimbus, a „mellek”, az ependytés, 

a gyapjúfonatok már az első érméken megjelennek, és a nimbus kivételével minden 

ábrázoláson láthatóak. A Kr. u. 2. század második és első század első felében vert érméken az 

alak egyes részei a felsőtest, a mellek és az alsótest egymástól elkülöníthető módon jelennek 

meg, míg a második és Augustus uralkodásának idején vert érméken még a mellek 

elhelyezkedése sem vehető ki pontosan.
258

 A korai császárkortól kezdve leginkább a fennma-

radt körplasztikai alkotásokhoz hasonló ábrázolásokat látunk viszont. Mint azt a fentiekben 

olvashattuk két nagyobb változás történik Domitianus uralkodása idején vert érméken 

megjelennek a szarvasok, Hadrianus idején pedig a falkorona tetejére egy aedicula kerül. 

  

                                                        
254 Antoninus Pius uralkodásának idejéből ismert egy olyan érme, amelyen egy-egy csillag látható a polos két 

oldalán. 
255 KARWIESE (2012): Nr. 404, 406, 463, 463, 541, 560, 560A, 561, 751, 841, 850, 851, 980, 1018, 1019, 1218. 
256 Antoninus Pius kezében KARWIESE (2012): Nr. 274; Marcus Aurelius és Lucius Verus között, a császárok 

áldozatot mutatnak be a kultuszszobor előtt (Nr. 288, 289, 291, 292, 293, 318, 319A); Septimius Severus és 

Caracalla (Nr. 202, 203); Caracalla és Geta (Nr. 473, 474, 589, 590); Tykhé átnyújtja Heliogabalus császárnak a 

kultuszszobrot (Nr 693); Tykhé átnyújtja Severus Alexander császárnak a kultuszszobrot (Nr. 794, 795). 
257 Folyamistenek között: KARWIESE (2012): Nr. 200, 401; folyamisten kezében a kultuszszoborral (Nr. 341); 

Roma istennő kezében tartja a kultuszszobrot (Nr. 87, 88); Zeus Olympios előrenyújtott kezében a 
kultuszszoborral (Nr. 109, 263A,620, 621, 797, 844, 1067); Zeus Olympios kezében Nikével vele szemben a 

kultuszszobor (Nr. 316, 340); egy amazon és Androklos között (Nr. 142), Niké és Tykhé között, Niké 

megkoszorúzza az istennőt (Nr. 259); Tykhé előrenyújtott kezében kultuszszoborral (Nr. 521, 792, 918, 919A, 

919, 998, 1226, 1227); Tykhé ökörrel (Nr. 438, 559); Koréval és két fáklyával (Nr. 269), Nemesisszel és 

Asklépiosszal (Nr. 270, 271); Apollónnal (Nr. 316); Peion hegyisten kezében kultuszszoborral (Nr. 612, 947); 

Poseidonnal (Nr. 613), Nikével (Nr. 692), Serapisszal (Nr. 892, 896); Serapisszal hajón (Nr. 897, 898); Isisszel 

hajón (Nr. 899); Isisszel (Nr. 900); Isisszel és Serapisszal (Nr. 901); folyamistenek tartják a kezükben Isist és 

Artemist (Nr. 209); Serapis kezében a kultuszszoborral (Nr. 914, 915). 
258 KARWIESE (2012) Nr. 2/3 Ez egyik ilyen érmén mintha már megjelennének a láncok 
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4. Egy tipológiai kísérlet 

 

Bár az Artemis Ephesia-szobrokat már nagyon régóta kutatják, tipológiát eddig 

egyetlen kutató, Lichtenecker próbált felállítani.
259

 Sokan úgy vélik, hogy ez, a szobrok 

közötti eltérések miatt, szinte lehetetlen vállalkozás. Ennek oka legfőképp abban gyökerezik, 

hogy a legtöbb ma ismert szobor az idők során kisebb-nagyobb mértékű restauráláson esett át. 

Felmerül tehát a kérdés, hogy tudunk-e, érdemes-e egyáltalán tipológiát felállítani. Úgy 

vélem, hogy mindenképpen érdemes megpróbálni, csak meg kell keresni a szobroknak azon 

részét, amelyet legkisebb mértékben érintettek az átalakítások, és ezek mentén 

összehasonlítani azokat.  

Az átalakítások az esetek túlnyomó többségében a kiálló részeket, a polost, a nimbust, 

a karokat, az ependytést, illetve az előreugró figurális díszítéseket, közöttük a „melleket” is 

érintették. Ezzel szemben a mellkasi rész, a legtöbb esetben, az eredeti díszítéseket hordozza, 

lévén hogy ezek belesimulnak a felsőtest síkjába, így viszonylag ritkán sérülnek. Tehát, ha 

össze akarjuk vetni egymással az egyes ábrázolásokat, célszerű ezt a részt tüzetesebb vizsgálat 

alá vonni. Ebből adódna az, hogy a megmaradt szobrok közül csak a körplasztikai alkotásokat 

és azokat a felsőtesttöredékeket vehetjük figyelembe, amelyeken jól látszanak a mellkasi 

részek.
260

 Így az általam összeállított katalógusban szereplő (1. táblázat) felsőtesttöredékek 

                                                        
259  Lichtenecker vizsgálata során két részre osztotta a megmaradt szobrokat: kialakított egy úgynevezett 

főcsoportot (Hauptgruppe) és egy speciális típus (Sondertyp). 

A főcsoportba sorolt 25 szobrot, vagyis az akkor ismertek többségét. Ezeket, kivéve az Ephesosból előkerült 

fejtöredéket, mind császárkorinak datálta, és úgy vélte, hogy a császárkor kultuszszobrának is így kellett 

kinéznie. Véleménye szerint az ebbe a típusba tartozók közös jellemzői a már ismertetett frontális ábrázolás 

mellett a következők. A vékony anyagból készült, derekánál övvel összefogott chitón, amely csak a karokon, a 

mell egy részén és a lábfejnél látszik. Az alsótesten egy merev anyagból készült, rátétekkel díszített ruhadarab. A 
felsőtesten 3-5 sornyi „mell”. A nyak és a mellek közötti területen látható szalaggal átkötött szalmarózsa-

koszorú, amely alatt a makklánc, a koszorú által határolt területen belül, ritkábban kívül az állatövi jegyek és 

szárnyas vagy szárny nélküli nőalakok látszanak. A karon oroszlánok, a fejen egy polos templomrátéttel és a fej 

mögött félkörív formában, elöl rátétekkel díszített nimbus, amelyről hátul egy szalag lóg lefelé. A főcsoporton 

belül a hasonlóságok alapján megkísérelt felállítani még több alcsoportot is.  

A főcsoport mellett nyolc szoborból kialakított egy úgynevezett speciális csoportot, és hat pontban határozta 

meg, miben különbözik a főcsoporttól: 1. a figurális díszítések helyett néhány nyaklánc látható, 2. lunula- vagy 

lunula-discus-amulett, 3. rozetták jelennek meg a „mellek” felett, 4. a „mellek” mélyen és vízszintesen 

helyezkednek el, 5. Nikék a „mellek” két oldalán, 6. megközelítőleg négyzet alakú mezők az ependytésen. Ezek 

a különbségek nem minden szobornál jelentkeznek egyszerre. LICHTENECKER (1952): 35–55. 
260 Ezt a vizsgálatot az Artemis Ephesiát ábrázoló érmék, gemmák, mécsesek, reliefek és terrakotta kisplasztikák 
esetén nem tudjuk elvégezni, hiszen ezeknél az ábrázolásoknál a mellkasi rész általában túl kicsi ahhoz, hogy 

apróbb részletek is megjeleníthetőek legyenek. Így nem dönthető el, hogy szándékosan hiányoznak-e az általam 

vizsgálni kívánt elemek, vagy a méret és az anyag egyszerűen nem tette lehetővé ezek ábrázolását. Ennek 

ellentmondani látszik egy terrakotta kisplasztika, melyet 2012. évi publikációmban az eredeti tárgyak között 

szerepeltettem, és amely a LIMC II/1-ben, a Fleischer által összeállított katalógusban a 128b számon szerepel. 

Maga a terrakotta kisplasztika a würzburgi Martin von Wagner Múzeumban látható (leltári szám: H5749). A 

múzeum munkatársa, Sebastian Thiel volt szíves tájékoztatni arról, hogy a kisplasztikát Prof. Dr. E. Simon 

vásárolta a múzeum számára 1982-ben, és szinte biztos, hogy modern másolata a „szép” Artemis Ephesia-

szobornak. Továbbá informált arról, hogy Bernben is található egy hasonló mintára készült kisplasztika, amelyet 
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közül a B8 „mell”-töredéket, a B12 kéztöredéket, a B2 felsőtesttöredéket, melyeken nem 

elemezhetőek a mellkasi részek, nem veszem figyelembe. Szintén kikerültek a vizsgált 

tárgyak köréből az A27, A35, A36, A37, A38, A39, A40, A41, A42, B13 szobrok, mivel 

ezeknek létezése ugyan ismert, de kinézetükről nem áll rendelkezésemre adat. Egy szoborról 

(B11) van ugyan leírás, de ez nem volt elérhető számomra. Így összesen 42 szobrot vehettem 

számításba. 

Lichtenecker rendszerezési kísérletéhez képest egy új szempontot vezetek be a vizsgá-

lat során, nevezetesen megkísérlem az egyes szoborvariációkat földrajzi helyekkel összekötni, 

ahogy Noelke tette az aphrodisiasi Aphrodité-szobrok osztályozása során.
261

 Ezt némileg 

megnehezíti, hogy bár számos olyan körplasztika és töredék maradt fenn, amelyeken 

látszanak a mellkasi díszítések, legtöbbjük pontos lelőhelyéről nincs adatunk. A körplasztikai 

alkotások és felsőtesttöredékek körülbelül egyharmadáról, vagyis összesen 16 tárgyról tudjuk 

biztosan az előkerülés pontos helyét. A szobrok lelőhelye három nagyobb terület köré 

rendezhető: Ephesos és Kis-Ázsia, a Földközi-tenger déli-délkeleti része, valamint Itália és 

környéke. Az északi és dunai provinciák területéről eddig nem kerültek elő sem szobrok, sem 

töredékek.  

 

Ephesosból és a kis-ázsiai térségből 5 szobor: A12 (Kós); A29–A31, B9 (Ephesos). 

Földközi-tenger déli-délkeleti része 5 szobor: A9 (Caesarea Maritima), A33 (Gadara), A14 

(Kyréné), A32 (Leptis Magna), B11 (Alexandria). 

Itáliából és a környékéről 6 szobor: A2 (Aquileia); A18 (Róma); A24 (Tibur);
262

 A19 

(Liternum), A17 (Massilia), B13 (Telo Martius). 

                                                                                                                                                                             
Evamaria Schmidt publikált 1994-ben, aki szintén a bizonytalan eredetű terrakották közé sorolta. SCHMIDT 

(1994): 236.  

Meg kell említeni még egy valószínűleg Ephesosból előkerült, Artemist és Serapist ábrázoló reliefet (FLEISCHER 

(1973): 23. E 75, Taf. 41. a-b.) is, ezen a legkidolgozottabb a mellkasi rész. Látható a virágkoszorú és az alatta 

lévő makklánc, felül a nyaknál egy egyszerű lánc, a virágkoszorú által határolt területen belül középen egy 

nagyobb méretű korong, talán egy szalaggal átkötött koszorú, illetve a jobb és bal oldalon a vállaknál két másik 

korong, talán rozetták, azonban itt is részint a méret, részint a relief állapota miatt elég nehezen kivehető, hogy a 

korongok mit is jelentenek tulajdonképpen. Így ezt az ábrázolást sem vettem figyelembe vizsgálataim során. 
261 NOELKE, (1983): 114–124. 
262 Bár a szobornak ismert a lelőhelye, mégis úgy vélem fontos néhány szót szentelnünk az előkerülésének 

körülményeire és akkori állapotára. Gavin Hamilton 1769 és 1711 között végzett ásatásokat Tivoliban, a 
Hadrianus villa területén, ahol az ott lévő mocsaras tó lecsapolása során találták meg a szobrot is számos más 

szoborral együtt. Hamilton meglehetősen plasztikusan így ír a terület „feltárásáról”, ahol a szobrot megtalálták: 

„A munkásaim újra megnyitottak az alacsonyan fekvő mocsaras terület kifolyó nyílást és néhány hét munka után 

lámpások fénye mellett térdig járva az iszapban (…) kiemelték a szobrokat az iszapból, ahová egy gerendával 

lökték be azokat a szent liget elpusztításakor.” SMITH (1901): 306-321. Római tartózkodása idején Hamilton 

levelezést folytatott többek között egyik megbízójával, Charles Townley-val, ezekben a levelekben részletesen 

beszámol az ásatási eseményekről. A levelek sajnos eredetiben nem, csak James Dallaway által kivonatolt 

formában maradtak ránk. Townley naplójában fennmaradt egy bejegyzés, amiben arról ír, hogy Dallaway 

megkereste őt, hogy elkérje és megvizsgálja a jegyzeteit, így az ő tolmácsolásában ismerjük meg a történések jó 
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A többi szobor és felsőtesttöredék esetén már sokkal nehezebb a földrajzi helyhez kapcsolás, 

ugyanis nem tudjuk megmondani, hogy ezek hol és milyen körülmények között kerültek elő. 

Ilyenkor szóbeli közlésekre, valamint az előtörténeteikre hagyatkozhatunk. Nagyrészük 

„egyszer csak” megjelenik egy gyűjteményben, vagy felbukkan valamelyik szerzőnél. Ezek 

az adatok lehetőséget nyújtanak arra, hogy ha nem jutunk is el az eredeti lelőhelyig, de időben 

minél messzebbre követhessük vissza az egyes szobrok történetét.  

 

4.1 Az egyes szobrok és felsőtesttöredékek előtörténete 

A4 (4.kép) 

Hugo Helbing berlini műkereskedésében bukkant fel először. Thiersch Paul Arndttól, Hugo 

Helbing kollégájától azt az információt kapta, hogy a szobrot Rómában egy bizonyos 

Barsantitól vásárolták. Mivel Thiersch könyve 1935-ben jelent meg, ezért a vásárlásnak 1935 

előtt kellett történnie. Barsanti nagy valószínűség szerint azonos Alfredo Barsanti olaszor-

szági gyűjtő-műkereskedővel. 

Helbing üzleti feljegyzései, mint ahogy arról Dr. Meike Hopp, a két világháború 

közötti időszak németországi műkereskedelmének kutatója volt szíves tájékoztatni, nem 

érhetőek el, így egyelőre reménytelennek tűnik az adásvételi szerződés vagy egy olyan, 

Helbingtől származó dokumentum felkutatása, amely utalna a szobor megvásárlásának 

körülményeire. Hugo Helbingtől zsidó származása miatt 1935-ben megvonták az árverési 

engedélyét, ez is azt igazolja, hogy mindenképpen korábban kellett a szobrot megszereznie. 

Dr. Meike Hopp szerint Helbingnek az 1920-as években kiterjedt nemzetközi 

kapcsolatrendszere és számos külföldi ügylete volt, többek közt Svájcban és Olaszországban 

is, így úgy véli, hogy a szobor valamikor a ’20-as években került a műkereskedő tulajdonába. 

Ugyanakkor javasolta, hogy vegyem fel a kapcsolatot Prof. Dr. Claudia Barsanti 

művészettörténésszel, Alfredo Barsanti leszármazottjával. Barsanti professzorasszonnyal 

folytatott levelezésem során kiderült, hogy bár a Barsanti családban többen is foglalkoztak 

műkereskedéssel, egyikük sem vezetett nyilvántartást a megvásárolt és eladott tárgyakról. Így 

kénytelen voltam bizonytalan információkra, adatokra hagyatkozni a szobor eredetének 

kérdésében. Szóbeli közlésekből annyit tudunk, hogy a szobrot Barsanti vagy Rómából, vagy 

Nápolyból szerezte. Ugyanakkor a szobor egyes elemeinek vizsgálata támpontot adhat annak 

                                                                                                                                                                             

részét. COLTMAN (2009): 14. 1781-ben került a pápai gyűjteményébe, ahol Giovanni Volpato restaurálta. A 

restaurálás érintette a szobor később a Palazzo dei Conservatoriba került innen szállították át jelenlegi helyére. 
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származását illetően. Thiersch az egyes díszítőelemekből, a nimbuson megjelenő 

állatalakokból, az ependytésen megjelenő virágfigurák formájából kiindulva úgy vélte, hogy a 

szobor Kis-Ázsiából származik. Az alsótesten megjelenő, virágkehelyből kiemelkedő 

nőalakot – jó érzékkel – szintén a kis-ázsiai származást igazoló bizonyítékként mutatta be.
263

 

Ugyanis, mint ahogy azt Stoop harminc évvel később bebizonyította,
264

 az indalábú nőalakok, 

vagyis azok a típusú keveréklények, amelyek lábai indákban végződnek, nem pedig indák 

közül emelkednek ki, inkább Kis-Ázsiára, és nem a birodalom nyugati felére jellemzőek. Egy 

ilyen indalábű nő tűnik fel ennek a szobornak az ependytésén. 

 

A6 (6.a-c kép) 

Rómában találták, legalábbis Lichtenecker szerint,
265

 aki bevallottan szóbeli közlésre 

hagyatkozott. Ugyanakkor nem derül ki, hogy kinek a szóbeli közléséről van szó. 

 

A7 (7.a-b kép) 

A drezdai Albertinum fehér márványból készült Artemis Ephesia szobráról
266

 az első adataink 

a 17. század végéről származnak. Ekkor Lorenz Berger a Bellori-gyűjteményből megvásárolta 

a Brandenburgi-gyűjtemény számára, és Thesaurus Brandenburgicus Selectus (1699–1701) 

című munkájában már mint a Brandenburgi-gyűjtemény részét említi. A szobrot feltehetőleg a 

17. század során restaurálták. 

 

A8 (8.a-b kép) 

A szobor előtörténete ismeretlen, mai helyére, a bolognai Museo Civicóba a bolognai egye-

tem gyűjteményéből került.
267

 

 

A10 (9.a-b kép) 

2008-ban publikálták először a jénai Friedrich-Schiller-Universität antik gyűjteményében 

őrzött Artemis Ephesia-szobrot.
268

 A gyűjtemény kisművészettel foglalkozó részlegének 

kezelője, Dr. Dennis Graen tájékoztatott arról, hogy a szobor a múzeum alapítója, Carl Wil-

helm Goettling magángyűjteményéből származik, és az ő halála után került a múzeum 

                                                        
263 THIERSCH (1935): 16. 
264 STOOP (1960): 50–51. 
265 LICHTENECKER (1952): 49. 
266 VORSTER (2004): 205–209. Abb. 21.2–22.5. A szoborral kapcsolatos további, 2011 előtti szakirodalmat lásd 

bővebben uo. 205. 
267 THIERSCH (1935): 85–86. nr. 123. Taf. LVI, 1-2; FLEISCHER (1973): 4. E 5.  
268 SCHÖRNER (2008): 23–45; Abb. 8; ULBRICHT (2010/11): 65–66. nr. 28. 
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tulajdonába. Goettling 1828-ban egy hosszabb utazást tett Itáliában, ahonnan néhány 

márványból készült, feltehetőleg antik eredetű – vagy annak vélt – tárggyal tért haza. Minden 

valószínűség szerint ez a szobor is köztük lehetett. Restaurálásáról egyetlen adat áll rendelke-

zésre: az ependytést Friedrich Drake egészítette ki, valószínűleg 1858-as jénai tartózkodása 

idején. 

 

A13 (13.a-c kép)  

A franciaországi Musée Municipal de Laon Artemis Ephesia szobráról, bár ez az egyik 

legérdekesebb a fennmaradt szobrok között, csak nagyon kevés adatunk van, lelőhelye 

ismeretlen.
269

  

 

A15 (15.a-f kép), A28 (28. kép)  

A londoni Soane Múzeum gyűjteményében őrzött Artemis Ephesia-szobor (A15) történetének 

általunk ismert része az 1739. évben kezdődik, amikor William Ponsonby, Bessborough 

második earlje nagyobb mennyiségű itáliai műkincs megvásárlásával megteremti gyűjtemé-

nye alapjait, s valószínűleg ekkor kerülhetett ez a szobor is a tulajdonába. A múzeum 1804-

ben, Lord Bessborough hagyatékának elárverezésekor vásárolta meg a szobrot 61 guinea-

ért.
270

  

Az A28 szobor jelenlegi őrzési helye ismeretlen.
271

 Előzőleg a salisburyi Wilton Ho-

use-ban volt látható, melynek gyűjteményét Thomas Herbert, Pembroke 8. earlje (1654–1732, 

1683-tól earl) hozta létre, aki Lord Arundel és II. Károly után az angol királyság legnagyobb 

gyűjteményével rendelkezett. A kollekció darabjait többek közt az Arundel-gyűjteményből, a 

Giustiniani-gyűjteményből, a Mazarin-gyűjteményből és a nápolyi Valetta-gyűjteményből 

szerezte be.
272

 Thiersch, mivel a szobor ependytésének restaurált elemei a Giustiniani-

gyűjtemény egyik Artemis Ephesia szobrának (A22 22.a–b kép) ependytéséhez hasonlítanak, 

úgy vélte, hogy ez is a Giustiniani-gyűjteményből származhat.
273

 

Bizonyos jellemzőik miatt az A28-as és az A15-ös szobrok számos hasonlóságot mutatnak 

egy, a 16–18. században, különböző művekben előforduló ábrázolástípussal. Megtörténhetett 

                                                        
269 LINFERT (1994): 353. 
270 A Soane Múzeum munkatársának közlése alapján. 
271 Fleischer szerint (FLEISCHER (1984): 761. nr. 92.) a szobor szerepelt a Christie’s aukciósház 1961. július 3-án 

kiadott katalógusában. A Wilton House munkatársa, Sara King volt szíves megerősíteni a tényt, hogy a szobor 

már nincs a múzeum tulajdonában, de azt nem tudta megmondani, hogy hova került. Ugyanakkor Elisabeth 

Banfield, a Christie’s aukciósház munkatársa azt a tájékoztatást adta, hogy a Fleischer által a LIMC-ben említett 

1961. július 3-i aukción nem volt 132. tétel.  
272 MICHAELIS (1882): 665–671. 
273 THIERSCH (1935): 84–85. 
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az is, hogy az egyes művek szerzői nem az eredeti szobrot, hanem egy korábbi szerző rajzát 

vették alapul, mint ahogy az feltételezhetően történt Jean-Jacques Boissard és Vicenzo Cartari 

valamint Athanasius Kircher és Michel-Ange de La Chausse viszonylatában. Montfaucon 

pedig jellemzően a korábbi szerzők rajzait gyűjtötte össze és adta ki újra művében.  

Az összehasonlítást nagyon megnehezíti, hogy mindkét szobor, de főleg az A28-as 

szobor számos átalakításon esett át. A hasonlóságok leginkább a szobroknak azon részein 

fedezhetőek fel, melyeket legkevésbé érintettek a kiegészítések, és melyeken egyedi, más 

szobrokra nem jellemző díszítőelemek láthatóak.
274

 Teljes bizonyossággal nem állíthatjuk, 

hogy a rajzok a Soane Múzeum vagy a Wilton House szobrainak restaurálás előtti állapotát 

tükrözik, az azonban a hasonlóságok és különbségek áttekintése után mindenképpen világossá 

válik, hogy, ha az A15 és A28 nem azonosak is a metszeteken látható szobrokkal, egyetlen 

ábrázolástípus két variációjához tartoznak. A legkorábbi ábrázolás, amelyen mindkét szobor 

vonásai felfedezhetők, a Baldassare Peruzzinak (109. kép) tulajdonított vázlatkönyvből való 

az 1527 és 1536 közötti időszakból. Ezt követően az ábrázolástípus két altípusra bontható. Az 

egyik inkább a Soane Múzeum (A15) szobrának jegyeit hordozza magán: ide tartoznak 

Boissard (110. kép), Cartari (111. kép) és Montfaucon (112. kép) ábrázolásai. A másik, a 

Wilton House szobra (A28) ebbe a csoportba sorolhatóak Kircher (113. kép), Menetreius 

(114. kép), La Chausse (115. kép) és Bonanni (116. kép) rajzai.  

Boissard munkájából kiderül, hogy az 1500-as évek közepén a Quirinalis-dombon, 

Rodolfo Pio da Carpi bíboros villájának a kertjében („in hortis Carpensibus”) állt egy szobor, 

amely valószínűleg azonos lehet a Soane Múzeum szobrával.
275

 Cartaritól azt is megtudjuk, 

hogy a szobrot feltehetőleg X. Leó (1513–1525) pápaságának idején találták Rómában, s a 

szöveghez egy olyan rajzot mellékel, amely nagyon hasonlít a Boissard-féle ábrázoláshoz. 

Elképzelhető tehát, hogy az A15 szoborról van szó.
276

 

Menetreiusnak feltehetőleg az A28-as szobrot ábrázoló rajza alá az „apud leonar. 

Augustinum” felirat került,
277

 vagyis ennek az embernek a tulajdonában lehetett, bár róla 

közelebbi információt egyelőre nem sikerült találnom. Meg kell még említenünk Bonetti 

1702-ben megjelent Museum Kircherianumát, amely a sienai Kircher-gyűjteményt mutatja be, 

s amelyben véleményem szerint valószínűleg az A22 szobor látható. Fleischer
278

 és 

                                                        
274 A mellkason a koszorú által határolt területen a szárnyas nőalakok feje mellett megjelenő állatalakok és a 

virágkoszorú egyedi formája. 
275 EGGER (1902): 41. 
276 CARTARI (1635): 118, GOESCH (1996): 28.  
277 MENETREIUS (1688): 10. 
278 FLEISCHER (1973): 8. 
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Thiersch
279

 az ábrázolás és az A15 szobor különbségei ellenére úgy véli, hogy ez a későbbi 

Soane-gyűjtemény szobrával lehet azonos.  

 

A16 (16.a-f kép) 

Bár a szobor 18. század előtti őrzési helyéről nincs adatunk, a Thorwaldsens Múzeum 

tulajdonában van egy Pietro Sante Bartollitól származó rajz (117. kép),
280

 amely ezt a szobrot 

vagy egy ehhez a szoborhoz rendkívül hasonlító szobrot ábrázol. Ha elfogadjuk, hogy a 

Bartolli-féle ábrázoláson ezt a szobrot láthatjuk, akkor annak 1700 előtt Itáliában, feltehetőleg 

Rómában kellett lennie. Pietro Sante Bartolli ugyanis 1635-től egészen 1700-ban 

bekövetkezett haláláig Rómában dolgozott. Így itt találkozhatott a szoborral, vagy itt láthatta 

Piccininek azt a metszetét, amiről az ő rajza készült. Ez utóbbi információt, mely szerint 

Bartolli a rajznál Piccini egy munkáját veszi alapul, a Thorwaldsens Múzeum közli online 

katalógusába.
281

 Segítene, ha pontosan tudnánk, melyik Picciniről van szó, mert a 

Thorwaldsens Múzeum által megnevezett Gaetano Piccini munkássága Bartolli 

munkáságához képest későbbre tehető.  

A szobor a 18. században dr. Richard Mead (1673–1754) gyűjteményében bukkan fel 

először. Mead korának egyik leghíresebb orvosaként számos európai előkelőséggel, így a 

francia és a nápolyi uralkodóval, sőt, magával a pápával is szoros kapcsolatot ápolt. Rajongott 

a művészetekért, gyűjtötte az antik szobrokat, gemmákat, ritka könyveket. Így nem meglepő, 

hogy rendszeresen küldtek számára különböző ajándékokat, például ókori szobrokat. Minden 

valószínűség szerint egy ilyen alkalommal került hozzá az Artemis Ephesia-szobra is.
282

 

Mindenesetre az bizonyos, legalábbis Thiersch
283

 szerint, hogy már restaurált állapotban volt, 

amikor az orvos gyűjteményének része lett. A szobor később egy bizonyos S. Joneshoz került, 

akitől Augustus Frank vette meg Párizsban; ezt követően hosszabb ideig Robert Mond 

gyűjteményét gazdagította. Az utolsó információ a szoborról az, hogy szerepelt a londoni 

Sotheby’s aukciósház 1980-as katalógusában.
284

 

  

A18 (18.a-d kép) 

                                                        
279 THIERSCH (1935): 10–11. 
280 Leltári szám: E1523. 
281 http://www.thorvaldsensmuseum.dk/en/collections/soeg?order=&q=Artemis (2013. augusztus 11. állapot) 
282 NICHOLS (1812): 218–219; NICHOLS (1817) 780, 783, 789; NICHOLS (1818): 636. 
283 THIERSCH (1935): 11–12, nr. 9, Taf. XIII, 1. 
284 A Sotheby’s aukciósház munkatársa sajnos nem tudott arról pontos információval szolgálni, hogy hova került 

a szobor. 

http://www.thorvaldsensmuseum.dk/en/collections/soeg?order=&q=Artemis
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Feltehetőleg a szobor legelső ábrázolása (102. kép) a Codex Berolinensisben, Giovanni 

Antonio Dosio 1560–65 között készült vázlatkönyvében látható. A rajzon a szobor mellett, 

jobb oldalon egy megjegyzés, „Nel palazzo del Card(inal)e S. Angniolo”, olvasható. Mivel 

ebben az időszakban, pontosabban 1546. október 8. és 1565. február 7. között, a S. Angeli (in 

Foro Piscario) kardinálisa Ranuccio Farnese volt, Hülsen szerint bizton állítható, hogy a 

szobor ekkor már a Farnese-gyűjtemény részét képezte.
285

 Dosio ábrázolása egy, a mai 

állapotot megelőző, restaurálás előtti állapotban mutatja be a szobrot.  

Feltehetően ugyanennek a szobornak az ábrázolása maradt fenn Menetreiusnál
286

 (103. kép) 

is, ugyanis a szobor talapzatán az „In aedibus farnesianis” felirat szerepel, és az is tudható, 

hogy ez szobor a Farnese-gyűjtemény részeként került a nápolyi múzeumba. A szobor és az 

ábrázolás között meglehetősen sok a hasonlóság, ezért feltételezhetően ugyanarról a tárgyról 

van szó. Itt már egy kiegészített szobrot láthatunk, de mind a Codex Berolinensis 

ábrázolásától, mind a mai állapottól némileg eltér, így vagy a szobornak történt még egy 

restaurálása, vagy Menetreius rajza nem teljesen pontos. A feltételezések szerint a mai 

állapotát egy, a 18. században történt átalakítás során nyerhette el.
287

  

 

A20 (20. kép), B3 (71.a-b kép) 

Jelenleg mind a szobor, mind a felsőtesttöredék a Louvre tulajdonát képezi. A B3-ról ponto-

san tudjuk, hogy a Campana-gyűjtemény részeként
288

 került a múzeumba egy 

alsótesttöredékkel (C 20) együtt, így elképzelhető, hogy az A19 esetén is ugyanez a helyzet, 

bár ezt a feltételezést a múzeum munkatársai nem erősítették meg. Arról nincs adatunk, hogy 

a szobor és a töredékek hogyan váltak a Campana-gyűjtemény részeivé. 

 

A21 (21.a-c kép) 

Az A21 szobor feltételezhetően megegyezik a Menetreius-könyv 10. oldalának bal felén lát-

ható grafikával. A szobor és a rajz között adódnak ugyan eltérések, de az azonosságot 

nemcsak a szobor és a rajz közötti hasonlóság, hanem a szobor egészen egyedi talapzata is 

alátámasztja. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a talapzat díszítései, melyek legalább egy 

restauráláson biztosan átestek, nem pontosan egyeznek Menetreius könyvének ábrájával. A 

műben a kép alatt az „Apud Marchionem Lancelotum” felirat látható, így feltehetőleg 1657 

                                                        
285 HÜLSEN (1933): 29. Taf LXXX, nr. 149; GOESCH (1996): 31. Abb. 10. 
286  MENETREIUS (1688): 58. Ezt az ábrázolást veszi át Montfaucon. MONTFAUCON (1722): XCIV. tábla; 

THIERSCH (1935): 20. 
287 THIERSCH (1935):17. 
288 A Louvre-ban őrzött négy szobor és szobortöredék közül kettő (a B3 és a C5) biztosan a Campana 

gyűjteményből került a múzeumba, egy (a C6) pedig Tyrosból származik. 
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körül ennek az embernek a tulajdonában lehetett, majd ezután kerülhetett Albani bíboroshoz, 

s innen később a Capitoliumi Gyűjteménybe.  

 

 

A22 (22. kép) 

Az A22-höz nagyon hasonló szobor rajzát láthatjuk Joachim von Sandrart 1635-ben kiadott 

könyvében, a Galleria Giustinianában.
289

 Thiersch szerint ez már a mai állapotot tükrözi, így 

feltételezhető, hogy a restaurálásnak valamikor a 17. század első harmadában vagy még 

korábban kellett történnie.
290

 Van azonban néhány eltérés, amit Thiersch figyelmen kívül ha-

gyott: valószínűleg ezeket nem tekintette olyan jelentősnek, hogy a szobor és a grafika 

azonosságát kétségessé tennék. Ha azonban elfogadjuk Sandrart rajzát minden részletében 

hitelesnek, mint ahogy azt Thiersch tette, akkor a mellkast is érintenie kellett a restaurálásnak, 

bár erre a szobor e részén nem utal semmi.
291

  

Menetreius könyvének egyik ábrázolása
292

 szintén hasonlít a szoborhoz. Az ő könyvét 

ugyanakkor 20 évvel később adták ki, mint ahogy a Galleria Giustiniana rajzai készültek, és a 

Menetreius által közölt képen, a szobor talapzatán is „apud Card. Barberinum” felirat szere-

pel. Ha összevetjük az adatokat, és ha ragaszkodunk Thierschnek ahhoz a feltevéséhez, hogy 

mindkét grafika ugyanazt a szobrot ábrázolja, akkor eléggé zavaros kép rajzolódik ki előttünk. 

Azt ugyanis biztosan tudjuk, hogy a szobor közvetlenül a Giustiniani-gyűjteményből került a 

Torlonia-gyűjteménybe. Ez esetben felmerül a kérdés, hogy hogyan lehetett volna a 

Barberini-gyűjtemény része húsz évvel később, mint amikor már egyszer a Giustiniani-gyűjte-

mény része volt? Elképzelhető, hogy a Menetreius által megadott adat, „apud Card. 

Barberinum”, a szobor korábbi tulajdonosára és a rajz a szobor egy korábbi állapotára utal? 

Lehetséges lenne, hogy a szobrot nem egyszer, hanem többször is restaurálták, és a Sandrart-

rajz amolyan „átmeneti állapot” lenne a Menetreius által készített grafika és a szobor mai álla-

pota között? Ez esetben azonban kérdés, hogy erről az „átmeneti állapotról” miért 20 évvel 

korábbról van tudomásunk, és miért látszik Menetreiusnál a mellkason a mai jelenet,
293

 

Sandrartnál pedig a korábbi.
294

 Ennél sokkal valószínűbb magyarázat lenne, hogy a Barberini-

gyűjteményben volt egy nagyon hasonló szobor, amelynek a későbbi sorsáról nem tudunk 

                                                        
289 Galleria Giustiniana I, 152. 
290 THIERSCH (1935): 37. 
291 A kérdés már csak azért is nagyon izgalmas, mert Sandrart rajzán a két szárnyas nőalak egy fáklyát (!) tart 

valami nehezen meghatározható díszítőelem, talán egy Rák fölé. Olyan szobrot azonban, amelyen a nőalakok 

nem koszorút, hanem fáklyát fognak, nem ismerünk Itáliából, csak Ephesosból.  
292 MENETREIUS (1688): 9., bal oldali szobor. 
293 Két nőalak tart koszorút a Rák fölé. 
294A már említett, thyrsost tartó nőalakok. 
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semmit, és ez jelenik meg Menetreius rajzán. Esetleg Thierschnek van igaza, és Menetreius 

nem túl megbízható forrás,
295

 de ez esetben Sandrart sem az, bármennyire is ezt hangoztatta 

Thiersch.  

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Jessen, a Paulys Realenzyklopädie Artemis 

Ephesia szócikkének írója állította, hogy látta a szobrot Frascatiban a Villa Rufinellában.
296

 

Tudjuk azonban, hogy a szobor 1845-ben Alessandro Torloniához került, amikor felvásárolta 

a Giustiniani-gyűjtemény megmaradt darabjait.
297

 Thiersch meglátása
298

 szerint Jessen vagy 

téved, vagy csak rövid ideig lehetett a szobor Frascatiban a Villa Rufinellában. Véleményem 

szerint azonban számolnunk kell azzal is, hogy létezett egy másik hasonló szobor is, és ezt 

láthatta Jessen.  

 

A27 

A szoborról Duhn 1881-ben megjelent könyvéből van tudomásunk, de ő is mindössze annyit 

írt róla, hogy a Villa Wolkonskyban látta, kisméretű, és hiányoztak a feje és karjai. Ugyanak-

kor Thiersch 1934-ben már arról értesült, hogy a szobor már nincs ezen a helyen, de nem de-

rült ki, hogy hova került.
299

 

 

A1, A3, A11, A23, A25, A26, A34 

Ezeknek a körplasztikai alkotásoknak a lelőhelye ismeretlen, előtörténetükről szinte semmit 

nem tudunk. Az ezekről szóló legelső híradások idején is már a jelenlegi őrzési helyükön 

vannak.  

Az A1-es 1910-ben az aquileiai múzeum,
300

 az A3-as 1905-ben az athéni Ethniko 

Arkhaiologiko Muszeióban,
301

 az A11-es a Thorwaldsens Múzeumban,
302

 az A23-as 1926-

ban a Palazzo dei Conservatoriban,
303

az A25-ös 1808-ban és az A26-os 1778-ban
304

 az 

                                                        
295 Menetreiusnál egyébként összesen hat ma ismert szobor jelenik meg. A fent említettek közül további két rajz 

(a 10. oldali jobb oldali kép, „Apud March. Vinc. Iustinianum” és a 60. oldalon, jobb oldalon látható „Apud 

leonar. Augustino” közül az előbbi Thiersch szerint azonos lehet a nápolyi Museo Nazionale antikvitás után 

készültnek meghatározott szobrával. THIERSCH (1935): 128, nr. 162, Taf. LXXVI. Az utóbbi az F1 szobor, 

amely – annak ellenére, hogy Thiersch is gyanította, és mára már bebizonyosodott, hogy csupán a feje ókori 

eredetű – mind Fleischer, mind a LIMC katalógusába bekerült. SPINOLA (2011): 346–347, nr. XIII,1. 
296 JESSEN, (1905): 2765. 
297 VISCONTI (1885): Tav. CXXIV, nr. 483. 
298 THIERSCH (1935): 38.  
299 THIERSCH (1935): 56. nr. 39; FLEISCHER (1973): 20. E 65. 
300 MAIONICA (1910): 63. nr. 109. 
301 JESSEN (1905): 2765.   
302 REINACH (1904): 98. nr. 4. 
303 STUART JONES (1926): 51–53, nr. 6, Taf. 66.  
304 MAGNAN (1778): Tav. 66. 
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Albani-gyűjtemény, az A34-es pedig a veronai Museo del Teatro Romano
305

 tulajdonában 

volt. 

 

A5, A35, A36, A37, A38, A39, A40, A41, A42, B13 

Ezen szobrok egyikének sem ismerjük sem a lelőhelyét, sem a jelenlegi őrzési helyét. 

Mindegyikről annyi tudható,
306

 hogy szerepeltek valamely műkereskedés katalógusában. 

Egyedül az A5-ös szoborról derült ki néhány részlet. Katrin Rubi-Roth, aki a szobrot ismer-

tette egy árverési katalógusban, elküldte a szobor leírását és fotóját, de sem a lelőhellyel, sem 

a jelenlegi őrzési hellyel kapcsolatban nem tudott információval szolgálni.
307

 

  

B1, B4, B5 

Ezeknek a felsőtesttöredékeknek a lelőhelye ismeretlen, előtörténetükről szinte semmit nem 

tudunk. Már a róluk szóló legelső híradások idején a jelenlegi őrzési helyükön voltak látha-

tóak, a B1 1881-ben az athéni Akropolis Múzeumban,
308

 a B4 1818-ban a Torlonia-

gyűjteményben,
 309

 a B5 1926-ban a Palazzo dei Conservatoriban.
310

 

 

  B6, B7 

A B6 és a B7 töredékek lelőhelye ismeretlen, annyi azonban bizonyos, hogy ma Ostiában 

őrzik azokat. Dr. Gioandomenico Spinola, a Vatikáni Múzeum munkatársa tájékoztatott arról, 

hogy a szobrokat először a múlt század harmincas éveiben katalogizálták,
311

 azonban a terüle-

ten a pápai ásatások már ötven évvel korábban véget értek, így nincs adatunk arról, hogy 

pontosan honnan került elő a két szobor.  

  

A B11 töredék pontos leírása nem volt elérhető a számomra, a B23 pedig egy kéztöredék, így 

nem szolgál releváns információval.  

 

Mint láthattuk, egyes körplasztikai alkotások és töredékek történetét egészen a 16. 

századig vissza tudjuk követni. A reneszánsz megszületésével lendületet kapott az antik 

kultúra iránti rajongás, először az ókori auctorok, szövegek kerültek a figyelem 

                                                        
305 THIERSCH (1935): 51–52, nr. 31, Taf. XXIV. 2-3. 
306 Ezekről a szobrokról Fleischertől, a LIMC II/1 az Artemis Ephesia-szobrokat felsoroló katalógusából van 

tudomásunk.  
307 ROTH-RUBI (1976): nr. 122. 
308 SYBEL (1881): 380, nr. 6097. 
309

 VITALI (1818): 1. Tav. I. 
310 JONES: (1926): 300, Taf. 19. 
311 KASCHNITZ VON WEINBERG (1937): 160. nr. 345. 
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középpontjába, majd a 15. század során megszülettek az első gyűjtemények. S bár néhány 

kalandvágyó, lelkes, az antik kultúra iránt rajongó utazó, mint Anconai Kyriakos,
312

 eljut Kis-

Ázsia tengerparti területeire, sőt Ephesosba is, de ő is, mint ahogy kortársai, inkább feliratokat 

másol, rajzokat készít, nem pedig nagyméretű antik tárgyakat gyűjt. Meglehetősen kicsi a 

valószínűsége annak, bár nem teljesen kizárható, hogy az Itáliában, ebben az időszakban 

megjelenő szobrokat ezek az utazók vagy kereskedők hozták volna magukkal a kis-ázsiai 

térségből. Ugyanakkor már a 18–19. századi feltárásokat megelőző évszázadokban is 

történhettek „ásatások” Itáliában vagy kerülhettek elő Itália földjéből a véletlennek 

köszönhetően olyan Artemis Ephesia-szobrok, melyekről a 16–17. századi írók, művészek 

munkáiból szerzünk tudomást. 

A fent leírtak összegzésével némileg módosul a pontos régészeti adatokkal rendelkező 

szobrok és felsőtesttöredékek által kialakított kép. 

Az A7, A15, A16, A18, A21, A22 A28 szobrokról vannak adatok Itáliából, a 16–17. szá-

zadból, tehát ezek feltételezhetően innen is származnak. Ha elfogadjuk Lichtenecker szóbeli 

közlésre alapozott kijelentését, akkor ebbe a csoportba sorolható az A6 szobor is.   

A többi szoborról a 19–20. századból származnak az első adatok. Jórészt ezek is Itáliához 

kapcsolódnak, de mivel a régészeti feltárások ekkor már a Földközi-tenger keleti medencéjé-

ben is több helyütt megindultak, ezért nem állítható teljes bizonyossággal, hogy ezek a szob-

rok is Itáliából kerültek volna elő. 

A B4, az A25, valamint a B3 esetén is gyanítható az itáliai eredet. 

A B4 töredéket a Torlonia-gyűjteményből ismerjük, de a Torlonia-gyűjtemény alapját a 

Giustiniani-gyűjtemény képezte, ezért feltételezhető, hogy ez a szobor is ennek a gyűjtemény-

nek a része lehetett. Az A25 és A26 szoborról az Albani-gyűjteményből van tudomásunk, az 

Albani-gyűjtemény pedig a 18. században jött létre Joachim Winckelmann irányítása alatt. 

A Campana-gyűjteményt a 19. században hozzák létre, így az innen származó, ma a Louvre-

ban őrzött B3 felsőtesttöredék és a talán ugyanebből a gyűjteményből származó A20 

körplasztika itáliai eredete kétséges. 

Az A4, A10, A8, B6 és B7 szobrok és felsőtesttöredékek szintén Itáliához köthetőek, 

de a legelső adatok a 20. századból valóak. 

                                                        
312 Ciriaco de’ Pizzicolli, vagy, ahogy magát nevezi, Anconai Kyriakos (1391–1452) kereskedő, diplomata, tudós 

volt. Élettörténetéből kiderül, hogy a Földközi-tenger keleti medencéjében tett utazásait inkább az antikvitás 

iránti rajongása, mintsem a kereskedelmi haszon vezérelte. Nemcsak ókori vagy annak vélt kéziratokat vásárolt, 

hanem lerajzolt számos antik épületet, lemásolt feliratokat. Bodnar, aki feldolgozta fennmaradt munkáit, 

szellemesen, ám Kyriakos naplóját elolvasva nem alaptalanul „tengeri stopposnak” (naval hitchhiker) nevezte, 

aki Plinius, Thukydidés, Strabón, Pomponius Mela műveivel az utazóládájában, velencei és genovai 

kereskedőhajókon utazva járja be az Égeikumot és Levantét az antikvitás fennmaradt emlékeit kutatva. BODNAR 

(2003): XII–XIV. 
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Az A1, A3, A11, A14, A34 katalógusszámú körplasztikai alkotásokról és a B1, B5 

felsőtesttöredékekről nincs közelebbi adatunk, ezeknek a lelőhelye ismeretlen, előtörténetük-

ről szinte semmit nem tudunk. A legelső híradás idején is már a jelenlegi őrzési helyükön van-

nak. 

 

A fentiek alapján a következő mondható el az ismertetett körplasztikai alkotásokról és 

felsőtesttöredékekről:  

 

Biztosan Itália és környékének területéről került elő: A2, A17, A18, A19, A24, B6, B13. 

Bizonytalan lelőhelyű, de feltehetőleg Itáliából származik: A6, A7, A15, A16, A28, A21, A22 

és talán A25, A26, B3, B4, B7.  

Itáliában a 20. század során bukkan fel, de bizonytalan helyről származik: A4, A8, A10.  

Ephesosból és a kis-ázsiai térségből került elő: A12, A29, A30, A31, B9.  

A Földközi-tenger déli-délkeleti részéről került elő: A9, A14, A32, A33, B11. 

Nincs adat: A1, A3, A5, A11, A13, A20, A23, A34, B1, B5. 

 

4.2 Csillagjegyek – nőalakok – láncok 

Mint arról már a korábbiakban szó volt, az egyes ábrázolástípusok összevetése során a 

legkevesebb változáson átesett részekre érdemes fókuszálnunk. A szobor mellkasának 

díszítéseire általánosságban a következők jellemzőek: a chitón szegélye a nyaknál legtöbbször 

sima; időnként látható egy egyszerű, esetleg gyöngyös lánc; nagyon gyakori elemek a 

virágkoszorú által határolt területen belül a szárnyas nőalakok és az asztrológiai csillagjegyek 

(ez utóbbiak egyes esetekben a virágkoszorún kívül helyezkednek el), valamint szintén 

nagyon gyakori a makkfüggős lánc, amelyen a makkok vagy stilizált, vagy teljesen élethű 

formában jelennek meg. Ezek közül az elemek közül a virágkoszorún belüli díszítések, vagyis 

a szárnyas nőalakok és a csillagjegyek a legjellegzetesebbek, tehát ezek és egymáshoz képesti 

viszonyrendszerük képezik a vizsgálatom tárgyát. Az ismertetett szobrok közül huszonötön 

jelennek meg asztrológiai csillagjegyek,
313

 vagyis az esetek több, mint felében. Hét esetben 

csak nőalakok láthatóak,
314

 kilenc esetben sem nőalakok, sem zodiákusjegyek nem kerültek a 

szoborra.
315

 

                                                        
313 A1, A4, A7, A12, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26, A28, A30, A31, A32, 

A34, B3, B4, B6, B7. 
314 A9, A2, A3, B9, A11, B13, A10. 
315 B1, A8, A14, B5, A29, A6, A13, A33, A5.  
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A 25 csillagjeggyel díszített szobornál és töredéknél 23 esetben megjelenik a Rák 

zodiákus jegy.
316

 Tehát a Rák csillagjegynek kitüntetett szerepe van az Artemis Ephesia-

szobrokon, de nem a Római Birodalom keleti régióiban. Olyan szobrok és töredékek, 

amelyeken a Rák kiemelt szerepet kap,
317

 nem kerültek elő sem Kis-Ázsiából, sem a 

Földközi-tenger déli-délkeleti részéről. Annak ellenére, hogy ezeken a területeken a feltárások 

során nem találtak annyi szobrot és felsőtesttöredéket, mint amennyi Itáliához és környékéhez 

köthető, mindenképpen látszik, hogy azoknál a szobroknál, ahol a mellkasdíszítések között 

feltűnnek a csillagjegyek, egyik sem kap a Rák jegyéhez hasonló kitüntetett szerepet. 

Ugyanakkor ezeknél a szobroknál és felsőtesttöredékeknél is megjelenhetnek az állatöv 

bizonyos jegyei, amelyek vagy a koszorún belülre, vagy kívülre kerülnek. Ezekben az 

esetekben legalább négy szárnyas nőalak látszik a zodiákus jegyek társaságában, akik mindig 

a virágkoszorú által határolt területen belül jelennek meg. A csillagjegyek előfordulása nem 

annyira gyakori, mint az Itáliából és annak környékéről származó szobrok és 

felsőtesttöredékek esetén. 
318

 

Ha az Itáliához és a környező területekhez kapcsolódó szobrokat nézzük, akkor itt más 

következtetésre jutunk. Sokkal kevesebb olyan szobrot és felsőtesttöredéket találunk, amely 

csillagjegyek nélküli: mindössze egyhatoduk ilyen. Mint ahogy arról korábban már szó volt, 

az Itáliához köthető szobrok és felsőtesttöredékek esetén a Rák csillagjegy kiemelkedően fon-

tos szerepet kap, az A25 (25.b kép), A18 (18.b-c kép), A24 (24. kép) kivételével minden 

„csillagjegyes” szobornál ez a jegy foglalja el a központi szerepet.  

Vannak olyan szobrok és felsőtesttöredékek, melyeken a zodiákus nem jelenik meg, de 

a nőalakok igen. Itáliában négy olyat ismerünk, amelyek mellkasi részén csak a nőalakok 

láthatóak. Az A2 (2.a kép) Aquileiából, melynek mellkasdíszítéseit csupán bekarcolással 

jelezték; az A11 (11. kép), egy nem túl nagy méretű, mindössze 15,5 centiméteres torzó a 

Thorwaldsens Múzeumból; az A10 (10. kép) a jénai Friedrich-Schiller-Universität antik 

gyűjteményéből; valamint a B13 Telo Martiusból (Toulon), melynek mellkasi részét három 

táncoló nőalakkal díszítették.  

A kis-ázsiai és a Földközi-tenger keleti részéről származó szobrok között három olyan 

van, melyen láthatóak a szárnyas nőalakok. Az A9 (9.a kép) egy Caesarea Maritimában talált 

szobor, melyen két szárnyas nőalakot látunk, de nem a Rák, hanem egy „Rankenfrau” fölé 

                                                        
316 Az A19 és A1 esetén nincs pontos adat, hogy mely csillagjegyek szerepelnek a szobron, a B11-ről pedig nincs 

pontos leírásunk. 
317  Vagy ez az egyedüli csillagjegy, amely legtöbbször két nőalak között jelenik meg, vagy ugyanebben a 

centrális helyzetben, de más csillagjegyek vagy figurális elemek társaságában, esetleg a Rák önmagában. 
318 Az innen előkerült szobrok és felsőtesttöredékek negyedénél nem jelennek meg a csillagjegyek. 
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tartanak koszorút. Egy Ephesosban talált felsőtesttöredékre (B9) két koszorút magasba emelő 

nőalak került, de közöttük nem jelenik meg semmi. A ma Athénban látható A3 (3.a és 3.c 

kép) szobron a szőlőfürt formában elhelyezkedő „mellek” két oldalára faragtak egy-egy 

szárnyas nőalakot.  

Azokról a szobrokról, melyeken sem csillagjegyek, sem nőalakok nem láthatóak, már 

közel sem alakítható ki egységes kép. Az bizonyos, hogy létezett magában Ephesosban is egy 

ilyen ábrázolástípus. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az A29-es (29.a-e kép) „nagy” 

Artemis Ephesia-szobor. Vannak azonban egymásra erősen hasonlító ábrázolástípusok ezen a 

körön belül is: az A5 (5. kép), az A13 (13.b kép) és az A14 (14.a kép) szobrokon egy dupla 

lánc és a felső láncon középen egy rozetta, esetleg korong látható. A B5 felsőtesttöredéken 

felfedezhető ez a kettős lánc, csak ott az alsó nem makklánc, hanem egy ötszirmú virágokból 

álló koszorú. Az A29 (29.b kép) körszobrot szintén kettős lánc díszíti, itt azonban nem egy 

virág, hanem a virágkoszorú van a két lánc között. A kisméretű A14 (14.a kép) kivételével az 

említett szobroknál az alsó lánc és a „mellek” között mindig látható egy sor rozetta vagy 

valamilyen bogyós gyümölcs. 

Az A5 (5. kép), A8 (8.a kép), A33 (33. kép) és B1 szobrokon és felsőtesttöredéken a 

„mellek” viszonylag magasan kezdődnek és egy lánc, esetleg egy virágkoszorú jelenik meg a 

mellkason.
319

 

Meg kell még említenünk négy speciális esetet. Az A4 (4. kép) szobrot az egyik 

legkorábbinak, a hellénisztikus időszakból származónak
320

 határozták meg. Ezen ugyan 

felbukkan két nőalak és a csillagjegyek is, de nem együtt: a nőalakok egy teljesen külön 

jelenetbe kerültek.
321

 A kis-ázsiai típusba sorolt A32 (32.a kép) szobron a mellkasi részen 

kívül további két nőalak került a „mellek” két oldalára. Az A23 (23. kép) szobron két 

nőalakot faragtak a mellkasi részre, közöttük nem csillagjegy, hanem egy oltár látszik, 

amelyre egyes kutatók szerint a Mérleg jelét vésték.
322

 Az A25 (25.b kép) szobor az egyetlen 

olyan, ahol a csillagjegyek a nőalakok nélkül jelennek meg. 

 

                                                        
319 Meg kell azonban jegyeznem, hogy mind az A8, mind az A33 eredetiségével kapcsolatban már felmerültek 

kétségek. 
320 FLEISCHER (1973): 119. 
321 A szobor mellkasa sávokra osztott. A legfelső sávban középen egy oltár (?), ettől jobbra egy jobb felé forduló 

ló, a bal oldalon balra fordulva egy őz, mindkét állatalak előtt egy-egy szárnyas nőalak térdel vagy ül. A 

nőalakok kezüket az állatok orra felé nyújtják, simogatják, esetleg etetik azokat. A második sávban nyolc 

oroszlánfej, ez valamivel jobban kiemelkedik a ruha síkjából, mint az előző jelenet; a sáv tetején eléggé 

bizonytalanul, de mintha látszana valamiféle szegély, az alján határozottan megjelenik egy szélesebb szegély. A 

harmadik sáv leginkább egy szélesebb szegélyű pántra emlékeztet, amelyen hat csillagjegy jelenik meg, ezek 

jobbról balra nézve a következők: Bika, Ikrek, Rák, Oroszlán Szűz, Skorpió. 
322 JONES (1912): 51–52. Nem dönthető el pontosan, hogy mi alapján állítja ezt a szerző. 
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Áttekintve a fentieket, úgy vélem, hogy jóllehet egy tipológia felállítása továbbra is nehézsé-

gekbe ütközik, az mindenképpen rögzíthető, hogy a mellkasdíszítések tekintetében regionális 

különbségek mutatkoznak az Artemis Ephesia szobrai között, vagyis a csillagjegyek és a 

nőalakok vonatkozásában négy típust tudunk megkülönböztetni: négy nőalak több csillagjegy 

társaságában; két nőalak köztük egy zodiákus jeggyel, mely legtöbbször a Rák; csak 

nőalakok; nőalakok és asztrológiai csillagjegyek nélkül.  

Az első két típust földrajzi elhelyezkedéshez is tudjuk kötni. A két nőalak, közöttük a 

Rák csillagjeggyel, csak Itáliában és Massiliában fordul elő, ezért neveztem el itáliai típusnak, 

míg a többnyire Kis-Ázsiából, valamint a Földközi tenger déli és keleti partvidékén előforduló 

négy nőalakos és több csillagjegyes ábrázolásmódot kis-ázsiai típusnak. A további két típusra 

mindkét területről vannak ismert példáink. 

Mint láthatjuk, gyakori díszítőelemek voltak a csillagjegyek és a nőalakok, de valami-

lyen oknál fogva az Itáliában megjelenő Artemis Ephesia-szobrok körében hangsúlyossá válik 

a Rák csillagkép és a két szárnyas nőalak együttes megjelenítése.
323

 Ugyanakkor azt is meg 

kell jegyeznünk, hogy a négy nőalakos, több asztrológiai jegyes ábrázolásra, amely régészeti 

feltárás során került elő, már amennyiben egy 18. század végi ásatás annak tekinthető, van 

példánk Itáliából. Viszont az itáliai típusból erről a területről is mindössze egy olyan felsőtest-

töredék ismert, az A17 (17. kép), aminek a lelőhelyéről vannak információink, ugyanis az 

„itáliai típusú” szobrok többsége valóban Itáliához köthető, de pontos lelőhelyük ismeretlen.  

Az 1. térkép az egyes típusok elterjedését mutatja az ismert vagy nagy valószínűséggel 

meghatározható lelőhelyű szobrok esetén.
324

 

Az Artemis Ephesia-szobrok magas száma Itália esetén magyarázható azzal, hogy a római 

aventinusi Diana arcvonásait a massiliai Artemisről, vagyis az Artemis Ephesia ábrázolásának 

massiliai másáról mintázták, tehát nem egy teljesen ismeretlen istenalakként vívott ki 

magának nagy népszerűséget.  

Az itáliai szobrok nagy számát a reneszánsz divat is indokolhatja. Az Artemis Ephesia 

kultuszának ugyanis elkezdődött egy „másodvirágzása” a reneszánsz idején, amikor egy 

„félreértés” folytán a szobrát azonosítják Isisszel, és mint Dea Natura, a „Természet” 

allegóriája született újjá. Népszerűségére utal az a tény is, hogy az első összefoglaló munkát 

                                                        
323 Részletesen lásd a 6.6.4 fejezetben. 
324 Fontosnak tartottam, hogy a térképen jelezzem azokat a helyeket is, ahonnan csak töredékek kerültek elő, így 

jobban érzékeltetve a kultusz elterjedését. Ugyanakkor nem jelöltem be azokat a városokat – Athént, Capuát, 

Veronát, Laont –, ahol őriznek szobrokat, de sem azok előtörténetéről, sem lelőhelyéről nincs adatunk. Azokat a 

szobrokat, amelyek esetén valószínűsítjük az itáliai eredetet, nem emeltem ki városonként, hanem Rómánál 

jeleztem e szobrokat ábrázolástípus szerint.  
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Diana Ephesiáról már 1657-ben megírták.
325

 Ez a népszerűség pedig együtt járt azzal is, hogy 

a reneszánsz gyűjteményekbe nemcsak eredeti szobrok, hanem másolatok is kerültek. Mi sem 

bizonyítja ezt jobban, mint az a tény, hogy a korábbi katalógusokhoz képest több eredetinek 

vélt szoborról és felsőtesttöredékről is kiderült, hogy reneszánsz másolat. Minden kétséget 

kizáróan az ókorban is létezett olyan ábrázolástípus, mely a két koszorút tartó nőalakot és a 

Rákot jelenítette meg a mellkason. Mi több, ez igen elterjedt és népszerű lehetett, hiszen min-

tául szolgált a későbbi korok másolataihoz. Amennyiben kétségbe vonjuk néhány szobor antik 

voltát, akkor már nemcsak azt a kérdést kell feltennünk, hogy miért volt ez az ábrázolástípus 

az antikvitás idején Itáliában oly népszerű, hanem azt is, hogy miért vált a reneszánsz írástu-

dói, művészei számára oly fontossá.  

                                                        
325 MENETREIUS, C.: Symbolica Dianae Ephesiae statua. Roma, 1657. 
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5. A fej 

 

A felsőtest-töredékek és körplasztikai alkotások között tizenegy olyan van, amelynek a 

feje is ókori eredetűnek tekinthető. Az A29 (29.a kép), az A30 (30.a kép) és A32 (32.a kép), 

B8 (42. kép) esetén mindegyiknek ismerjük a pontos lelőhelyét, így a szobrot biztosan az 

eredeti állapotában látjuk. Az A24-ről, (24. kép) a lelőhely szempontjából, ezeknél egy kicsit 

kevesebbet tudunk, bár a többi szoborhoz képest mégis sokkal többet. Annyi bizonyos hogy 

1769 és 1771 között Tiburból, a Hadrianus villából került elő. A szobrot, az 1780-as évek 

elején Giovanni Volpato restaurálta.
326

  

Az A4 (4.a kép), A5 (5. kép), A10 (10. kép), A18 (18.c kép),
327

 az A21 (21.a kép), A23 

(23.a–b kép) szobrok lelőhelye ismeretlen. A szintén ókorinak gondolt A6 (6.a, 6.d kép) 

szobrot pedig csak fénykép alapján tudjuk vizsgálni. Az A2-es szobor (2.a–b kép) arcának 

egy része ugyan megmaradt, de ahhoz nem elegendő, hogy arról bármi biztosat mondani 

lehessen.  

Fleischer szerint, az A6 szobor a hullámos, középen elválasztott hajviselete és arcvonásai 

alapján későklasszikus vagy kora hellenisztikus korban készült.
328

 Lichtenecker az A6 szobor 

arcát, egy, Bostonban őrzött, Chiosról származó leányfejjel párhuzamba állítva, azt a Kr. e. 3. 

századra datálta.
329

  

Az A29 körplasztikánál, bár az arc sérülése nehézséget jelent a datálásnál, azonban 

Fleischer ezek alapján is késő klasszikusnak, kora hellenisztikusnak datálja. Az A30 esetén 

pedig a szigor stílusjegyeit véli felfedezni, sőt az archaikus mosoly nyomát is látni véli az 

arcon. Részben egyetért Miltnerrel abban, hogy az A30 és A32 arcvonásai hasonlóak, de a 

datálással, miszerint Hadrianus korabeliek, vagy attól nem túl távoliak lennének
330

 már 

nem.
331

 Az A30 és A32 esetben árulkodó jel, hogy az istennőt két szarvas kíséri, legelábbis 

enneke a nyomai mindkét szobor esetén megjelennek. Az érmék alapján a szarvasok csak 

Domitinaus kora idején jelennek meg, tehát valószínűleg, legkorábban ebből az időszakból 

származhatnak a szobrok.  

                                                        
326 Lásd a katalógus vonatkozó tételét. 
327 Fleischer könyvében itt van egy sajtóhiba, az A18 helyett, amely nála az E23 katalógusszámot kapta, E24 

szerepel. Ez utóbbi egy olyan körplasztika, amelynek hiányzik a feje, így minden bizonnyal nem erre gondolt. 
328 FLEISCHER (1973): 51. 
329 LICHTENECKER (1952): 62. 
330 MILTNER (1958): 33. 
331 FLEISCHER (1973):52. 
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Az A5 szobrot Roth–Rubi és Fleischer is császárkorinak határozta meg, annyi különbség-

gel, hogy míg az előbbi szerző a Kr. u. 1 század második felére,
332

 addig az utóbbi a Kr. u. 2. 

század első felére datálja.
333

 A jénai egyetem múzeumában őrzött szoborral (A10, 10. kép) 

kicsit már bonyolultabb a helyzet, mert bár magát a szobrot a Kr. u. 2. század második felére 

datálják,
334

 az arcvonásai sokkal inkább a klasszikus kor művészetének jegyét viseli magán. 

Ezt a szobrot szintén restaurálták, azonban ez nem érintette az arcot. 

Első pillantásra azt gondolhatnánk, hogy a fej és az arcvonások segíthetnék a szobrok 

datálását, de ez még azokban az esetekben sem mindig egyértelmű, ha tudjuk, hogy az adott 

szobor semmiféle átalakításon, kiegészítésen sem esett át. A fennmaradt ábrázolások a 

kultuszszobor másolatai, amelynek a ruhatára, sőt talán a hajviselete is változhatott az idők 

során, maga a szobor, pontosabban szólva, ebben az esetben a szobor arcvonásai nem. Ha 

elfogadjuk azt az elméletet, amely szerint legalább három kultuszszobor lehetett, a legújabb 

akkor is a hérostratosi-katasztrófa, után nem sokkal készülhetett, vagyis ha nem törekedtek 

volna arra, hogy az Endoios-féle szobor archaikus vonásait tükrözzék az új szobron, akkor is 

egy későklasszikus-kora hellenisztikus kor művészetére jellemző arcot láthattak azok, akik 

megpillanthatták a nagy ephesosi istennő kultuszszobrát. Természetesen kérdés az, hogy egy-

egy szobrot mennyire tekinthetünk hiteles másolatnak, a mesteremberek mennyire törekedtek, 

törekedhettek arra, hogy ugyanazokat az arcvonásokat jelenítsék meg az általuk készített 

szobrokon, mint amit a kultuszszobron láthattak. Ez inkább azoknál a szobroknál lehet feltéte-

lezni, amelyek biztosan Ephesosból származnak,
335

 főképpen, ha olyan helyről, mint a 

Prytaneion, amely a város egyik legfontosabb kultikus központja volt. Így, bár az Augustus 

uralkodása idején épült a Prytaneion épületének nincsenek hellenisztikus előzményei, de az 

abban felállított szobrok arcvonásai tükrözhetnek egy korábbi szobrot.  

A teljesség kedvéért a fejjel kapcsolatban még egyetlen díszítésről kell említést tenni, a 

fülbevalókról. Az érmék közül egy Claudius idejéből származón jelennek meg az alak fülében 

lógó, hosszúkás fülbevalók.
336

 A körplasztikai alkotások közül ezt kettőn, az A29-es (29.a 

kép) és az A30-as (30.a kép) katalógusszámú szobron tudjuk megfigyelni, ám míg az előzőn 

egy több részből álló, felül egy korong alakú elemhez csatlakoztatott holdsarlót és arra 

felfüggesztett kisebb pálcikákból álló ékszert láthatunk, addig az A30 fülében egy barázdált 

csepp formájú függőt. A kisplasztikák esetén a H24 (83. kép) esetén láthatunk hasonlót. 

                                                        
332 ROTH–RUBI (1976): Nr. 122. 
333 FLEISCHER: (1978): 331. E 4a.  
334

 KLÖCKNER – RECKE (2010): 65, Nr. 28.  
335 A29, A30. 
336

 FLEISCHER (1973): Taf. 54b. 
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5.1 A polos 

A polos, a magas felfelé szélesedő falkorona Artemis Ephesia ruhatárának egyik 

legjellegzetesebb darabja. Minden olyan ábrázoláson, amelyen a fej is megmaradt, látható a 

korona vagy annak kisebb-nagyobb töredéke. Az összes vizsgált tárgy közül 64 tekinthető 

relevánsnak a téma szempontjából (2. táblázat). A maradék 47-ről
337

 hiányzik ez a díszítő-

elem, 26-ról nincs adatunk,
338

 12 pedig ependytés töredék. 

A fejet díszítő polosnak, néhány kivételtől eltekintve, alapvetően három típusa különít-

hető el. A nyitott falkorona például az A24 (24. kép), az emeletes, toronyszerű falkorona pél-

dául az A26 (26. kép) és a magas, rendszerint egy gyűrűs alapból, egy felfelé szélesedő, 

állatokat és/vagy mitológiai lényeket ábrázoló, protomékkal díszített, kalathosból és annak a 

tetején ülő aediculá(k)ból álló polos. Ez utóbbinak legjobb állapotban megmaradt példánya a 

„nagy” Artemis Ephesia-szobron látható (29.e–g kép). A nyitott falkorona hat ábrázoláson
339

 

jelenik meg; emeletes, toronyszerű falkoronát 11 körszobron,
340

 a harmadik típust, a 

kalathosos-aediculás polost 25 esetben
341

 láthatunk. 22 esetben nem egyértelmű a fejdísz tí-

pusa,
342

 ebbe a csoportba azok a tárgyak tartoznak, amelyekről a megmaradt részek sérülései 

vagy töredékes állapotuk alapján, nem lehet egyértelműen eldönteni a polos típusát, illetve 

azok, amelyek koronái ugyan megmaradtak, de nem sorolhatóak be egyetlen csoportba sem. 

Ez utóbbira példa az A22-es körplasztika (22.a–b kép), ahol egy meglehetősen egyedi, abron-

csos, zárt korona került az istennő fejére a restaurálások során.  

Az elemzés során azokat a koronákat, amelyeknél a megmaradt töredék alapján ugyan 

nem lehet eldönteni, hogy melyik típusba tartozhattak eredetileg, de a megmaradt rész 

egyértelműen beazonosítható mint aedicula, vagy kalathos, a vonatkozó alfejezetekben 

tárgyaltam. Még akkor is ez tűnik logikusnak, ha egyértelműen nem tudjuk bizonyítani, hogy 

ezeknél az említett szobroknál aediculában végződött vagy kalathosban folytatódott a megma-

radt rész.  

 

                                                        
337 A1, A2, A3, A7, A9, A11, A12, A14, A17, A19, A20, A27, A31, A33, A34, A39, B1, B2, B3, B5, B6, B7, 

B9, B11, B12, G6, H2, H7. H9, H12, H15, H21, H25, H26, H27, H28, I1, I7, I8, I9, I10, I11, I12. 
338 A35, A36, A37, A38, A40, A41, A42, A43, D12, D2, D5, D13, H29, H18, H30, H31, H32, H33, H34, H35, 

H36, H37, I13, I14, I15, J3. 
339 A18, A24, B4, I2, I3. 
340 A6, A8, A10, A13, A15, A16, A21, A23, A25, A26, A28. 
341 A21, A29, D1, D3, D4, D6, D7, D8, D9, D14, G3, G4, H1, H5, H6, H8, H10, H17, H22, H23, H24, I5, I6, J1, 

J4. Az A21 azért szerepel két csoportban is, mert azon mindkét típusú falkorona megjelenik. 
342 A4, A5, A22, A30, A32, B8, D10, D11, G1, G2, G7, H3, H4, H11, H13, H14, H16, H20, I4, J2, J5, J6. 
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5.1.1 A polos ábrázolások változásai az érmék tükrében 

A polos a szobor azon kevés díszítőelemei közé tartozik, amelynek a változásait többé-ke-

vésbé dokumentálni tudjuk az érmeleletek alapján. A változások közül rendszerint egyet szok-

tak kiemelni: a Hadrianus császársága alatt először látható módosulást, az aedicula megjelené-

sét a polos tetején.
343

 Mivel többféle típusú falkoronát is megkülönböztettem, célszerűnek 

tartom röviden áttekinteni az érmeábrázolásokat, legalább az aedicula megjelenéséig, hogy a 

polos ábrázolások történetének vázlata megalkotható legyen. 

Az első, Kr. e. 159–133 között vert érméken egyaránt találkozhatunk a magas, több 

sorból álló, keskeny kalathosos-pártázatos
344

 és a zömökebb, kisebb formával is.
345

 A 

mithridatési háborúk idején veretett érméknél
346

 a magasabb, három sorból álló, a tetején a 

pártázatot három kis körrel ábrázolt polos mellett,
347

 az alacsony, zömök falkorona is 

megjelenik.
348

 Érdekes, hogy egy, a Fleischer által közölt Kr. e. 87–84 közé datált érmén, 

illetve a Kr. e. 66-ban Gortysban vert, Artemis Ephesiát ábrázoló érmén, egy olyan falkorona 

látható, amelyen a sávok nem vízszintesen, hanem függőlegesen helyezkednek el. A krétai 

érmén a pártázat nem jelenik meg, az ephesosiról ezt nem tudjuk eldönteni, lévén, hogy ez a 

rész nem látszik. 

A második triumvirátus,
349

 illetve Augustus
350

 idején vert pénzérméken az esetek 

többségében az ábrázolás nagyon elmosódott a polosoknak legfeljebb csak a körvonalai 

látszanak, van azonban néhány kivétel,
351

 amelyek ugyan szintén nem túl részletesek, de an-

nyi megtudható, hogy egy viszonylag alacsony, nem túl széles, a felső szegélyén vastagabb 

elemről van szó, talán ez utóbbival próbálták a pártázatot megjeleníteni.  

A Nero idejéből származóak elmosódottságuk miatt, szintén nem túl könnyen 

vizsgálhatóak, az azonban látszik, hogy ezeken a polos továbbra is alacsony, ám némileg 

szélesebb, mint a korábbi ábrázolásokon.
352

 A Claudius korabeli érméken
353

 alacsony és szé-

                                                        
343 Az aedicula megjelenésének időpontja sokáig vitatott volt annak ellenére, hogy Chapouthier rámutatott, hogy 

Hadrianus idején látható először az az érméken ( CHAPOUTHIER (1938): 127–131. ). Bár több felvetés is született, 

például Lichtenecker szerint késő hellenisztikus, Seltman pedig még ennél is korábbra helyezi, azonban egyik 

sem tudta egyértelműen bizonyítani, hogy az aedicula hamarabb jelent volna meg, mint ahogy azt az érméken 

látnánk. A témáról bővebben lásd: FLEISCHER (1973): 55–56. 
344 FLEISCHER (1973): Taf. 51.a–b.  
345 Uo. Taf: 52a. 
346 Kr. e. 87–84 Ephesos, Kr. e. 66 Gortys. Lásd 3.3 fejezet.  
347 THIERSCH (1935): 79. Nr. 104, Taf. XLIX, 1–5. 
348 FLEISCHER (1973): Taf. 57.b. 
349 KARWISE (2012): Nr. 1–7.  
350 Uo. Nr. 8-13. 
351 Uo. Nr. 2/3; 7/16. 
352 Uo. Nr. 58–63. Ugyanakkor van egy meglehetősen sérült érme, amelyen úgy tűnik, mintha a polos leginkább 

egy kalathosra emlékeztetően magas és keskeny lenne. uo. Nr. 58/1. 
353 Uo. Nr. 65–67; 74.  
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les, a tetején többé-kevésbé jól kivehető pártázattal. Egyes esetekben azonban megfigyelhető 

a pártázat alatt egy több sorból álló, kalathos-szerű rész.
354

 Az egyik legjobban vizsgálható 

Vespasianus kori érmén
355

 gyönyörűen kirajzolódik a három sorból álló kalathos, amelynek 

egyértelműen pártázatot láthatunk a tetején.
356

 Domitianus uralkodása alatt vert példányoknál, 

a korábbiakhoz képest feltűnően megnő a most már jól láthatóan két vagy három soros 

kalathos mérete,
357

 illetve ennek a tetején jól kirajzolódik a pártázat.
358

 Annak ellenére, hogy 

az egyik legszebben kidolgozott kalathosos-pártázatos érme Traianus idejéből származik,
359

 a 

korszak érmeverésében újra megjelenik az alacsonyabb, zömökebb falkoronával ábrázolt 

Artemis Ephesia.
360

 Ez arra utalhat, hogy a két eltérő típusú korona az istennő ruhatárának 

része lehetett ebben az időszakban. 

Az aedicula-ábrázolás Hadrianus korától rendszeressé vált,
361

 azonban esetenként 

készültek olyan érmék is, amelyeken pártázatos díszítés látszik a polos tetején,
362

 de ezek csak 

elvétve fordulnak elő, illetve beazonosításukat megnehezíti az a tény, hogy az érmék jó része 

sérült, kopott, így a pártázatot legtöbbször lehetetlen megkülönböztetni az aediculától. 

Ugyanakkor ezzel párhuzamosan gyakorlatilag eltűnnek az alacsony, zömök falkoronák, és 

helyettük minden érmén a magas kalathosos formát látjuk.  

A fentiek alapján elmondható, hogy a polost felépítő elemek közül az aedicula 

kivételével mindegyik megfigyelhető már a legelső érmeábrázolásokon is. A ritkábban megje-

lenő, alacsonyabb, zömökebb, esetenként pártázat nélküli falkorona a késő hellénisztikus kor, 

illetve a császárkor első századában jellemző, majd fokozatosan szorul háttérbe az ezzel 

párhuzamosan is létező kalathosos forma mellett, míg végül Hadrianus uralkodása után már 

nem tűnik fel érmeábrázolásokon. Szintén a késő hellénisztikus időszaktól létezik a 

kalathosos-pártázatos polosforma, amely előbb lassan teljesen kiszorítja a falkoronát, majd 

átadja a helyét az aediculás verziónak. Kérdés az, hogy ezek az ábrázolások hogyan 

feleltethetőek meg a körplasztikai alkotásokon, töredékeken, kisplasztikákon és reliefeken 

                                                        
354 Uo. Nr. 66/2; 67/9 
355 Uo. Nr. 89. 
356 A Vespasianus korabeli érmék esetén az istennő legtöbbször nem önállóan, hanem a szentélye előtt jelenik 

meg, azonban ezek az ábrázolások annyira elmosódottak, hogy alig-alig lehet kivenni bármit ezekből. uo. Nr. 
90–91A. 
357 Uo. Nr. 98–100; 129;130. 
358 Uo. Nr. 90/3; 99/8.  
359 Uo. Nr. 138. 
360 Uo. Nr. 140. 
361 Annak ellenére, hogy az aedicula csak Hadrianus idején jelenik meg, Artemis Ephesia rokonszobrainál már 

Traianus idején a kalathos tetejére kerül. FLEISCHER (1973): 43, 55; Uő: (1999) 606. Így előfordulhat, hogy már 

korábban is az istennő fejdíszének része volt. 
362 Uo. 271/135; 345/4–5; 436/3; 800/1. 
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fennmaradt polosoknak. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, alaposabb vizsgálat alá kell 

vennünk az egyes polos típusokat. 

5.1.2 A nyitott falkorona 

Ezen a típuson egy viszonylag nagyobb átmérőjű, felfelé szélesedő, félköríves nyílásokkal 

ellátott, falmintájú koronát értek. A legkevesebb példány ebből a falkorona típusból maradt 

fent. Két körplasztikának – A18 (18.c kép)
363

, A24 (24. kép) – és egy felsőtesttöredéknek – 

B4 (38.a–b kép) – is ez került a fejére, azonban egyik sem eredeti példány, mindegyik 

restaurálások során lett a szobor része. Mindössze a G5-ös számú bronztányér (72. kép) és az 

I2 (86.a kép), I3 (89. kép) számú reliefek utalnak arra, hogy lehetett ilyen típusú falkoronája 

Artemis Ephesiának.  

 Jogosan merül fel ezek után a kérdés, hogy miért is választottam külön ezt a csoportot, 

miért nem kezelem együtt a másik típusú falkoronával, mint ahogy azt például Fleischer 

tette.
364

 Hiszen figyelmen kívül is hagyhatnám ezeket, hivatkozva a restaurálásra vagy arra, 

hogy a kisebb ábrázolások esetén, a helyhiány miatt, egyszerűbb volt kisebb polosokat ábrá-

zolni. Úgy vélem azonban, hogy mivel ezek a típusú falkoronák az Artemis Ephesia 

érmeábrázolásain,
365

 illetve más istenalakokon, például a Tyché ábrázolásokon is 

megjelennek, mindenképpen külön csoportként kell kezelnünk. 

 A három ábrázolás közül a falkorona formáját tekintve a G5 és az I3 hasonlít jobban 

egymáshoz. Mindkét esetben egy felfelé szélesedő, szögletes, kapuszerű elemekkel díszített 

falkoronát láthatunk, amelyhez hasonló egy Berlinben, a Staatliche Museum antik 

gyűjteményében őrzött, Kr. u. 160-190 évek környékére datált domborművön megjelenő női 

fejen fordul elő.
366

  

 A másik relief már bonyolultabb kérdés, az I2 (86.a–b kép) egy fogadalmi sztélé, 

amelyet, mint az a rajta szereplő feliratból kiderül, Charité, Apollinios lánya állíttatott, 

hálából a gyógyulásáért, amelyet egy Artemis Anaitis papnőnek köszönhetett.
367

 Mielőtt a 

falkorona vizsgálatába belekezdenék, azt tárgyalom, hogyan került ez a sztélé az Artemis 

Ephesia-ábrázolások közé, hiszen a szövegből egyértelműen látszik, hogy nem róla, hanem 

Artemis Anaitisről
368

 van szó. 

                                                        
363 Az A18 annyiban tér el a többitől, hogy itt a nyílások mögött zárt fal van, így nem valódiak a nyílások. 
364 FLEISCHER (1973): Nr. 51. 
365 FLEISCHER (1973): Taf. 51.a; Taf. 53.c. 
366  Berlin, Staatliche Museum, Antikensamlung, leltári szám: Sk: 935. Arachne, Nr. 105747. 

http://bit.ly/1KQ5Uxb (2015. 03.07. állapot) 
367 A felirat szövegét lásd a vonatkozó katalógustételnél. 
368 Artemis Anaitisről bővebben: FLEISCHER (1973): 187–189. 

http://bit.ly/1KQ5Uxb
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A Kaystros felső folyásánál lévő Hypaipaban tisztelt, Artemisszel azonosított Anaitis 

istennőnek érmeábrázolásai maradtak fent, (87–88. kép) valamint ismert még egy olyan 

gemmaábrázolása
369

 is, amelyen az istennő Artemis Ephesia társaságában látható. Az érme- és 

gemmaábrázolások, méretüknél fogva, nem lehetnek olyan részletesek, mint egy relief vagy 

egy szobor, de az alapvető hasonlóságok és különbségek ezeken is látszanak, így alkalmasak 

arra, hogy legalább a fő vonásokat összevessük az alakokon.  

A hasonlóságokat tekintve, mindkét figurának polos van a fején, hasonló a kéztartá-

suk, mindketten chitónt viselnek. Az ependytés megléte nem ennyire egyértelmű, de az érmék 

alapján feltételezhető, hogy Artemis Anaitis szobrán is megjelenhetett ez a ruhadarab. Erre 

utal az érméken az alsótestet fedő ruha meglehetősen merev volta, főleg, ha összehasonlítjuk a 

felsőtesten a chitón redőzöttségével, anyagszerűségével.  

A különbségek tekintetében a legszembetűnőbb a fátyol, amely a polos alól vagy an-

nak tetejéről hull alá
370

 és egészen az alak bokájáig ér, szélesen terül el a háta mögött, min-

tegy keretbe foglalva őt. További jelentős különbség még a „mellek” és esetenként a 

gyapjúfonatok hiánya. Artemis Anaitis „valódi” mellei hangsúlyosan jelennek meg, csakúgy, 

mint a massiliai Artemisnél (99.a-b kép) vagy a Lentulus – Marcellus-féle érmék az Artemis 

Ephesiánál (100.a–b kép). A gyapjúfonat a legtöbb esetben hiányzik, ám egy apameiai, 

Artemis Anaitist (87. kép) ábrázoló érmetípuson mégis megjelenik. 

Vagyis, bár kétségtelen, hogy az I2 számú relief megjelenő szöveg Artemis Anaitist 

említi, a képen mégsem őt látjuk vagy legalábbis nem azt az istennőt, aki az érméken megjele-

nik. Az ábrázolt alak meghatározó vonásai, a „mellek”, a gyapjúfonatok és a szarvasok az 

Artemis Ephesiára jellemzőek. A polos és a fátyol, megléte valamint a nimbus hiánya azon-

ban eltér a megszokott ábrázolásoktól és bár annyiban hasonlít az Artemis Anaitis ábrázolá-

sokra, hogy a fátyol a falkorona felett van, mégsem teljesen egyezik, hiszen nem látjuk azt 

szélesen elterülni az alak mögött. A fenti ábrázolás jól példázza, hogy esetenként mennyire 

nehéz szétválasztani a térségben tisztelt istennők ábrázolásait és azt is sugallja, hogy 

előfordulhattak olyan esetek is, amikor magának a kornak az emberei sem tudtak mindig 

különbségeket tenni az istenalakok között, legalábbis, ha „apróbb” részletekről volt szó. 

                                                        
369 REINACH (1895): 33, Pl. 33/67; FLEISCHER (1973): 33, korábbi szakirodalommal. 
370 Fleischer szerint a hellénisztikus időszakban a fátyol még a polos alatt volt, és ezt igazolja is egy, a Kr. e. 2. 

századra datált érmével. ( FLEISCHER (1973): Taf. 75a ) Az érme meglehetősen elmosódott, és nehezen vehető ki 

mind a polos, mind a fátyol. Azonban egy ugyanebbe a típusba tartozó érme előlapján, egy szintén Zeus-fejet 

megjelenítő változaton (88. kép) egyértelműen a polos tetején láthatjuk a fátylat. Így, ha igaza is van 

Fleischernek, akkor is legfeljebb annyi mondható el, hogy a késő hellénisztikus időszakban a fátyol kerülhetett a 

polos tetejére és alá is.  
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Az I2 reliefen tehát a nyitott falkorona egy olyan típusa látható, amelynek a tetején egy 

fátylat ábrázolnak. Ezt a fajta típust az Artemis Ephesia-kultuszszobor másolatain ugyan nem, 

de több rokonszobrának érmeábrázolásain megfigyelhetőek. Ezek egy részénél ismerjük az 

ábrázolt istennő kilétét,
371

 azonban néhány esetben nem tudjuk meghatározni, ki rejtőzik az 

alak mögött.
372

 Az elemzést nehezíti, hogy a rokonszobrok esetén az érméken kívül egyelőre 

nem kerültek még elő olyan ábrázolások, ahol alaposabban és részletesebben szemügyre tud-

nánk venni ezt a típusú polost.
373

 Egy távolabbi párhuzamnak tekinthetjük a néhány Tyché 

ábrázoláson
374

 megjelenő falkoronát, amelyeken a fátylat a koronán keresztül kiemelték és 

annak hátsó felét elfedve engedték le. Annyi különbség azonban van a két típus között, hogy 

az I2 reliefnél, a polos díszítése a négyzetes elemekkel inkább kalathosra, nem pedig 

hagyományos falkoronára emlékeztet. 

 

Mindent összevetve a fentiek alapján elképzelhetőnek tartom, hogy az érmeleleteken 

megjelenő, alacsonyabb, zömökebb, pártázatos tetejű falkorona erre a nyitott falkoronára 

hasonlíthatott. Főként, ha figyelembe vesszük a Kr. e. 1. századi egyes érméin megjelenő 

függőleges felosztást, amellyel talán a koronán megjelenő boltíves nyílásokra akartak utalni. 

Így a 17–18. század restaurátorai nem tévedtek túl nagyot, amikor ilyet helyeztek az Artemis 

Ephesia fejére.  

 

5.1.3 Emeletes, toronyszerű falkorona 

A második típus, szintén egy falkorona, amely többségében kör alakú, zárt, emeletes és 

toronyszerű. A csoportba tartozó 11 ábrázolás közül
375

 mindössze egyetlenegy van, amelyik 

talán ókori eredetű. Az A6 (6.d kép) szobrot az arcvonások, valamint a mellkason megjelenő 

láncai alapján Fleischer ókori eredetűnek tartja, és a Kr. u. 1. századra datálta.
376

 Meggyőző-

dése szerint a fejet díszítő falkorona eredeti ábrázolás, ezt azonban ellenőrizni nem tudjuk, 

                                                        
371 Maeander melletti magnesiai Artemis Leukophryéné FLEISCHER (1973): Taf. 62.a–b; myrai Artemis Eleuthera 

uo. Taf. 94.a–b, 95; Aphrodité Kastnietis uo. Taf. 107a. 
372 Uo. Taf. 128a; Taf. 130a. 
373 Ugyanakkor a British Museumban őriznek egy Törökországból származó, Kr. e. 300-100 körülire datált 

Aphroditét és Eróst ábrázoló terrakotta kisplasztikát, amelyen a falkorona nagyon hasonló módon jelenik meg, 
mint ahogy az érméken is láthatóak. British Museum, leltári szám:1982, 1002.2 http://bit.ly/1MPAx6v 

(2015.02.03. állapot) 
374 Az egyik leghíresebb ábrázolás, amelyen ezt a típusú polost megfigyelhetjük, a ma a vatikáni múzeumban 

őrzött antiochiai Tyché szobra, amely az Eutychidés által készített, hatalmas méretű bronz szobor márványból 

készült másolata. (Museo Vaticano, leltári szám: GC 49, Kr. e. 300 körül). Szintén hasonló polos látható egy 

másik, Kr. e. 480-310 közötti időszakra datált Tyché szobron is. (Louvre, leletári szám: N3498). 

http://bit.ly/1DxkgQv (2015.02.03) 
375 Lásd 5.1 fejezet. 
376 FLEISCHER (1973): 52.  

http://bit.ly/1MPAx6v
http://bit.ly/1DxkgQv
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lévén, hogy a szobornak nem ismerjük a jelenlegi őrzési helyét és csak néhány fotó áll 

rendelkezésre a vizsgálatakor. 

 A másik bizonyíték, amelyet még érvként fogalmaztak meg ennek a típusú falkoroná-

nak az ókori eredete mellett az, hogy az A18 (18.a-c kép) szobron eredetileg egy ilyen típusú 

falkorona lehetett. A kérdéssel már csak azért is érdemes egy kicsit foglalkozni, mert tökélete-

sen jól mutatja, milyen nehézségekkel kell szembenéznie a kutatóknak az Artemis Ephesia 

szobrának vizsgálatakor.  

Giovanni Antonio Dosio 1560-65 között készült vázlatkönyvében, a Codex 

Berolinensisben látható egy olyan, az Artemis Ephesiát ábrázoló rajz (102. kép), amelyen 

minden valószínűség szerint az A18 szobrot, illetve annak egy korábbi állapotát láthatjuk. Az 

itt szereplő falkorona emeletes, amelyből ezért Lichtenecker
377

 és később Fleischer
378

 is azt a 

következtetést vonta le, hogy valószínűleg ilyen falkoronája lehetett eredetileg az istennőnek. 

Azonban egyik szerző sem veszi figyelembe a tényt: lehet, hogy itt már egy eleve restaurált 

szoborról van szó, legalábbis erre enged következtetni a nimbus formája. Ha ugyanis áttekint-

jük az összes ókori ábrázolást, akkor kiderül, az istennőt soha nem ábrázolták kerek nimbus-

szal, ezek csak a restaurált szobrokra jellemzőek, vagyis Dosio metszetén valószínűleg egy 

olyan szobrot látunk, amelyen nemcsak ókori mesteremberek hagyták rajta a kezük nyomát. 

Ilyenformán abban sem lehetünk biztosak, hogy a polos eredeti lenne. 

Visszatérve az A6 szobor vizsgálatához, a kalathosos-aediculás polos ábrázolásokhoz 

képest kisebb átmérőjű falkoronája a fejtető közepén, a fátylon helyezkedik el. Nincs gyűrűs 

alapja, közvetlenül a fátyollal érintkezik. Kör alakú, emeletes, részletesen kidolgozott. Az 

építőköveket még a frontális oldalon, az alsó részen látható kapu ívén is megjelenítették. Az 

alsó szint felső szegélye profilált, körben apró befúrt lyukak jelennek meg. A felső szint, 

amely kisebb átmérőjű, szintén hasonlóan részletes. A befúrt lyukak itt is megjelentek, de 

nagyobb méretűek, és a felső torony a lábánál láthatóak. Azt, hogy milyen lehetett a felső 

szegélye – hasonlóan előreugró vagy esetleg pártázatos –, annak sérülése miatt már nem 

mondható meg pontosan. A restaurált, emeltes falkoronáknál általában pártázatot láthatunk, 

de ezekben az esetekben az alsó rész is pártázattal díszített.  

A legnagyobb probléma ezzel az ábrázolástípussal az, hogy nem igazán lehet ókori 

párhuzamokat találni rá. Első ránézésre ez a toronyszerű falkorona – főleg ha a restaurált 

szobroknál pártázatos szegélyű formában jelenik meg –, leginkább egy római mauzóleumra 

emlékeztet. Míg egy falkorona teljesen értelmezhető egy városban központi szerepet játszó 

                                                        
377 LICHTENECKER (1952): 66–67. 
378 FLEISCHER (1973): 51. 
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istennő esetén, addig egy síremlékszerű ábrázolás teljességgel érthetetlen. Fleischer ugyan 

próbálta bizonyítani az ábrázolás létét, de az általa példaként felhozott egyetlen érmén
379

 nem 

ezt a típusú falkoronát figyelhetjük meg, hanem egy felfelé szélesedő, kalathosos formát, 

amellyel a hasonlóság az elöl, középen látható kapuban merül ki, és abban, hogy míg a 

szobron lévő falkoronának az alsó része profilált, addig az érmén megjelenő kalathosnak a 

felső szegélye az. Az a típusú falkorona, amelyik két részből áll és az alsó része szélesebb, 

mint a felső, valamint mindkét részének a felső szegélye profilált vagy pártázatos, nem jelenik 

meg máshol. Így amíg elő nem kerülnek olyan ábrázolások, amelyeken ezt a típusú falkoronát 

láthatjuk, nem bizonyított, hogy ez bármikor része lett volna az istennő ruhatárának. Úgy vé-

lem, hogy egy olyan szobor, amelyet csak fénykép alapján tudunk vizsgálni, önmagában nem 

elég erős bizonyíték ahhoz, hogy ezt elfogadjuk. 

Érdekes kérdés, hogy vajon a 17-18-19. század restaurátorai miért ragaszkodtak en-

nyire a zárt, emeletes, toronyszerű falkoronához. Az bizonyos, hogy a 17. században ismerték 

a kalathosos-aediculás verziót. Menetreius könyvének a 10. oldalán látható metszetén – 

amelyről azt gondoljuk, hogy az A21 körplasztika egy korábbi állapota –, a korona mindkét 

típusa megjelenik. A szobor vizsgálata során kiderült, a kalathosos-aediculás polos több része 

eredeti, míg az emeletes, toronyszerű rész későbbi betoldás. A kérdés továbbra is az, hogy 

még azokban az esetekben is, amikor láthatóan megvan az eredeti polos miért kerül be alá ez 

a falkorona. Miért érezték ennyire idegennek a korabeli restaurátorok ezt a megoldást? Mivel 

azonban ez a kérdéskör túlságosan eltér a disszertáció eredeti témájától, ezért most nem áll 

módomban tovább elemezni, ugyanakkor a jövőben mindenképpen érdemes lenne tovább 

vizsgálni a problémát. 

 

5.1.4 A kalathosos-aediculás polos 

A legtöbb fennmaradt, Artemis Ephesiához tartozó polos ábrázolás ebbe a típusba sorolható 

(2.a táblázat). Ez a fajta fejdísz annyira jellegzetes, hogy ha előkerül egy, amely 

hellénisztikus időszak vagy a császárkorra datálható, akkor azt szinte bizonyos, hogy Artemis 

Ephesiához esetleg valamely rokonszobrához tartozóként határozzák meg, míg ha egy nyitott 

falkorona típusba tartozót találnak, még ha magából Ephesosból származna, akkor sem 

valószínű, hogy Artemis Ephesiához kapcsolnák. Ez utóbbi szempontból érdekes a Hadrianus 

templom boltíves kapujának zárókövén megjelenő növényi elemből kiemelkedő, falkoronás 

                                                        
379 Uo. Taf. 57b. 
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nőalak büszt (104 kép), akit Tychéként azonosítanak.
380

 Az alak arca és hajviselete az A4 (4.a 

kép) szobrot idézi. Azonban mivel az A4 szobornak nem maradt meg a koronája, illetve a 

büsztön nem szerepel a nimbus, ezért nem bizonyítható, hogy a két ábrázolás ugyanazt az 

istennőt jelenítené meg. 

A kalathosos-aediculás polosnak három része különíthető el: az egy-öt gyűrűből álló 

gyűrűs alap, az erre kerülő egy-három soros sphinx, griff vagy más állat protomékkel díszített 

kalathos, illetve ennek a tetején megjelenő egy-öt aediculából álló rátét. A körplasztikai 

alkotások és felsőtest-töredékek közül ez a típusú polos csak az A29-es szobron (29.a kép) 

maradt meg szinte teljesen épen, azonban a kisplasztikánál szinte kizárólag csak ebből a 

típusból ismerünk példákat.
381

 A reliefeken megjelenő polos ábrázolások közül három tartozik 

ebbe a típusba.
382

 

A fejezetben több olyan tárgy is szerepel, amelynél a fent említett részek közül hiány-

zik egy vagy akár több is, de mivel a megmaradt részek egyértelműen aediculaként, 

kalathosként, vagy gyűrűs alapként határozhatóak meg, logikusnak tűnt itt bemutatni eze-

ket.
383

 

 

5.1.4.1 Az aedicula 

A polos tetején megjelenő kisméretű, négyoszlopos épületre Fleischer és Lichtenecker is az 

aedicula terminust használta. Thiersch ezzel szemben, legtöbbször, a tetrastylos, vagyis 

négyoszlopos templom fogalommal illeti a rátétet. Tekintettel arra, hogy az oszlopok száma 

változó, az általánosabb aedicula verziónál maradtam. 

 A templomrátétekből egy,
384

 három,
385

 négy,
386

 vagy öt került a kalathos tetejére. Az 

elrendezésüket tekintve az első két esetben egymásra merőlegesen, négy esetén tulajdonkép-

pen kereszt alakban helyezkednek el. A harmadik típust csak az A29-nél figyelhetünk meg, itt 

az aediculák követik a kalathos ívét, ehhez hasonló még a H5 (68.a–b kép), H6, H8, kisplasz-

tika azzal a különbséggel, hogy azoknál csak három aedicula van. Néhány esetben csak 

töredékek maradtak meg, így nem határozható meg a templomok száma.
387

 

                                                        
380 SCHERRER (1995): 120.  
381 G3, G4, H1, H5, H6, H8, H10, H11, H17, H20, H22, H23, H24, J1, J2, J4. 
382 I4, I5, I6. 
383 Csak kalathos: B8, D6, csak gyűrűs alap: A30, A32, csak aedicula: D1. 
384 H10, I6. 
385 H6, H6, H8, D8, D9, H1(?), H17, H20, I5, J4. 
386 A21, D3, D4. 
387 D1, D6.  
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 Az aediculák az esetek többségében négyoszloposak. A befejezetlen D3 (71.a–b kép) 

polosnál csak három oszlop került kifaragásra, az A29 (29.e–g kép) esetén az első három 

aedicula négy-négy, míg a hátsó kettő két-két oszlopos. A kisplasztikák közül a négyoszlopos 

verzió csak a H5, H6, H8, H10 (73. kép) és talán a H1 (64. kép) terrakotta szobrocskáknál 

valamint az I5 (90. kép) reliefnél figyelhető meg. A H20 kalathosán a templomrátét 

valószínűleg három oszlopos. Több esetben a homlokzatból az oszlopokat nem, csak a tympa-

nont ábrázolták.
388

 A H4 (67. kép) és J1 esetén a kalathos csúcsos végéből következtethetünk 

arra, hogy a templom rátétet akarták megjeleníteni. 

Néhány esetben az aedicula ábrázolások annyira alaposak, hogy nem csak a tympanon, 

hanem az oszlopok és oszlopfők részleteit is kidolgozták. Így az A21 (21. kép), A29 körszob-

ron és a D1 (55. kép) polostöredéken szépen látszanak a ión oszlopfők. Sőt az A29-en nem-

csak az oszlopfőket, hanem a cannelurákat és a három lépcsős crepidomát, a D1 esetében pe-

dig még a tetőcserepeket is kifaragták. Az oromzaton gyakran jelenik meg egy korong, ha-

sonló ahhoz, amelyeket azokon az ephesosi érméken ábrázolt Artemision tympanonján lát-

ható.
389

 

A templomok megjelenésének okáról és jelentéséről született elméleteket Fleischer 

részletesen bemutatta a munkájában,
390

 így én csak egy-egy mondatra térnék ki az egyes szer-

zőkre és elméleteikre, illetve az újabb elméletekről írok részletesebben. 

Ahmelung úgy vélte, hogy az templomok a négy égtáj irányába mutatnának, ezzel is 

jelképezve, hogy az istennőt nem csak az összes ión város, hanem az egész világ tiszteli,
391

 

azonban, mint láthattuk, a polosok többségénél aediculát csak három irányban láthatunk, a 

hátsó fal az esetek többségében zárt.  

Cook véleménye szerint a templom a polos egyik legkésőbbi eleme, amely egyiptomi 

hatásra került a szoborra.
392

  

Chapouthier szerint a három templom Ephesos három „neokoros”-i címének 

köszönhetően jelenik meg a poloson.
393

 A számokat tekintve valóban igaza van a szerzőnek, 

csakhogy az aedicula megjelenésének ideje a neokoros cím másodszori elnyerésének idején 

történt. Természetesen ettől még a szobrok reprezentálhatnák ezt, hiszen az érméken nem 

                                                        
388 G4, H1, H17, J1, J4,  
389 A21, A29, D1, D3, H20. A kérdésről bővebben lásd 6.5.3 fejezet. 
390 FLEISCHER (1973): 56-59. 
391 AMELUNG (1909): 177. 
392 COOK (1925): 409. (A 405 oldaltól kezdődő 4. lábjegyzet vége) 
393 CHAPOUTHIER (1938): 125-138. 



93 

 

tudjuk pontosan megszámolni, hány templomot is visel a fején.
394

 Ugyanakkor a „nagy” 

Artemis Ephesián (29.e–g kép) megjelenő öt templom biztosan nem vezethető vissza a 

neokoros cím elnyerésére, hiszen ebben a város csak négyszer részesült.  

Burell részben ezt az elméletet vitte tovább, ő úgy véli, hogy a megjelenő templomo-

kat nem három vagy négy különbözőként, hanem egyként kell értelmezni. Az esetenként a 

homlokzaton megjelenő ión oszlopok és a tympanon közepén megjelenő korong alapján sze-

rinte itt az Artemision látható az istennő fején. Ennek alapján az A29-en a frontális oldalon 

lévő három tetrastylos az Artemisiont, míg a hátoldalon lévő fal és kapu valamint a két 

distylos a városkaput és neokoros templomokat jelenítenék meg. Ebben akkor lehet igaza, ha 

elfogadjuk azt a feltevést, hogy a szobor valamikor Traianus uralkodásának idején vagy 

közvetlenül az után készülhetett.
395

 Azonban ez nem teljesen magyarázza, hogy a többi polos 

esetén miért csak az Artemision jelenne meg, miért hagyták ki a többi templomot.  

A legeredetibb, bár rendkívül bizonytalan lábakon álló magyarázat Seltman nevéhez 

fűződik.
396

 A szerző az Act. 19.35-ből indul ki, amelyben az ezüstműves Demetrius által a Pál 

ellen fellázított városiakat egy városvezető próbálja lecsendesíteni azzal, hogy Ephesos városa 

őrzi Artemis templomát és az égből hullott követ. Ez utóbbi fogalomra az eredeti szövegben a 

„διοπετές” szó jelenik meg,
397

 amelyből Seltman azt a következtetést vonja le, hogy ezzel a 

kultuszszoborra utal. A kultikus tárgy, véleménye szerint nem maga a kultuszszobor, hanem 

az égből hullott kő. Az aedicula pedig nem lenne más, mint ennek az őrzési helye és azért volt 

három homlokzata, hogy három irányból meg lehessen tekinteni az ereklyét. Seltman szerint a 

templom már a Kr. e. 4.(!) századtól az istennő fejének dísze lehetett. Hogy miért pont ettől az 

időponttól, arra nem ad magyarázatot, mint ahogy arra sem, hogy ha ez így van, miért csak 

Hadrianus idejéről jelenik meg az aedicula a polos tetején. Továbbá nem teljesen tisztázott 

sem az Endoios-féle szobor szerepe, sem az, hogy azt megelőzően létezett-e egyáltalán 

valamilyen kultuszszobor.
398

 

 Fleischer szerint nagyon hasonló, templomszerű falkorona jelenik meg az ephesosi 

Hadrianus templom egyik frízén látható városalapító, Androklos fején.
399

 Úgy véli, hogy eb-

ben a kontextusban a templomnak ugyanolyan szerepe van, mint a falkoronának, csak itt a 
                                                        
394 A város a címet végül négyszeresen is elnyerte. A címet először Nero, másodszor Hadrianus, harmadszor 
Geta, negyedszer pedig Heliogabalus uralkodásának idején kapja meg, ez utóbbit azonban Severus Alexander 

visszavonja, majd a város Valerianus és Gallienus uralkodása alatt nyeri vissza. A témáról bővebben lásd: 

KNIBBE (1970): 281–283, FRIESEN (1993): 50–59; BURREL (2004): 60-85. (további szakirodalommal)  
395 BURELL (2004): 74. 
396 SELTMAN (1952): 46-48. 
397 Uo. 45 vö Suda: Διοπετές (delta,1187) 
398 Vö. FLEISCHER (1973): 57. 
399  FLEISCHER (1967): 32, Abb. 17. https://www.flickr.com/photos/ten_skies/5520835328/sizes/l (2015.0317 

állapot). 
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védelmet nem a templom által jelenítik meg. Az érmeábrázolások alapján látható, hogyan 

szorítja ki a pártázatos formát az aediculás rátét; ennek egyik legkorábbi példáját látja Fleisc-

her az A29 polosán (29.e–g kép), amelyen egyszerre jelenik meg a templomrátét és a városfal 

is.
400

  

 Az aedicula értelmezésének kérdésében Fleischerrel értek egyet, már csak azért is, 

mert a szentély, mint a város védelmezőjének képe mélyen gyökerezik Ephesos történetében. 

S bár az asylum kérdéséről még lesz bőven szó a gyapjúfonat tárgyalásakor, azonban Fleisc-

her elméletének megerősítéséhez az egyik vonatkozó forrást mindenképpen fontosnak tartom 

itt megemlíteni. Hérodotosnál olvashatjuk, hogy amikor Kroisos Ephesosra támadt az 

ephesosiak úgy mentették meg a városukat, hogy az Artemisiontól egy kötelet feszítettek ki a 

város köré, vagyis tulajdonképpen a szentély menedékjogát az egész városra kiterjesztették.
401

 

Látható tehát, hogy maga a gondolat, miszerint az istennő a szentély által védelmezi a várost, 

egyáltalán nem a császárkorban bukkan fel először. Azonban az továbbra sem megoldott kér-

dés, miért pont Hadrianus uralkodásának idején érezték szükségét annak, hogy a falkorona 

pártázatát aediculára cseréljék. 

  

5.1.4.2 A kalathos   

A kalathos eredetileg egy olyan edénytípus, amelyben az ábrázolások alapján, gyümölcsöket 

vagy gyapjút tároltak. Képi megjelenésében gyakran értelmezik termékenység szimbólum-

ként. A polos középső részének felfelé szélesedő alakja ezt az edényformát idézi, innen ered a 

neve ennek a típusú fejfedőnek.  

A kalathos díszítései általában két
402

 vagy három
403

 sorosak. Az esetek többségében 

ezeket a sorokat vékony perem választja el egymástól,
404

 a D8-nál és D14-nél ez hiányzik, a 

D9 (57.a–b kép) csak részben készült el. A kisplasztikáknál nem jelennek meg a peremek, de 

ezek között a már említett G4 mellett, csak a H5, H6 és H8 terrakotta szobrocskán és a J1 

agyaglámpáson különíthetőek el egyértelműen a sorok, a többi esetben, a díszítések jelzésér-

tékű volta miatt nem tehető különbség közöttük.  

                                                        
400 FLEISCHER (1973): 58. 
401 HDT. I, 26. 
402 A21, A29, H 5, H6, H8, 
403 D14, G4, D8 
404 A21, A29, B8, D6, D4, D9.  
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 A kalathosok díszítései legtöbbször protomé formában jelennek meg, vagyis olyan 

állatalakok vagy mitológiai lények, amelyek mellső felét plasztikusan, frontálisan ábrázolták. 

Néhány kivétel esetén azonban ezeket nem protoméként, hanem profilból jelenítették meg.
405

 

A körplasztikai alkotások polosainál és polostöredékeinél a felső sorba, előre és két 

oldalra
406

 egy-egy sphinx protomé került, amelyek mögé néhány szobornál kis fülkéket 

faragtak.
407

 A D9 esetén nehéz azonosítani a felső sort, lévén, hogy a polos végül nem készült 

el, azonban az 57.b kép alapján úgy tűnik, hogy még egy sor nem fért volna el a félbehagyott 

aedicula és a már nagyrészt kifaragott sor között. Így ezt a sort tekintem felsőnek, ahová 

három darab, két testtel, de egy fejjel ábrázolt, úgynevezett „Doppelsphinx”
408

 került, 

amelyekhez hasonló csak a B8 (42.kép) fejtöredéken és a D6 (52.a–b) polostöredéken 

láthatunk. A kisplasztikák közül csak a H5 (68.b kép), H6 és H8 esetén ismerhető fel az 

aedicula alatt, az első sorban a sphinx, amely csak középen jelenik meg. A reliefek közül 

egyiknél sem láthatjuk ezt a díszítőelemet. 

 Háromsornyi díszítés egyértelműen csak a D8 (56. kép) és D14 (101. kép) 

polostöredéken, a G4 (63.a–b kép) bronz kisplasztikán látható. Ezek közül az elsőnél és 

másodiknál griffek jelennek meg, míg a harmadik esetben nem ismerhetőek fel a protomék.  

 A körplasztikai alkotások polosainak alsó soraira, előre, illetve jobb és bal oldalra 

leggyakrabban griff protomékat faragtak.
409

 A B8 (42. kép) fejtöredéken elöl egy 

„Doppelsphinx”, kétoldalt egy-egy sphinx, illetve a bal oldali mögött egy griff jelenik meg, 

mindegyik lényt profilból ábrázolták. A D6 polostöredéknél elöl középen egy nagyméretű 

bika fej, míg kétoldalt egy-egy oroszlánfejű(?) griff látható. A D9 (57.a–b kép) alsó sorában 

két sornyi díszítést faragtak, a felső sorba medve vagy nőstény oroszlán vagy párduc 

protomék, alulra pedig griff protomék kerültek. A kisplasztikák közül csak a nagyon hasonló 

öntőformában készülhetett H5, H6 és H8 esetén határozható meg az alsó sorból egyetlen 

díszítőelem, mégpedig a középső, amely egy virág bimbójára emlékeztet. 

 Az érmeábrázolások alapján a magas, többsoros kalathosos forma, már a Kr. e. 2. szá-

zad cistophorusain is megjelenik.
410

 Artemis Ephesia rokonszobrai között a samosi 

Héraionból előkerült, minden valószínűség szerint a samosi Hérát ábrázoló – a Kr. e 7. 
                                                        
405 B8, a D6, D9 esetén csak a sphinxeket. 
406 Az egyetlen kivétel a D3 (71.a-b kép), amelyen hátoldalon is megjelenik a sphinx. Ennek oka az lehet, hogy 

minden valószínűség szerint itt nem Artemis Ephesia, hanem egy Klarosban tisztelt, az Artemis Ephesiához 

nagyon hasonlító, Artemis Klaria nevű istennő öltözetének tartozékával van dolgunk. FLEISCHER (1973): 6. 3. 

lábj.; 303. 
407 A29 (29.e–f kép), D4 (54. kép) esetén a fülke íves, míg a D3 (71.a kép) esetén szögletes.  
408 Legegyszerűbben talán kettős sphinxnek lehetne fordítani, csakhogy a szakirodalomban ezt a fogalmat eddig 

két különálló sphinx értelemben használták. Lásd: KÁDÁR (2000–2001): 84. 
409 A21, A29, D4, D8, D9. 
410 FLEISCHER (1973): Taf. 52a. 
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századból származó – fából készült istennőszobor az, amelyen a legrészletesebb kalathost 

látható. A hasonlóság azonban csak a formában merül ki, a díszítőelemek ugyanis nem 

figurálisak, kis négyzet alapú keretekben geometrikus mintákból álló díszítések láthatóak.
411

 

Az ilyen típusú figurális díszítések egy korábbi Artemishez kapcsolódó példája a Ciprusról, az 

achnai Artemis szentélyből előkerült, a Kr. e. 450–300 közötti időszakra datált ábrázolás 

(97.a kép), amelyen Artemis fejét egy olyan kalathos díszíti, amelyen széttárt szárnyú 

sphinxek jelennek meg.  

 A kalathost díszítő állat és mitológiai lény alakok az istennő öltözéknek más részein, a 

nimbuson és az ependytésen is megjelennek. Részletes tárgyalásukra az utóbbi ruhadarab 

elemzésével foglakozó fejezetben kerül sor. 

 

5.1.4.3 A gyűrűs alap 

A gyűrűs alap valószínűleg szerkezetileg a nimbushoz, ám funkcionálisan a poloshoz tarto-

zott, hiszen láthatóan a célja az volt, hogy stabil alapot biztosítson a kalathos számára, így az 

értelmezés szempontjából jobbnak láttam a polos részeként tárgyalni. Az alsó gyűrűről, a 

hátoldalon egy szalag lógott lefelé, ennek egy nagyon szépen kidolgozott példánya látható a 

„szép” Artemis Ephesia-szobron látható (A30 (30.a kép) ).  

Az alap több olyan ábrázolásnál is megmarad, amelynél a kalathos hiányzik,
412

 sőt 

bizonyos esetekben a restaurált, emeletes, toronyszerű falkoronánál is előfordul, azzal a 

különbséggel, hogy míg a kalathosos verzió esetén szinte az egész homlokot eltakarja, addig 

az előbbinél a fejtetőn van. A kisplasztikáknál és reliefeknél az esetek többségében szintén a 

fejtetőn látható, és ezek között csak ritkábban fordul elő olyan ábrázolás, ahol a homlokot is 

eltakarja.
413

  

 A gyűrűk mintázata változó, lehet sima, díszítés nélküli, rozettasor, fonott minta vagy 

zsinórszerű, ez utóbbinál, ha több ilyen mintázatú gyűrű van egymás felett, akkor zsinór 

csavarodási iránya eltérő. A rozettás mintázatú gyűrű jellemzően alul, míg a más díszítéssel 

ellátott vagy anélküli gyűrűk felül helyezkednek el. Ennek egy speciális verziója a B8 (42. 

kép) fejtöredéken figyelhető meg, ahol a rózsák nem a gyűrűn jelennek meg, hanem koszorú 

formájában a fejen, amely felett két sima felületű gyűrű látható. 

  Az alapnak többféle változata ismert már magából Ephesosból is, a „nagy” Artemis 

Ephesián (29.a kép) az alsó gyűrű lapos, és kisebb- nagyobb korongokkal díszített, míg a 

                                                        
411 KOPCKE (1967): 102–107; FLEISCHER (1973): 54, 202.  
412 A30, A32, D10, D11. 
413 G4, H10, H11, H17. 
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felső kettő keskenyebb, díszítés nélküli. A „szép” Artemis Ephesia (30.a kép) esetén alul 

kétgyűrűnyi rozetta, a felette lévő három pedig, ellentétes irányba csavarodó, zsinórmintázatú. 

Az A32 (32.a kép) szobron két fonott, és egy zsinórmintájú gyűrű látható. A kisplasztikákon 

általában a díszítés nélküli variációk fordulnak elő. Kivétel, a G4 (63.a kép), ahol az alsó két 

sor ferde vonalakkal sávozott, mintha zsinórszerűen csavarodna, valamint a H17(79.a–b kép), 

ahol a homlokon megjelenő apró körök véleményem szerint az A30-on is megjelenő rozetta-

sort idézik.  

 

5.1.4.4 A hátoldal 

Az kalathosos-aediculás polosok hátoldalának többféle verziója ismert.
414

(2.a táblázat) Egyes 

esetekben az aedicula oromzata üres, a kalathos pedig díszítetlen.
415

 Előfordulnak olyan 

ábrázolások is, ahol felület lehet teljesen sima.
416

 Néhány esetben megjelennek különböző 

díszítések, ezek lehetnek épületelemek, mint H20-nál az aedicula oszlopai, vagy a G4-nél egy 

falazat, vagy figurális díszítések, mint a D8, ahol egymás mellett három rozetta, illetve a D6, 

ahol egy felugrani készülő ugató kutya látható. Két olyan polos van, amelynek a hátoldalán 

részletesebb a figurális díszítés: az A29 (29.b kép) és a D14 (101. kép) A „nagy” Artemis 

Ephesia polosán hátul, felül egy falazaton lévő profilált szegélyű kapu, alatta egy, a szobor 

kidolgozottságához képest elnagyolt, bekarcolt oltár, legalul pedig egy szebben kidolgozott 

fáklya látható. A D14-nél felül az aedicula oromzata helyén egy kereszt van, alatta egy rozetta 

és ez alatt egy méh. 

 

A kisplasztikák és reliefek körében sok esetben az aedicula megléte és a kalathos for-

mája miatt egyértelmű, hogy milyen típusú polosszal van dolgunk, de az egyes sorok díszíté-

sei, ha megmaradtak, legtöbbször csak jelzésértékűek.
417

 Azokat a bronz és terrakotta 

szobrocskákat, ahol egyik vagy másik elem megjelenik, a fentiekben már tárgyaltam. Bizo-

nyos esetekben a forma bár kalathosra utal, de sérülések miatt nem tudjuk, hogy mit is ábrá-

zolt pontosan,
418

 illetve, ha vannak is rajta díszítések, nem tudjuk, hogy melyik olyan díszítő-

elemre utalnak, amely a körplasztikai alkotásoknál is megjelenik.
419

 Néhány kisplasztikánál 

                                                        
414 Fleischer kevésbé részletes leírását lásd itt: FLEISCHER (1973): 53. 
415 A21, D3, D6, B8. 
416 D3, D6, H5, H6, H8. 
417 G4, H1, H5, H6, H5, H8 H10, H17, H20.  
418 H4, H11, H14, H22. 
419 H23, H24. 
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nem tudjuk meghatározni, milyen fejdíszt is viselt. Ennek az oka az esetek többségében a 

polos formája,
420

 illetve a G3 esetén annak sérülésének mértéke.  

 A fennmaradó ábrázolások közül az A30 (30.a–b kép) és A32 (32.a–b kép) 

körplasztika és a D10 (58.a–b kép) és D11(59. kép) nimbustöredék esetén nagyon valószínű, 

hogy a gyűrűs alap szintén kalathosos-aediculás polosban folytatódott, legalábbis erre utal 

néhány kisplasztika ábrázolás, amelyen a gyűrűk hasonló mintázatúak, és az A30-hoz és A32-

höz hasonló módon helyezkednek el a fejen.
421

 

 Az A22-re egy meglehetősen furcsa abroncsos korona került, amire sem az Artemis 

Ephesia, sem a rokonszobrai esetén nem találunk párhuzamot.  

 Az A4 szobornál a polosnak az alja maradt meg. Ebből annyit állapíthatunk meg, hogy 

az A6 szobor falkoronájához hasonló módon, a fejtető közepén, a fátylon van rajta. Az, hogy 

milyen lehetett a további része, hogy hasonlított-e az A6 körszobron megjelenő falkoronához, 

már nem tudjuk már megállapítani.  

 

  

Áttekintve az egyes koronatípusokat, az mindenképpen elmondható, hogy az istennő 

ruhatárában többféle falkorona és polos szerepelt. Az érmeleletek alapján háromféle típussal 

számolhatunk: egy alacsonyabb, zömökebb falkoronával, egy magasabb, kalathosos-pártáza-

tos, és egy kalathosos-aediculás formával. A fennmaradt körplasztikai alkotások, 

kisplasztikák és reliefek között ebből a háromból csak a legutolsót tudjuk egyértelműen 

azonosítani. Gyakorlatilag a megmaradt koronák 80–90 százaléka ezt a formát idézi. 

A nyitott falkorona, nagyon kevés szobron látható és az érmék többségénél sem ez a típus 

figyelhető meg. Valószínűleg ez a falkorona már az érmeábrázolások megjelenésének idején 

is a kalathosos formával együtt szerepelt az istennő ruhatárában, a Kr. u. 2 századra azonban 

teljesen kikerült onnan. 

A kalathosos-pártázatos koronát azonban nem tudjuk egyértelműen azonosítani a fennma-

radt példányoknál. Egy olyan szobor van, amelyen ehhez hasonló formával találkozhatunk, az 

A28 (28. kép), azonban itt a sem fej, sem a falkorona nem ókori eredetű, hanem későbbi 

kiegészítésként került a testre.  

Adódna a lehetőség, hogy ezt a típusú fakoronát azonosítsuk az emeletes, toronyszerű 

típussal, hiszen mindkettő magas és pártázatos, azonban hiába a pártázatos forma miatti 

hasonlóság, ha az érméken nem tudjuk a két részt, az alsó szélesebbet és a felső keskenyebbet 

                                                        
420 A G2-nél (61. kép) egy felcsavarodó, a H3 (66. kép) és H13 (76.a–b kép) esetén pedig oltárszerű a polos. 
421 G4, H10, H17. 
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elkülöníteni egymástól. Ráadásul a kalathosos-pártázatos formánál az előbbi elem már a 

legkorábbi cistophorusokon többsoros formában jelenik meg,
422

 de a sorok száma nem kettő, 

hanem három.  

A másik – bár kétségkívül elég szélsőséges – magyarázat az lenne, hogy valójában soha 

nem is volt kalathosos-pártázatos forma, a pártázatot jelző elemek valójában az első 

ábrázolásoknál is az aediculára utaltak, és csak annyi történt, hogy a korábban csak három kis 

négyzettel vagy ponttal jelezett aediculát, a Hadrianus kortól dolgozták ki részletesebben. 

Elképzelhető, hogy ez a pártázatos forma egyszerűen csak azért merült fel, mert egyes szobro-

kon az emeletes, toronyszerű falkorona tetején pártázatot látunk. Azonban mint az fentebb 

olvasható volt, egyáltalán nem biztos, hogy ez a forma valójában ókori eredetű. 

 Talán legvalószínűbb magyarázat az, hogy az ábrázolások többsége a Kr. u. 2. század-

ból származik, az érmék tanulsága szerint pedig ugyanebben a században jelenik meg az 

aedicula a kalathoson. Ezért fordul elő ilyen nagy számban a leletek között ez a típusú polos. 

  

                                                        
422 FLEISCHER (1973): Taf. 52a. 



100 

 

 

5.2 A nimbus 

A másik olyan elem, amely szinte mindegyik Artemis Ephesia-ábrázoláson 

megjelenik, az istennő feje mögött látható ruhadarab, az úgynevezett nimbus, amelynek 

valójában semmi köze sincs a szó eredeti jelentéséhez. Azonban, mivel a tudományos 

szakirodalomban szinte mindenhol ezzel a terminussal illetik a fej mögött megjelenő, íves 

formájú, az esetek többségében protomékkal díszített fátylat, ezért maradtam ennél a 

verziónál.  

 Bár az alfejezet a nimbus címet kapta, de az ábrázolások fején megjelenő ruhadarab-

nak alapvetően két típusa van egyrészt a nimbus, másfelől a fátyol. Ez utóbbi a körplasztikai 

alkotásoknál és töredékeinél csak két szobornál, az A8 (8.a–b kép) és az A28 (28. kép) fordul 

elő, azonban mindkét esetben restaurált szoborról van szó. Így el is tekinthetnék ezek 

tárgyalásától, azonban mivel a kisplasztikáknál és a reliefeknél is előfordul, úgy vélem 

mindenképpen említést kell tenni ezekről.
423

  

 A körplasztikai alkotások és töredékeik közül, eltekintve az ependytés töredékektől, 57 

tekinthető relevánsnak,
424

 vagyis olyannak, amelyen valamilyen módon megjelenhetne a 

nimbus. Ezek közül 24 tárgynál tudjuk vizsgálni ezt a ruhadarabot,
425

 33 esetben azonban 

nem. Ennek oka az, hogy a nimbus vagy egyáltalán nem, vagy csak olyan kis részben maradt 

meg, hogy az nem tud értékelhető információval szolgálni a vizsgálat szempontjából. Nehezíti 

a tárgyak elemzését és összevetését, hogy a nimbus és díszítései a szobor egyik 

legsérülékenyebb része, ami megmutatkozik abban is, hogy a tárgyak ezen csoportjában alig 

van olyan, amelyet ne érintett volna kisebb-nagyobb mértékben a restaurálás. (3. táblázat). 

 A kisplasztikák, reliefek és agyaglámpások közül 47 tekinthető relevánsnak,
426

 amely-

ből 36 esetben
427

 ténylegesen meg is jelenik valamilyen fátyol vagy nimbus. Eltekintve egy-

két esettől, ezeknél a tárgyaknál csak a nimbus meglétét vagy hiányát lehet rögzíteni, így 

kénytelen vagyok a vizsgálat során elsősorban a körplasztikai alkotásokra hagyatkozni, szem 

elől nem tévesztve, hogy az esetek többségében restaurált tárgyakkal kell dolgozni. 

                                                        
423 G2, I1, I2, I3, J5. 
424 Lásd 3. táblázat. 
425 A4, A5, A8, A6, A10, A13, A15, A16, A18, A21, A22, A23, A24, A25, A26, A28, A29, A30, A31, A32, B4 

B8, D10, D11. 
426 Lásd 3. táblázat. 
427 G3, G4, G5, H1, H3, H4, H5, H6, H8, H10, H11. H13, H14, H15, H16, H17, H18, H22, H23, H24, H27, I4, 

I5, I6, I7, I8, I9, I11, J1, J2, J4, J6, G2, I1, I2, I3, J5. 
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 Néhány nimbus
428

 eltér a felül ovális, oldalt egyenes formától és szinte teljesen korong 

alakú, ez azonban minden esetben későbbi kiegészítés eredménye. A megjelenő díszítések a 

legtöbb körplasztikánál és felsőtest-töredéknél griff protomék, esetenként oroszlánfejű griff 

protomék, amelyek egymás alatt két vagy három sorban helyezkednek el. Az előbbi variáció-

ban rendszerint felül egy, alul kettő, az utóbbi esetén fentről lefelé egy, kettő, majd három 

látható egy-egy sorban. (3. táblázat) Az ettől való eltérés általában restaurálás eredménye. A 

D10 (58.a–b kép) és D11 (59. kép) töredékesek, ezért nem tudjuk pontosan megmondani, 

hogy hány soros lehetett a nimbus, az A13 (13.a–b kép) üres nimbusa pedig szintén restaurá-

lás eredménye. 

  Az A22 (22.a kép) esetén őzfejek, az A10 (10. kép) és A23 (23.a kép) a fátyol 

anyagának redői láthatóak, azonban ezek is későbbi kiegészítések során kerültek a szoborra. 

Az utóbbi kettő esetén a nimbus aljánál, a vállaknál megjelennek griff protomék is. Az A5 és 

A32 esetén kakasok díszítik a ruhadarabot, míg az előzőnél felettük egy-egy rozetta látható, 

az utóbbinál csak az állatok lába maradt meg.  

A B8 fejtöredéknél, bár a nimbus nem maradt meg teljesen, de a vállaknál a nyak 

mellé egy-egy rozetta és egy-egy szárnyas nőalak került. Ugyanezeket az alakokat figyelhet-

jük meg a H1 terrakotta kisplasztikánál is. Ismert egy másik olyan nimbus töredék is, amelyen 

hasonló módon jelennek meg szárnyas nőalakokat. Ezt a tárgyat Fleischer a Maiandros mel-

letti magnésiai Artemis Leukophryénét ábrázoló szobor töredékeként határozta meg,
429

 annak 

alapján, hogy ennek az istennőnek a császárkori érméken
430

 az istennő feje mellett lebegő 

Nikék láthatóak. Artemis Leukophryéné szoborábrázolásait nem, csak érmeábrázolásait 

ismerjük; ezekről kiderül, hogy a császárkorra az ábrázolása olyannyira hasonlatossá vált az 

Artemis Ephesiához, hogy esetenként csak a mellette lebegő Nikék és a lábainál ülő sasok 

miatt lehet megkülönböztetni a két alakot egymástól. Fleischer pontosan ezek miatt a Nikék
431

 

miatt vélte úgy, hogy a nimbus Artemis Leukophryénéhez tartozna. Azonban még nem is-

merte a B8 töredéket és valamiért nem vette figyelembe a H1 terrakotta kisplasztikát, vala-

mint azt a tényt sem, hogy míg az érméken a Nikék lebegnek, addig a szárnyas nőalakok a 

vállakon állnak. Nagyon valószínű, hogy az említett töredék eredetileg egy Artemis Ephesia-

szoborhoz tartozott. 

                                                        
428 A18, A24, B4. 
429 FLEISCHER (1973): 140–146. Bővebben lásd 6.5.3 fejezet. 
430 FLEISCHER (1973): Taf. 63a–b kép. 
431 Ismert egy Kr. e. 2. századi felirat (IvM 100.), amely ezt az istennőt Niképhorosnak nevezi, így érthető a 

nőalakok Nikéként való meghatározása. LICHTENECKER (1952): 108. 
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Az A4 körplasztika nimbusa, formáját és díszítését tekintve is eltér a többi szobortól. 

Formája sokkal ívesebb, mint azt a császárkori szobrok esetén megfigyelhetjük. Hasonló ah-

hoz, mint ami az A6 szobornál látható. Ez esetleg utalhatna arra, hogy a korai szobrok esetén 

ilyen volt a nimbus, azonban ezt a feltételezést a Kr. e. 2. századi cistophorusok nem igazolják 

vissza, ugyanis azokon inkább a felül íves, oldalt egyenes forma látható.  

Az A4 nimbusának díszítései nem protomé formában jelennek meg. Ellentétben a szo-

bor statikusságával, az oszlopszerű ependytésével, a nimbuson dinamikus mozgású, rohanó 

állatokat láthatunk két sorban egymás alatt. Ez a mozgalmasság nemcsak az állatábrázolások-

ban, hanem a nimbus anyagszerűségében is megmutatkozik.  

 Az érméket tekintve a nimbus esetén nem láthatunk olyan változásokat, mint a 

polosnál. Egyetlen dolgot emelnék ki, a mithridatési háborúk idején vert ephesosi és krétai 

érmék esetén a nimbus helyett koszorúk jelennek meg az istennő feje mögött.
432

 

 A nimbus értelmezéséről számos elmélet született, amelyről Fleischer részletesen írt a 

munkájában.
433

 Ezek többsége a holddal, illetve holdsarlóval hozza összefüggésbe a ruhadara-

bot.
434

 Azonban, mint arra már Thiersch is rámutatott, itt egészen egyszerűen egy ruhadarab-

ról, egy fátyolról van szó.
435

 A merev, íves formának az oka az, hogy míg korábban, mint az 

az A4-en is megfigyelhető, a fátyol egyszerű ruhaanyagból készült, később aranyból, ezért 

látszik ennyire merevnek,
436

 pontosabban szólva a frontális része készülhetett aranyból, hi-

szen hátul egyáltalán nem látszik merevnek. A megjelenő díszítések nagyon hasonlítanak az 

egyes ependytés rátéteihez, így azok részletes tárgyalására abban a fejezetben kerül sor. 

 A nimbus kendőszerű volta leginkább az A29 (29.d kép) szobron figyelhető meg. A 

szobor hátoldalán, a fejen, vállakon és a háton nemcsak az anyag redőzöttsége, hanem a 

kendő szegélyének hosszú rojtjai is láthatóak. Ezen az ábrázoláson egyértelműen 

megmutatkozik, hogy itt külön ruhadarabról van szó, ugyanis az esetek nagy részében csak 

többé-kevésbé kidolgozott redőket látunk, amelyek azt az érzetet keltik, hogy a fátyol és a 

chitón egy anyagból való, azonban ezzel a ruhatípussal a fejet ilyen módon befedni nem lehet. 

Így, mint ahogy arra Fleischer rámutat, az, hogy az esetek többségében nem ábrázolták külön 

                                                        
432 Bővebben lásd 6.7 fejezetet.  
433 FLEISCHER (1973): 58–61. 
434 Félholdként értelmezte Lietzman ( LIETZMANN (1932): 259 ); fátyollal letakart félholdnak Steuben ( STEUBEN 

(1966) 276. Nr. 1452. ), Hommel az ephesosi érméken megjelenő Artemision tympanonjában látható korong 

alakú elemet látta benne, amelyet Holdként értelmezett. (HOMMEL (1957): 44-45. Hogarth egy teljesen más 

értelmezést ad a nimbusnak, a potnia thérón szárnyainak egy átalakult formájaként azonosítja. HOGARTH (1908): 

335. 
435 THIERSCH (1935): 24–25. 
436 FLEISCHER (1973): 61. 
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a fátylat, nem jelenti azt, hogy egy lenne a chitónnal.
437

 Lehet, hogy pusztán arról van szó, 

hogy a szobrok hátoldalának kidolgozottságára nem fordítottak akkora gondot, esetleg nem 

ismerték annyira részletesen, mint az elejét.  

 Még egy olyan díszítőelem van a szobor hátoldalán a nimbuson, amiről említést kell 

tenni, a gyűrűs alapról lelógó szalagról.
438

 Maga a szalag egészen egyszerű, lefelé szélesedő, 

nincsenek rajta díszítések, csak a végén rojtok, amelyek három vagy négy bojtban végzőnek. 

Hosszúsága ábrázolásonként eltérő, általában a vállakig, de előfordul, hogy majdnem derékig 

(A15, 15.e kép), sőt egészen a combig (C8) ér. A szalagnak egy egészen speciális esetét 

láthatjuk az A30 (30.c kép), amelyen négy, rövid, csavarodó rojt és felette két egyszerű szalag 

jelenik meg. Az egész mögött a nimbuson egy fekvő holdsarló látható.  

A szalagnak az értelmezése egyelőre tisztázatlan,
439

 valószínűleg egészen egyszerűen ar-

ról van szó, hogy a kalathos alapjaként szolgáló gyűrűs elem egyes gyűrűit borították be 

szalaggal, ezt erősíti meg a gyűrűk, fonott, illetve zsinórszerűen csavarodó mintázata. A sza-

lag megmaradt végét pedig leengedték hátul. 

  

                                                        
437 Uo. 61–62. A másik kérdés, ami még fel szokott merülni ezzel kapcsolatban, az a nimbus hossza. Ennek oka 

az, hogy szinte kivétel nélkül az összes olyan szobornál, amely kapcsolatba hozható Artemis Ephesiával, és 

fátylat visel, egy földig érő ruhadarabot láthatunk. Elképzelhető, hogy eredetileg is ilyen lehetett az ephesosi 

istennőn, azonban a jelenleg ismert ábrázolások között nincs olyan, amely ezt egyértelműen alátámasztaná. 
438 A1, A5, A7, A10, A15, A18, A21, A22, A29, A30, A31, A34, B3, B4, B6, B10, C8, G4, H4, H13, H22, H23. 
439 Lichtenecker felvetette, hogy ez esetleg egyfajta archaikus „mag” lenne, amely azt bizonyítaná, arra utalna, 

hogy ez a szobortípus minden esetben ilyen archaikus alapra épült volna fel. LICHTENECKER (1952): 53. vö 

FLEISCHER (1973): 49. 
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6. A felsőtest díszítései 

 

A szobrok felsőteste, pontosabban szóval a nyaktól a „mellek” alsó soráig tartó szakasza, az 

esetek többségben rendkívül gazdagon díszített. A leggyakrabban megjelenő elemek a „melle-

ken” kívül a különböző láncok, a virágkoszorú, a szárnyas nőalakok, az asztrológiai jelek, 

illetve az ez utóbbi kettő hiányában gyakorta látható lunula vagy lunula discusszal díszített 

lánc. A makklánc szintén gyakori elem a kultuszszobor másolatain; két típusa különíthető el 

aszerint, hogy a makkok természetes, vagy stilizált formában kerültek a láncokra. Esetenként 

a „mellek” felső sorára támaszkodó állatokból, vagy mitológiai lényekből álló díszítősor is 

láthatunk, illetve néhány szobornál előfordul, egy rozettasor is, amely „mellek” alatt vagy 

felett jelenhet meg. Nem maradhatnak ki ebből a felsorolásból a karokon látható díszítések, 

karperecek, rátétek, oroszlánok, valamint a gyapjúfonatok, illetve az azokat tartó madarak 

sem. 

A kultuszszobor másolatain „alsóruházatként” az istennő egy chitónt visel, erre kerül-

tek rá a különböző díszítések, láncok, a koszorú, a „mellek”, az öv és az ependytés. A ruhada-

rab a felsőtesten, a mellkason alig látszik az ékszerektől, azonban a hátoldalon, a fátyol alatt, 

az öv kivételével semmilyen díszítés nem takarja, így jól látszanak a redői, amennyiben a 

mesterek a szobor hátoldalt is kidolgozták. 

 

6.1 A kar díszítései 

A chitón az egész kart befedi, a bő anyagot az alkaron lévő karperecek „összefogják”, ezért 

úgy tűnik, mintha egy dúsan redőzött ruhaujj jelenne meg az ábrázolásokon. Azonban 

alaposabban megmunkált szobrok hátoldalát megvizsgálva kiderül, hogy az „ujj” anyaga nem 

különül el a chitóntól, esetenként a fátyoltól sem.
440

 A legtöbb szobornál a készítők igyekez-

tek jelezni a ruha természetes, anyagszerű voltát, a redőket nemcsak a karokon, hanem szobor 

más részein is megjelenítették, ez történhetett egyszerű bekarcolt vonalakkal, de a legtöbb 

körplasztika és néhány kisplasztika esetén szinte teljesen valósághűen sikerült visszaadni a 

ruha esését, redőinek lágy hullámzását. Bár ez szubjektív vélemény, de ebből a szempontból 

talán a legszebb az A3-as szobor (3.a-c kép) ruházata, ahol a testvonal mellett, a készítő az 

anyag lehelet-vékonyságát is képes volt megjeleníteni. 

 

                                                        
440 Például: 29.d és 15.e kép. 
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6.1.1 Karpántok és lemezrátétek 

Az esetek többségében a felkarokon az oroszlánokon kívül csak a chitón vagy a fátyol 

anyagának a redőit jelenítették meg.
441

 Néhány ábrázolásnál azonban gazdagabban díszítették 

ezt a területet. Az A1-es körplasztika (1.a kép), a H2-es kisplasztika (65. kép) esetén 

karpántokat, az A29-es körplasztikánál (29.d kép) különböző rozettákat, a B1-es felsőtest-

töredéknél (35. kép) pedig a ruha redői vagy sima felület helyett különböző díszítőelemek 

láthatóak.
442

 

Az A1 szobron a felkarra vastag, domború karpántok kerültek, ezek díszítése nem ve-

hető ki pontosan.
443

 A H2 terrakottánál a vállaktól a felkar közepéig hasonlóak jelennek meg, 

ezek közül a felső három függőleges vonalakkal díszített, míg az alsók csak egyszerű, díszítés 

nélküli karpántok. 

A B1 felsőtest-töredék bal karja csak részlegesen maradt meg, körülbelül az alkar 

közepén tört le, míg a jobb oldalon a váll és kar teljesen hiányzik. Azonban a megjelenő 

díszítések alapján úgy tűnik, hogy azok az egész kart beboríthatták. Az nem dönthető el 

pontosan, hogy ezek a díszítések karpántok, rátétek, vagy esetleg valamilyen rávarrt minták 

lennének. A töredék jelenlegi őrzési helye ismeretlen, így vizsgálatakor csak egy, az 

Österreichisches Archäologisches Institut archívumából származó fotó áll rendelkezésre, ezért 

csak a díszítések egy részéről kapunk pontos képet. Ez alapján, a bal vállon egy voluta lát-

ható, amely valamilyen, pontosan meg nem határozható díszítőelem körül szolgál keretként. 

Ennek a díszítőelemnek az alsó szegélyét, egy széles szegélyű szalag határolja el a felkaron 

megjelenő voluta és palmetta
444

 ábrázolástól. Ez utóbbiakat a könyökhajlat felett tekergőző 

kígyótól egy zsinórmintájú szalag választja el. A könyökhajlat alatt lévő díszítések a 

fényképezés szöge miatt gyakorlatilag alig-alig láthatóak, mindössze egy voluta ismerhető fel 

azok közül.  

Az A29-es szobor (29.d kép) karját négyzet alakú, széles szegélyű lapocskákon 

megjelenő, négyszirmú virágok díszítik
445

, amelyek hasonlóak az ependytés mezőiben megje-

                                                        
441  Az állítás a rendelkezésemre álló fotókon és leírásokon alapszik, vagyis ettől, ha nem túl nagy 

valószínűséggel is, de előfordulhatnak eltérések. 
442 Talán a H12-es terrakotta kisplasztikán (75. kép) is megjelenik valamiféle díszítés a ruhaujjon, de ez a 
fénykép alapján nem vehető ki pontosan. A H13 (76. a kép) esetén is nehéz eldönteni, hogy a ruha redőzöttségét 

vagy karpereceket látunk.  
443 Legalábbis sem a rendelkezésemre álló fényképek alapján nem látszik, sem Thiersch leírásában nem szerepel, 

hogy bármilyen díszítés megjelenne ezen. THIERSCH (1935): 1. 
444 Feltehetőleg a mintázaton két voluta között egy palmetta jelenik meg, lévén, hogy a palmetta a kar közepén, 

míg a voluta oldalt látható. 
445 A karokon megjelenő rozettás lemezrátéthez hasonló ábrázolás jelenhet meg a Koppenhágában őrzött ramnusi 

Nemesis szobron is (Koppenhága, Ny. Carlsberg Glyphotek, leltári szám: 2086; BOARDMAN (1985): 147. Fig. 

122), amely ugyan római másolat a Kr. u. 2. századból, de George Despinis vizsgálata szerint az eredeti Pheidias 
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lenő rozettákhoz. A karnak csak az elülső és oldalsó részén láthatóak, a hátsó felére csak egy-

egy keret nélküli, négyszirmú virág került. A könyökhajlatban lévők egy-egy részletét az ott 

ülő oroszlánok eltakarják. Kidolgozottságuk alapján valószínűleg ezek is olyan típusú fémből 

készült rátétek lehetnek, mint amilyenek a nimbus díszítései. Fleischer véleménye szerint az 

A29 szobrot tekinthetjük az egykori kultuszszobor leghitelesebb másolatának, így minden 

bizonnyal a chitón, amelyet a xoanon viselhetett, eredetileg is díszített volt, állítja ezt annak 

ellenére, hogy ezt a többi szobron nem látjuk.
446

 

Abban igaza lehet, hogy díszes chitón is volt az istennő ruhatárában. Az ilyen típusú, 

négyzet alakú keretbe foglalt rátétekkel díszített ruha nem egyedi jelenség Kis-Ázsiában és 

Mezopotámiában. Az asszír és a babilóniai művészetben már a Kr. e. 12. században megjelen-

nek és a Mezopotámia régió ikonográfiájában egészen az Akhaimenida-korig jelen vannak.
447

 

Kis-Ázsia területén a Kr. e. 8. századtól figyelhető meg ezeknek a ruha rátéteknek a haszná-

lata, amely a görög művészetbe phryg közvetítéssel kerülhetett.
448

 Mint arról korábban már 

esett szó, az Artemision területéről is előkerültek olyan, a Kr.e. 7–6. századra datált, díszített 

aranylapocskák, amelyek szintén ruhadíszként szolgálhattak. Azonban tekintettel arra, hogy a 

felkarokon ábrázolt rátétek motívumai megjelennek az ependytésen is, ezért ezek ikonográfiai 

tárgyalására a nevezett ruhadarabbal foglakozó fejezetben kerül majd sor. 

Nem zárható le ez a rész anélkül, hogy ismét említésre ne kerülne az az ábrázolás, 

amely legkevésbé illik bele az Artemis Ephesia-szobrok sorába. Az A4 (4.b és c kép) esetén 

ugyanis a kultuszszobor másolatok között egészen egyedi, egyébként azonban nem ritka 

megoldással találkozhatunk. A felkarokon az ión chitón összekapcsolását vagy ennek egy 

sajátos, virágszerű díszítőelemmé való átdolgozását láthatjuk. Az ismert az Artemis Ephesia-

ábrázolások között, legalábbis a rendelkezésemre álló fotók és leírások alapján, nem található 

ehhez hasonló „ruhaujj” ábrázolás. A chitónnak ez a fajta rögzítési módja már az archaikus 

művészet koré szobrain is megfigyelhető, azonban arra a típusú ábrázolásra, amely az A4 

                                                                                                                                                                             

szoborról készült. Az alak bal könyökhajlatában megjelenő rozetta jobban kiemelkedik, mint az A29 szobor 

esetén, de felette egy egyenes vonalat látunk, amely lehet a lemezrátét szegélye is. Sajnos a szobor töredékes 

volta miatt nem lehetünk ebben biztosak.  
446 FLEISCHER (1973): 418. Kérdés persze az, hogy a szintén a prytaneionban talált másik két szoborról (A30 

(30.a-b kép) és A31(31.kép)) miért gondolja úgy, hogy kevésbé adnák vissza a kultuszszobor részleteit. Az A29 

szobor több vonásában különbözik a többi ábrázolástól, ezek a különbségek elsősorban a felsőtesten figyelhetőek 

meg. Ugyanakkor adódhatnak egyszerűen abból, hogy az istennő xoanonjának több öltözete is volt. Ezek között 

lehetett díszesebb és kevésbé díszes chitón is, és az egyik díszesebbet láthatjuk a „nagy” Artemis Ephesián. 

Ráadásul Fleischer a díszített chitónról csak az A29 és a B1 (35. kép) tárgyalása során tesz említést, pedig az A4 

körplasztikánál is megfigyelhető.  
447 OPPENHEIM (1949): 181; AKURGAL (1955): Taf. C; PÜLZ (2001): 221–222. 
448 PÜLZ (2001): 222. 9. lábj. 
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szobron is megjelenik, elsősorban a klasszikus kor
449

 művészetéből ismerünk példákat. Ezek 

közül az ábrázolások közül, a téma szempontjából talán a legérdekesebb a későklasszikus kori 

Artemisionból megmaradt, díszített oszlopdob,
450

 amelynek nőalakjainál ugyanezzel a típusú 

„ruhaujjal” találkozhatunk. Ez persze önmagában még nem jelenti, hogy a szobor klasszikus 

kori lenne, ugyanakkor más elemeivel együtt megerősítheti Thiersch azon feltételezését, 

amely szerint egy, a többi szoborhoz képest korábbi, a császárkort megelőző ábrázolásról van 

szó. 

 

6.1.2 Az oroszlánok 

A karok gyakori díszítőelemei az ülő, fekvő vagy ágaskodó oroszlánok (4. táblázat), amely 

egyben a szobor egyik legsérülékenyebb eleme is. Végignézve a megmaradt ábrázolásokat, 

gyakorlatilag alig, akad közöttük olyan, amelyiknek ez a része ne lenne sérült, töredékes vagy 

restaurált. Ennek ellenére a téma szempontjából relevánsnak számító tárgyak, a körplasztikai 

alkotások és felsőtest-töredékek valamint az I5 és I6 relief, több mint kétharmadán láthatóak 

az oroszlánok nyomai. Az állatok száma változó, 18 esetben egy-egy,
451

 hét esetben két-két
452

 

oroszlán alakja került az ábrázolásra, míg az A18-on (18.a–b kép) egyik oldalra kettőt, míg a 

másikra hármat faragtak, ez azonban valószínűleg nem az eredeti állapot tükrözi, hanem egy 

16. esetleg 18. századi restaurálás eredménye.
453

  

14 szobron nem jelenik meg oroszlánábrázolást a felkarokon.
454

 Utóbbiak közül figye-

lemre méltó az A2-es szobor (2.a kép), ahol ezek helyett egy-egy emberfej jelenik meg. Ami 

a kisplasztikákat és a reliefeket illeti, biztosan csak az I5-ös domborműről (90. kép) állíthat-

juk, az I6 (91. kép) esetén pedig csak feltételezhetjük az oroszlánok megjelenését. Az összes 

többi darabon sem ez, sem más nem tűnik fel a karokon. 

                                                        
449 Például: Artemis körszobrának felsőtest-töredéke, Kr. e. 450 körül, Toronto, Royal Ontario Museum, leltári 

szám: 959.17.66. KAHIL(1984): 665. Nr. 575. (96.a kép). Nőalak egy sírépítményről, Kr. e. 4. század, New York, 

The Metropolitan Museum of Art, Leltári szám: 13228. RICHTER (1944): 229–239; BIEBER (1961): 64. Fig. 209. 

(96.b kép). Sírrelief töredék, egy idősebb nőalak fejét szomorúan egy Theophile nevű leánygyermek fejére 

hajtja, a díszítés a gyermek ruháján látható, Kr. e. 317 előtt, Athén, Ethniko Archaiologiko Mouseio, leltári 

szám: n.a. BIEBER (1961): 64. Fig. 206. Krito és Timarista sírköve, Rhodosról, Kr.e. 410, BOARDMAN (1985): Nr. 

160.  
450 AKURGAL (1987): Taf. 117. 
451 A3, A9, A10, A11, A15, A17, A19, A21, A26, A29, A31, A39, B2, B3, B4, B5, B6.  
452 A16, A22, A23, A24, A25, A28, A30. 
453 A 16. században a Dosio Codex Berolinenseből ismert egy olyan rajz (109. kép), amely miden valószínűség 

szerint ezt a szobrot, illetve ennek a szobornak egy korábbi verzióját ábrázolja. Jobban megnézve a felkar tetején 

kapaszkodó és az alkaron ülő oroszlán között még látszik egy harmadik állat nyoma is, az általunk ismert 

szobron azonban ezen a helyen nincs semmi, vagyis elképzelhető, hogy a restaurálások során ennek az 

oroszlánnak a nyomait eltüntették. Ugyanakkor figyelembe kell vennünk, hogy lehetséges, hogy ez az eltérés 

csak a rajzot készítő művész kiegészítése volt. 
454 A1, A2, A4, A5, A6, A7, A8, A12, A13, A14, A20, A32, A34, B1.  
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Az oroszlánokat alapvetően kétféle módon ábrázolták az Artemis Ephesia-szobrok 

felkarjain: reliefszerűen, teljesen belesimulva a kar síkjában,
455

 vagy attól többé-kevésbé 

elszakadva,
 
egyes esetekben szinte teljesen elválva a szobortól.

456
 Mozdulatlanul ülnek vagy 

fekszenek, esetleg felágaskodnak, sőt inkább felkapaszkodnak az istennő karjára. 

Lichtenecker meglátása szerint, és ezzel Fleischer is egyetért,
457

 abban az esetben, ha mindkét 

karon egy-egy állat jelenik meg, akkor azok nyugalmi pozícióban ülnek, esetleg fekszenek, 

míg ha több, akkor sokkal élettelibbek és a felkarra felkapaszkodottan látjuk őket. Ez azonban 

csak részben igaz, az A15-ös szobor (15.c kép) esetén egy-egy nagymacska jelenik meg 

mindkét oldalon, felágaskodó pozícióban. Hasonló a helyzet az A21-nél (21.a kép), ahol 

ugyan a mozdulat nem ennyire dinamikus, de az ülés statikusságát megtörve egyik mancsukat 

a stilizált makkláncra helyezik. Mivel az oroszlánok a gyapjúfonat miatt nem kerülhetnek a 

könyökhajlatnál lejjebb a karon, ezért ezt a fajta mozgékonyságot inkább az elrendezési 

lehetőségnek köszönhetik, mert míg a könyökhajlatban viszonylag egyszerű egy ülő vagy 

fekvő nagymacskát ábrázolni, addig a felkaron sokkal könnyebb egy, a kar ívét követő ágas-

kodó állatot ábrázolni, mintsem egy ülőt. 

Fleischer rámutat arra is,
458

 hogy az A32 és az A12 szobor esetén az oroszlánokat más 

lények, az előbbi esetén a vállaknál megjelenő kakasok, míg az utóbbinál a különböző tengeri 

lények helyettesítik. Ezt az állítást az is megerősítené, hogy a könyv megírása óta előkerült 

A5-ös szobron (5. kép) sincsenek oroszlánok, ugyanakkor a vállain szintén egy-egy kakast 

láthatunk.
459

 Ennek kapcsán azt is hozzáteszi, hogy az oroszlános ábrázolások inkább a kis-

ázsiai térségre jellemzőek. Ebben egyet kell, hogy értsek Fleischerrel, ugyanis összevetve az 

itáliai típussal kiderül, hogy arányaiban ritkábban jelennek meg oroszlánok, mint a kis-ázsiai 

vagy az átmeneti típusnál. 

Lichtenecker véleménye szerint, ilyen típusú oroszlánábrázolás nem képzelhető el a 

hellénisztikus kort megelőző időszakban, azonban előképei egy sokkal korábbi időszakra 

nyúlnak vissza. Két olyan ábrázolást említ, amelyek párhuzamba állíthatók az Artemis 

Ephesia karjain megjelenő oroszlánokkal.
460

 A korábbi, a Kr.e. 8. századból származó, II. 

                                                        
455Reliefszerű ábrázolás: A9, A19, A33, B2, B3, B5, B7(?) I6(?). 
456 Plasztikus ábrázolás: A3, A10, A16, A17, A22, A23, A24, A25, A26, A28, A29, A31, A31, A39, I5. 
457 LICHTENECKER (1952): 153. vö. FLEISCHER (1973): 111. 
458 FLEISCHER (1973): 111 vö. LICHTENECKER (1952): 154. 
459 Thiersch, a szobor bemutatásakor, jó néhány oldalt szentel az istennő vállán ülő állat meghatározásának, 

hiszen ezen a szobron csak a madár lábai és mellének egy része látható. Gyöngytyúkként, fürjként vagy 

fogolyként próbálta meghatározni, azonban miután ornitológusoknak is elküldte a töredéket, azt a választ kapta, 

hogy valószínűleg kakasról van szó. THIERSCH (1935): 42–43. Ezt a tényt erősítette meg az A5 szobor 

előkerülése, hiszen pont ugyanazon a helyen, ahol az A32-nél a két lábat láthatjuk, két kakas jelenik meg.  
460 LICHTENECKER (1952): 152–154. 
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Sarrúkín palotáját a Dúr-Sarrúkínt díszítő, Gilgamest ábrázoló dombormű,
461

 amelye n a hős 

látható, amint a könyökhajlata alá szorít egy oroszlánt. Csakhogy ez esetben nem arról van 

szó, hogy Gilgames egyszerűen „fogja” ezt az oroszlánt, hanem, hogy szorításával megfojtja, 

ebben a kontextusban azonban nem állítható párhuzamba Artemis Ephesiával. S bár 

Lichteneckernek igaza lehet abban, hogy az oroszlánok már az Endoios-féle szobron is 

megjelenhettek, de a Gilgames dombormű puszta léténél sokkal egyértelműbb bizonyítékaink 

is rendelkezésre állnak.
462

 

A másik tárgy, a Boscoreale kincslelet darabjaként előkerült, ún. „Afrika-tál” (82. 

kép), amely Kleopátra Seléné mellképét ábrázolja. A nőalak vállánál, többek között, látható 

egy oroszlán is. Bár tény, hogy a tál a Kr. e. 1 század végén – a Kr. u. 1 század elején 

készülhetett, és így a datálást tekintve közel áll az Artemis Ephesia-szobrokhoz, valamint az 

állat is hasonló helyen jelenik meg mindkét ábrázolásnál, azonban az időbeli közelségen és az 

ábrázolás stílusán kívül más kapcsolatot nem nagyon lehet találni a tárgyak között. Kleopátra 

Seléné-ábrázoláson ugyanis egy sor tárgy és állat, például bőségszaru, sistrum, kobra, 

nősténypárduc jelenik meg. Ezek azonban nem az alakon, hanem mellette, körülötte láthatóak. 

Így az oroszlán sem a vállakon, hanem a vállaknál jelenik meg, és nem önmagában 

kapcsolódik az alakhoz, hanem egy szimbólumcsoport részeként látható. Ez utóbbi 

csoporthoz tartozik még egy íj, illetve egy furkósbot vagy buzogány fej is, amely közvetlenül 

az oroszlán mögött jelenik meg. A legújabb kutatások ezt a szimbólumcsoportot Héraklésszel, 

pontosabban szólva az első munkájával, a nemeai oroszlán legyőzésével hozzák kapcsolatba. 

A megjelenése a tálon akkor válik érthetővé, ha tudjuk, hogy egyes észak-afrikai törzsek, 

amelyek közé Kleopátra Seléné férje, II. Juba is tartozott, magukat a görög hérós utódainak 

vélték.
463

 

Másfelől a Kleopátra Seléné oroszlánjának a helye nem annyira kötött, mint Artemis 

Ephesiáé. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint egy, az Afrika-tálhoz nagyon hasonló ábrázolás 

Kleopátra és Antonius lányáról, amelyen a nagymacskát a mellkason látjuk viszont.
464

 

Így az a magyarázat, amely úgy akarja kapcsolatba hozni a két ábrázolást, hogy a kis-

ázsiai anyaistennőt kísérő nagymacskákat véli felfedezni minkét esetben, méghozzá oly mó-

                                                        
461 Louvre, katalógusszám: AO19862-17. http://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/hero-overpowering-lion (2015. 

február 14. állapot). 
462 LICHTENECKER (1952): 153. 
463 Cleopátra Seléné és Héraklés kapcsolatáról bővebben: LINFERT (1992): 354; DRAYCOTT (2012): 54-56. 
464 A Kr. e. 1-Kr. u. 1. század közötti időszakra datált tárgy a Christie’s egyik 2011-es árverésének darabja volt. 

http://www.christies.com/lotfinder/ancient-art-antiquities/a-roman-parcel-gilt-silver-emblema-of-5509210-

details.aspx (2015. május 2. állapot)  

http://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/hero-overpowering-lion
http://www.christies.com/lotfinder/ancient-art-antiquities/a-roman-parcel-gilt-silver-emblema-of-5509210-details.aspx
http://www.christies.com/lotfinder/ancient-art-antiquities/a-roman-parcel-gilt-silver-emblema-of-5509210-details.aspx
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don, hogy az „Afrika-tálra” Artemis Ephesia „hatására” került az oroszlán, nem állja meg a 

helyét. 

 

 6.1.2.1 Kybelé vagy potnia thérón? 

Az eddigi kutatások az oroszlánok megjelenését a szobrokon két okra vezették vissza: az 

egyik feltételezés szerint az istennő potnia thérón mivolta miatt, a másik szerint Kybelé 

hatásaként kerülhettek az istennő szobrára.
465

 Mind Fleischer, mind Lichtenecker néhány 

mondatban felveti mindkét lehetséges magyarázatot, de bővebben egyikük sem ír erről. 

Ugyanakkor tény, hogy az előbbi esetén, még nem állt rendelkezésükre az a 2014 nya-

rán előkerült, daedalikus stílusú lelet (27.a-b kép), amely, az ásatás vezetője, Sabine 

Ladstätter szerint egy potnia thérón ábrázolás lehet.
466

 A lelet fontossága abban rejlik, hogy ez 

az első olyan ábrázolás az Artemision területéről, amely egyértleműen kapcsolatba hozható 

Artemisszel. Az istennő első említése potnia thérónként az Iliásban történik, a görög 

mitológia korai időszakában is már ezen a néven ismerték az istennőt.
467

 Bár a lelet nagyon 

biztató, de arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy a Ladstätterék által kiadott sajtóanyaghoz 

mellékelt rekonstrukciós rajzon látható oroszlánok nem biztos, hogy megjelentek a szobor 

mellet, hiszen egyelőre egy csak a fej, a vállak és szárnyak részletei láthatóak a töredéken. Ha 

előkerülnének a hozzá kapcsolódó oroszlánok, akkor teljes bizonyossággal állíthatnánk, hogy 

potnia thérón ábrázolásról van szó, azonban egyelőre ez inkább csak feltélezés. 

Mindazonáltal az archaikus kor művészetében nagyon sok hasonló, többségében 

Artemisként azonosított ábrázolással találkozhatunk. Egy olyan istennőalakkal, amelynek 

szárnyai vannak, és különböző állatalakok, többek között oroszlánok,
468

 madarak
469

 és 

szarvasok
470

 kísérik.
471

 Az állátok ábrázolásmódja kétféle lehet, az egyik szerint körbeveszik 

az alakot, míg a másik esetén ezek nyakát, lábát vagy agancsát fogja az istennő. Kérdés, 

                                                        
465 LICHTENECKER (1952): FLEISCHER (1973): 112. 
466 http://www.oeai.at/tl_files/img/Dateien/20141211_Presseaussendung%20OeAI_Herrin%20der%20Tiere.pdf 
467

 Il. XXI. 477-478.  
468 Például: Oroszlánok lábát fogó: Kr. e. 670-660-ra datált amphora, Mykonos, Archaiologiko Mouseio, leltári 

szám: 667, KAHIL (1984): 626. Nr. 22; Kr. e. 550-525-re datált lekythos, Párizs, Louvre, Leltári szám: F71, UO. 

626. Nr. 34. (95. kép). Oroszlánok sörényét fogó: Kr. e. 550 körülre datált kratér, Firenze, Museo Archeologico 
Nazionale, leltári szám: 4209, KAHIL (1984): 626. Nr. 33.  
469 Például: Kr. e. 580-575-re datált korinthosi aryballos, Oxford, Ashmolean Museum, leltári szám: 1896.42, 

KAHIL (1984): 626. Nr. 29; Kr. e. 640–635-re datált korinthosi alabastron, Louvre, leltári szám: A 468. UO. 626. 

Nr. 23 (94. kép).  
470 Például: Kr. e. 550 körülre datált kratér, Firenze, Museo Archeologico Nazionale, leltári szám: 4209, KAHIL 

(1984): 626. Nr. 33b; Kr.e. 550. körülre datált amphora, Orvieto, Museo Faina, Leltári szám: 118, UO. 626. Nr. 

35.  
471  A gyökerei egészen a Kr. e. 2 évezredre nyúlnak vissza, amikor is feltehetően Közel-Keleti hatásra 

megjelennek a minósi és mykénéi kor művészetében.  

http://www.oeai.at/tl_files/img/Dateien/20141211_Presseaussendung%20OeAI_Herrin%20der%20Tiere.pdf
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persze az, hogy az Artemisionban talált kisplasztika-töredék mellett vajon milyen állat 

jelenhetett meg. Erre azonban, nem tudunk választ adni. A másik felmerülő kérdés az, hogy, 

ha az oroszlánok az „állatok úrnője” ábrázolásból vezethetők le, akkor miért az istennő karján 

látjuk azokat, és miért nem az alak mellett? Első pillanatra talán egyértelmű válasznak tűnik, 

hogy azért, mert a szarvasok vannak ott, csakhogy az első egyértelmű bizonyítékok arra, hogy 

az istennőt szarvasok kísérik, Domitianus idejéből származnak. 

Maradt tehát a kérdés: hogyan „kapaszkodtak fel” az oroszlánok az istennő karjaira? 

Ennek megválaszolásához segítségünkre lehet néhány, a Kr. e. 5. századra
472

 datált ábrázo-

lás,
473

 amelyen az istennő ugyancsak mint potnia thérón jelenik meg. Ezeken a – többségében 

terrakotta – kisplasztikákon Artemist szintén állatokkal láthatjuk együtt. Azonban ellentétben 

azzal a típussal, amelybe az Artemisionban talált töredék is beletartozik, a különböző állatok 

itt nem mellette láthatóak, hanem a kezében tartja azokat vagy előtte jelennek meg. A kisebb 

állatokat, nyulakat, szarvasborjúkat az egyik behajlított alkarján tartja, (97. a, 97.b, 98.a kép) 

míg a nagyobbakat (98.b kép) lábuknál vagy szarvuknál fogja. Érdekes a kontraszt, ahogy a 

kisebb állatokat védően magához emeli, míg az oroszlánokat sokkal erősebben, általában fej-

jel lefelé lógatva tartja. Természetesen az, hogy nem mellette, hanem előtte láthatóak az álla-

tok, adódhatott az ábrázolásmód különbségéből is, hiszen egy festett vázán vagy plaketten 

egyszerűbb megjeleníteni az álatokat az alak két oldalán, mintsem előtte.
474

 Ugyanebből az 

okból kifolyólag a körplasztikai alkotásokon fel is kerülhettek az istennőt kísérő oroszlánok 

az istennő oldala mellől a karokra.  

A legnagyobb probléma azonban az ezzel a felvetéssel, hogy ilyen ábrázolásmódra 

egyelőre nem találtam példát Kis-Ázsiában, mivel a legtöbb ebbe a típusba tartozó, Artemist 

ábrázoló szobor és kisplasztika Ciprusról, Korfuról került elő.  

Ugyanakkor a változást, hogy a korábban őt kísérő állatok felkerülnek a szoborra, 

beleillik abba sémába, amelyet Picard és Fleischer vázolt fel. Nevezetesen, hogy a korábban 

különálló elemek idővel a szobor részeivé váltak.
475

 

                                                        
472 Egyes korai darabokat a Kr. e. 6. századra is datálnak, például a 97.a–b és a 98.a–b kép szobrot a Kr. e. 600 

és 480 közé keltezik, illetve van néhány Kr. e. 4. századra datált is. 
473 KAHIL (1984): 666, NR. 601. Ehhez nagyon hasonló ábrázolástípus, amelynek sokkal több példánya ismert az, 

amikor az alak egyik kezében valamilyen állatot, rendszerint szarvasborjút, míg a másik kezében egy íjat tart. 

KAHIL (1984): 664–667. Nr. 560–589; Nr. 605–614; A Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteményében is van 

egy ilyen terrakotta kisplasztika (leltári szám: T. 50). KAHIL (1984): 665. Nr. 585.  
474 Ugyanakkor a Kr.e. 6. század fordulójáról ismert egy szárnyas potnia thérón ábrázolás (British Museum, 

leltári szám: 1877,0802.13), egy Campaniából előkerült terrakotta antefixen megjelenő alak, aki két oroszlánt 

tart, szinte teljesen maga elé húzva azokat úgy, hogy a mancsuk a hasa felett összeér. Ugyanakkor ebben az 

esetben is kétségessé teszi a kapcsolatot, hogy egy Kis-Ázsiától térben nagyon messze lévő ábrázolásról van szó. 
475 PICARD (1922): 537–538), FLEISCHER (1973): 69, 405. 
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A másik lehetőség, hogy az oroszlánok Kybelé „ajándékaként” kerültek a szoborra.
476

 Nem 

messze Ephesostól, a Panayir dağı domb északi lejtőin felfedeztek egy Kybelé kultuszhelyet, 

ahol a sziklába vésve egy kis fülkében egy reliefet találtak,
477

 amelyen az istennőnek a Kr. e. 

6. századra kikristályosodó, phryg gyökerű, de erősen hellenizált ábrázolását láthatjuk.
478

 A 

dús leplekbe öltözött Kybelé egy trónszéken ül, jobb kezében egy tympanont, míg bal 

kezében egy lapos áldozótálat tart, a szék két oldalán pedig egy-egy egymás felé forduló 

oroszlán látható. A képen további két kísérő alak is megjelenik, de ők most nem relevánsak a 

vizsgálat szempontjából. Ezt az ábrázolást késő hellenisztikusnak datálták. Az említett helytől 

mintegy 250 lépésnyire egy másik hasonló kultuszhely található, ahol több hasonló fülkét és 

néhány kora hellenisztikus felirattöredéket is találtak, amelyből egyértelműen felismerhető a 

Μητρός szó, ami szintén utal arra, hogy kit tisztelhettek itt. 

Az oroszlánokat Kybelé egyik legjellegzetesebb attribútumaként tartják számon.
479

 

Számos esetben látjuk azokat különböző ábrázolásain, amelyek közül a leggyakoribb az 

oroszlános kocsin vontatott vagy trónszéken ülő Kybelé. Ez utóbbi esetén az állatok kétféle 

módon is megjelenhetnek, vagy az alak ölében fekve, vagy a trónszék két oldalán ülve. 

Ugyanakkor, mint ahogy arra Roller is rámutat, az oroszlánok csak a görög Kybelé esetén 

jelentenek állandó kísérőket. Sőt, azt is hozzáteszi, hogy az sem kizárt, hogy a korábban már 

az istennő társaságában megjelenő, de nem állandósult kísérők a potnia thérón istenalakkal 

való találkozásának hatására váltak az istennő attribútumaivá.
480

 

Nehezen dönthető el, vajon melyik felvetés lehet igaz, az Artemis Ephesia-szobrokon 

megjelnő orszlánok eredetére vonatkozóan, hiszen legalább olyan valószínűnek tűnhet a 

potnia thérón-elmélet, mint a kybeléi-hatás.  

Ahhoz, hogy választ találjunk, egy kicsit hátrébb kell lépnünk, és tágítanunk kell a 

nézőponton. Mit is látunk ezen az istennőn, milyen állatok jelennek meg rajta? Felejtkezzünk 

el egy pillanatra a ruháján megjelenő állati motívumokról, és koncentráljunk csak az önálló 

állatalakokra. Mit látunk? Néhány oroszlánt a karokon, két madarat a tenyér éléhez rögzítve, 

és két szarvast, amely mellette áll. Ez az ábrázolás még akkor is, ha a szarvasokat nem ves-

szük figyelembe, hiszen elviekben csak később kerültek az istennő mellé, erősen emlékeztet 

azokra a Kr. e. 7. századi ábrázolásokra, ahol a potnia thérónt több állat kíséretében látjuk, és 

                                                        
476 Ezt más Fleischer is felvetette, de ő egy másik lehetséges magyarázatot is adott, amely szerint az oroszlánokat 

a többi, ependytésen megjelenő keveréklénnyel együtt az ún. hegyi népektől (Bergvölker) vették volna át. Én ez 

utóbbit kevésbé gondolom valószínűnek. FLEISCHER (1973): 112.  
477 KEIL (1915): 66–67. 
478 ROLLER (1999): 145. 
479

 Uo. 49, 109. 
480 ROLLER (1999): 135–136. 
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amely ábrázolástípusból 2014 nyarán került elő egy kisplasztika-töredék az Artemision 

területéről. Ennek fényében úgy vélem, hogy az oroszlánok esetében nem is annyira kybeléi-

hatásról van szó, mint inkább arról, hogy az istennő potnia théróni vonásait látjuk ezekben az 

elemekben, az oroszlánokban és madarakban megjelenni. 
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 6.2 A „pelerin” 

Egyes szobrok esetén a chitón felett a mellkason a láncok és egyéb díszítőelemek 

alátéteként egy rövid kendőszerű ruhadarabot látunk,
481

 amely, ha nem chitónról lenne szó, 

akkor leginkább egy peplos visszahajtott részeként vagy annak díszített változataként tudnánk 

azonosítani. Ezeknek az alátéteknek – a „mellek” felett látható szegélye alapján – többféle 

típusa is megjelenik. Az A1 (1.a kép)
482

 és az A32 (32.a kép) esetén egy egyenes szabású, de 

anyagszerűen hullámos, az A7-nél (7.a kép) íves,
483

 az A18 (18.b kép), A24 (24. kép), A25 

(25.a kép) és A32 esetén a „mellek” felett íves, közéjük pedig hegyesen benyúló, az A29-nél 

(29.a kép) pedig az előbbihez hasonló, de a „mellek” felett nem íves, hanem csúcsos szegélyű 

a ruhadarab. Miltner szerint – legalábbis az A29 szoborra vonatkozóan – ez egy olyan 

ruhadarab volt, amelyet bőrből készítettek, és a felsőtestet és vállakat takaró ruhára 

erősítettek. Megvizsgálva a többi érintett szobrot azt láthatjuk, hogy a ruhadarab valóban 

valamilyen vastagabb, de nem merev anyagból készült, főként igaz ez az A1 és A32 szobor 

esetén, ahol jól látszik az anyag fodrozódása, ez pedig alátámasztja Miltner feltételezését az 

alapanyagra vonatkozóan. 

A ruhadarab, funkcióját tekintve a szobor öltöztetésének megkönnyítését szolgálta, 

vagyis a mellkason megjelenő díszítőelemeket, a láncokat vagy legalábbis egy részüket, az 

asztrológia jeleket, szárnyas nőalakokat, esetleg magát a koszorút is erre a bőrdarabra 

erősítették, így megkönnyítve azok szoborra helyezését. 

  

                                                        
481 A1, A7, A18, A24, A25, A29, A30, A32, A33.  
482 Az A1 szobor esetén annak töredezettsége miatt, ez a rész csak jobb oldallon figyelhető meg. 
483 Az F1-es hamisítványon meg jelnő pelerinszerű ruhadarab is ebbe a csoportba tartozik. 
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6.3 A gyapjúfonat 

Az Artemis Ephesia-ábrázolások legjellegzetesebb elemeinek egyike a karokon lévő 

gyapjúfonat (12. táblázat). A díszítőelem alapvetően két részből áll, egy a csuklóhoz vagy a 

tenyér éléhez rögzített hosszú fonatból, valamint az aljánál kiszélesedő, harang alakú 

„bojtból”. Mivel a szobortól különálló, meglehetősen hosszú, ám ehhez képest vékony 

elemről van szó, ezt tekinthetjük a szobor legsérülékenyebb részének. Nem meglepő, hogy a 

körplasztikai alkotások és töredékek között egy sincs olyan, amelyen teljes egészében 

megmaradt volna ez a díszítőelem. A sérülékenységét az is jól mutatja, hogy néhány esetbe 

puntellokkal igyekeztek stabilitást adni a gyapjúfonatnak, és kettő helyett három vagy négy 

ponton, a kezek és a talapzat mellett az ependytésnél is megpróbálták megtámasztani azt. 

Ennek ellenére a legtöbb, ami a körplasztikai alkotásoknál és töredékeknél megmaradt, a 

gyapjúfonatokat támasztó puntello-töredékek vagy azok helye,
484

 a gyapjúfonat kiszélesedő, 

harang alakú alja,
485

 illetve ennek helye a talapzaton.
486

 Az A30-as szoborral együtt, az 

ásatások során előkerült madár és az ahhoz rögzített gyapjúfonat-töredék,
487

 és a B12 

kéztöredéken (44.a-b) látható, a tenyerek aljához rögzített madáralak segít még abban, hogy 

rekonstruálni lehessen a gyapjúfonat megjelenését.  

A szobrokat díszítő elemek közül ez az egyetlen, amelyet jobban megőriztek a 

kisplasztikák és reliefek, mint a körplasztikai alkotások. Szinte minden kétséget kizáróan 

biztosak lehetünk abban, hogy a gyapjúfonat az istennő szobrának állandó tartozéka volt. A 

Kr. e. 2. század óta az összes érmeábrázolásán megjelenik, sőt, mint ahogy az az első 

cistophorusokról kiderül,
488

 önmagában a kéz és az arról lelógó gyapjúfonat elegendő volt 

ahhoz, hogy az Artemis Ephesia alakját megidézzék. Ennek ellenére a kisplasztikák és 

reliefek esetében nem mindig látható a gyapjúfonat (12. táblázat): míg 26
489

 ábrázoláson 

szerepel,
490

 10-en
491

 nem jelenik meg,
492

 26-ról pedig nincs adat. Ez utóbbinak vagy az az 

                                                        
484 A3-as. A9, A29 szobor és a C8 töredék esetén az ependytésen kisebb nagyobb töredékek maradtak meg a 

puntellokból. Az A9-nél csak a helye látszik. Az A32-nél jobb oldalon látszik egy kisebb darabja, bal oldalon 

csak a helye, valamint valószínűleg a „mellek” utolsó sora felett lévő, a bal oldalon jobban látható sérült elem is 

a gyapjúfonat stabilitását biztosító puntello egy darabja lehetett.  
485  Az A9-nél, a szobor méretéhez képest egy meglehetősen széles átmérőjű, pikkelyes elemekből álló, 

valószínűleg szintén harang alakú lezárása volt a gyapjúfonatnak. Az A30-nál azonban egy kisebb átmérőjű 
hálós mintájú, szintén harang alakú lezárás látható. 
486 A32. 
487 FLEISCHER (1973): Taf. 33.b. 
488 Uo. Taf. 52.b. 
489 G1, G2, G5, H4, H10, H11, H14, H22, H23, H25, I1, I2, I3, I4, I7, I8, I9, I10, I11, I12, I13, J1, J2, J4, J5, J6. 
490 A 10. táblázat esetén azért 30 ez a szám, mert ott a négy, fentebb már említett körplasztika és körplasztika-

töredék is szerepel. 
491  Ezek közül a kisplasztikák közül egyről mindenképpen külön említést kell tenni, méghozzá a H1 

terrakottáról, amelynek a kéztartása eltér a megszokott Artemis Ephesia-ábrázolásoktól. Míg az alak a bal kezét 
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oka, hogy az alkar, illetve a kezek hiányoznak, és semmi más, az ábrázoláson megjelenő elem 

nem utal a gyapjúfonat jelenlétére, vagy az, hogy a tárgyról, a létezésén kívül nem állt 

semmilyen adat a rendelkezésemre.
493

  

 A részletes elemzés során az első kérdés, ami felmerül, az, hogy valójában a szobor 

mely részére volt rögzítve a gyapjúfonat. A csuklókra vagy a tenyerek élére? Fleischer a 

szobrokkal kapcsolatban először a csuklókról beszél, de később hozzáteszi, hogy azokon az 

ábrázolásokon, amelyeken egyszerű volt megjeleníteni, a gyapjúfonatokat mindig a tenyerek 

alján látjuk.
494

 A körplasztikai alkotások és felsőtesttöredékek esetén a gyapjúfonat vagy 

legalábbis valami, ami a gyapjúfonat sodrott mintáit idézi, megjelenik a csuklón
495

. A B12 

(44.a–b.) kéztöredéket vizsgálva rögtön kiderül, hogy a csuklókon lévő sodrott mintájú 

díszítőelemek különálló darabok, és ugyan sodrott mintájúak, és úgy tűnik, mintha össze 

lennének csomózva, de a csomók mint oroszlánfejek jelennek meg, és az egész inkább három 

karkötőre elemékeztet. A gyapjúfonat rögzítési helye is látszik, ami viszont a tenyér élénél 

van. Azokról a kisplasztikákról és reliefekről, amelyeken meg lehet vizsgálni a gyapjúfonatot, 

kiderül, hogy az esetek többségében a tenyerek éléhez, és nem a csuklókhoz voltak rögzítve. 

(10. táblázat)  

A gyapjúfonatok az érméken az esetek többségében a tenyerek éléhez rögzítettek, mint 

ahogy az jól kivehető például egy Domitianus kori vereten.
496

 Hadrianus uralkodásától kezdve 

azonban egyre gyakrabban fordul elő, hogy a gyapjúfonat hátrébb „csúszik”, és inkább a 

csuklókhoz, mintsem a tenyérhez rögzítve jelenik meg.
497

 Mint arról már korábban volt szó, a 

2. század közepéhez képest a század végére, illetve a 3. század elejére csökken azoknak az 

érmetípusoknak a száma, amelyeken megjelenik az istennő kultuszszobra, ehhez képest 

arányaiban viszont nő a csuklón megjelenő gyapjúfonatok száma.
498

 

 A gyapjúfonatok alját kétféle módon ábrázolták: harang alakú vagy háromosztatú 

végződéssel, ez utóbbit azonban elsősorban az érméken lehet megfigyelni. Néhány esetben 

                                                                                                                                                                             

előrenyújtva, tehát a „megszokott” módon tartja, addig jobb karját teljesen behajlítja, és összezárt jobb kezében 

egy kulcsot fog. 
492 G1, H1, H3, H5, H6, H8, H15, H26, I5, I6. 
493 G3, H2, H7, H9, H12, H13, H16, H17, H19, H20, H21, H24, H27, H28, G6, G7, H18, H29–H37, I14, I15, J3. 
494 FLEISCHER (1973): 105. 
495 A6, A10, A13 (kiegészítés), A18, A21, A22, A23, A30. 
496 KARWISE (2012): Nr. 98/4. 
497 Uo. Nr. 151/2,3; Nr. 189/1,3 (Hadrianus); Nr. 199/11; Nr.200; Nr 271/134, 135 (Antoninus Pius); Nr.343 

(Marcus Aurelius); Nr. 472; (Caracalla); Nr. 849 (II. Gordianus); Nr. 894, 895, 899, 901 (alkarra felcsavarodó 

vastag gyapjúfonat) (III. Gordianus); Nr. 951/2 (Marcia Otacilia Severa); Nr. 960 (II. Philippus); Nr. 979 

(Decius); Nr. 1074, 1076; (Gallienus); Nr.1173, 1175 (Cornelia Salonina). 
498 A kérdéssel már Theodor Schreiber is foglalkozott az 1800-as évek végén. SCHREIBER (1883): 283–288. 

Fleischer azonban úgy vélte, hogy a probléma az A30-as szobor előkerülésével megoldódott. FLEISCHER 

(1973):107. Úgy vélem azonban, hogy az érmék tükrében a kérdéssel legalább röviden mindenképpen 

foglalkozni kellett. 
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azonban nem különíthető el a gyapjúfonat alja. (11. táblázat). A harang alakú ábrázolás 

legrészletesebben az A30 (30.a kép) és A9 (9.a kép) figyelhető meg. Az előbbin egy hálós 

szövésű harang alakú bojt, az utóbbin egy meglehetősen széles alapú, valószínűleg szintén 

harang alakú bojt alsó harmada látható, amelynek mintázata pikkelyszerű, de, mivel csak egy 

nagyon kis darabja maradt meg, nem tudható, hogy az egész ilyen elemekből állt-e. 

Elképzelhető, hogy ezek a pikkely alakú elemek valamiféle nehezékként szolgálhattak, hogy 

az eredeti, xoanonra kerülő gyapjúfonatot stabilan tartsák.  

A kisplasztikáknál és a reliefeken a gyapjúfonat kiszélesedő, harang alakú bojtban 

végződik, vagy az alja nem különül el a többi résztől. Az érméken azonban kétféle végződés 

is látható, az egyik esetén a már említet harang alak, míg a másiknál három bojtban végződik. 

Ez a két különböző típus már az első cistophorusokon
499

 is megjelenik, és a császárkori 

érméken is megfigyelhető. 

Mint ahogy Fleischer rámutatott, a gyapjúfonat, akárcsak a szobor más díszítőelemei, 

nem kizárólagos jellemzői az Artemis Ephesia-ábrázolásoknak, megjelenése más 

rokonszobrok, illetve más istenek érmeábrázolásain is megfigyelhető.
500

 

A gyapjúfonat értelmezésére is számos elmélet született, ennek korábbi 

kutatástörténetét Fleischer összefoglalta,
501

 így ezekre most nem térek ki bővebben, csak 

néhány szóval utalok rájuk. A 19. századi kutatók közül néhányan egyszerű támasztéknak 

vélték (Lange, Head) annak ellenére, hogy valójában a szobornak statikailag nincs erre 

szüksége. Más feltételezések szerint bilincs volt, és az istennő megkötözésére szolgált 

(Schlosser).
502

 Picard
503

 és Hogarth
504

 szerint az őt kísérő állatokhoz volt kötve, Deonna az 

istennőn lévő kabát szegélyének látta,
505

 Thiersch thymiatérionként azonosította.
506

  

Kardara
507

 a samosi Héra karján megjelenő gyapjúfonatok kapcsán foglalkozik ezzel, és 

hettita és mykénéi párhuzamokat hoz, ez utóbbit azonban Erika Simon cáfolja.
508

  

 A gyapjúfonatokhoz fűződő legfrissebb magyarázat Gerhard Seiterlehez fűződik, aki a 

bikaáldozat kultuszával hozza összefüggésbe. 
509

 

                                                        
499 Három bojtban végződő: FLEISCHER (1973): 52b. Harang alakú: uo. Taf. 53b. 
500  FLEISCHER (1973): 108. Többek közt Artemis Leukophryéné, samosi Héra kezeiről, a Palladion-szobor 

pajzsáról, myrai Apollón kezeiben lévő ágról, assosi Athéné ujjhegyéről és lándzsájáról.  
501 FLEISCHER (1973): 105–109. 
502 Uo. 105. 
503 PICARD (1922): 534. 
504 HOGARTH (1908): 331–333. 
505 FLEISCHER (1973): 106. 
506 THIERSCH (1936): 28. 
507 KARDARA (1960): 353–358. 
508 SIMON (1969): 55. 
509 SEITERLE (1999): 251–255. 
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 Mint arra már Hogarth is felhívta a figyelmet,
510

 az A30 szobron szereplő gyapjúfonat 

harang alakú végének mintázata erős hasonlóságot mutat a delphoi-i omphalos mintázatával. 

Fleischer szerint szintén hasonlóságra utal az is, hogy mind az omphalost, mind az Artemis 

Ephesia szobrát olajjal kenték be, ami a szobor esetén a konzerválás mellett annak 

felszentelést is szolgálhatta.
511

  

Az ókori görögök a gyapjúfonatnak kultikus, mágikus, bajelhárító szerepet 

tulajdonítottak. Ezekre a szerepkörökre számos példa ismert: a leánygyermek születése esetén 

a ház fölé akaszttatták, az eleusisi mystések bokájukon hordták, az áldozati állatok szarvára 

akasztották, és, mint láthattuk, gyakran szerepelt istenszobrokon.
512

  

 Az Etimologicum Magnum Ephesos címszavánál az olvasható, hogy az Artemisionban 

menedékkérők koszorút, gyapjúfonatot viseltek, és egy ágat hordtak maguknál, ezzel jelezvén 

a státuszukat. Az Artemision, története során, számos embernek nyújtott menedéket. A 

szentély asylum joga
513

 egészen a mitológiai időkig vezethető vissza: az amazonok itt 

kerestek oltalmat az őket üldöző Dionysos, később Héraklés elől. Androklos, elűzte az 

Ephesos területén élő lelexeket, de a szentély körül lakóknak nem esett bántódásuk, és 

maradhattak lakóhelyükön.
514

 Az Artemision Strabón idején is menedékhelyül szolgált, és a 

szerző arról is tudósít, hogy története folyamán számos alakalommal újították meg ezt a jogát. 

Alexandros egy stadionnyira, Mithridatés pedig egy nyíllövésnyire terjeszti ki, ám Augustus – 

a számos visszaélés miatt – felülvizsgáltatta ezt a jogot.
515

 Tacitus arról tudósít, hogy az 

ephesosiak, Tiberius uralkodásának idején sikeresen küzdöttek az asylum jog megtartásáért.
516

 

A gyapjúfonat értelmezése szempontjából azonban a legfontosabb forrás Hérodotosnál 

található. Az ephesosiak, amikor értesültek róla, hogy Kroisos a városukra támad, egy kötelet 

erősítettek a szentély oszlopaihoz, és körbekerítették vele a várost, ezzel jelezve, hogy a 

menedékjogot annak egész területére kiterjesztik.
517

 Cselekedetükkel végül sikerült megóvni 

Ephesost a támadástól. Ezt a forrást figyelembe véve és azt, hogy a menedékkérők szintén 

                                                        
510 HOGARTH (1908): 318–319. 
511 FLEISCHER (1973):110. 
512 SEITERLE (1999): 251. 
513 Az ókori szerzők körében arra is találunk bőven utalást, hogy a menedékjog nem mindenkinek jelentett 

sérthetetlenséget. Ptolemaios Philadelphos adoptált fiát feleségével, Eirénével együtt végül nem talált menedéket 
a templomban. (ATHEN. epit. XIII. 593. Az ephesosi vecsernye idején az Artemisionban menedéket keresőket 

szintén kivégzik. (Lásd a 3.3 fejezetet) A templom menedékjoga sem Brutus és Cassius Artemisionba menekülő 

híveit (APP. civ. V. 4), sem Arsinoét, Kleopátra testvérét nem óvta meg ellenségeitől. (CASS. DIO 48. 24.) Az 

ephesosi Artemision menedékjogáról bővebben lásd: OSTER (1990): 1715–1716; KARWIESE (1995): 67, 77; 

BURKERT (1999): 66–67. 
514 PAUS. VII. 2,7–8. 
515 STRAB. XIV. 1,23. 
516 TAC. ann. III. 61–63. 
517 HDT. I. 26. 
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gyapjúfonattal fejezték ki azt, hogy az istennő védelme alatt állnak, elképzelhető, hogy a 

szobron megjelenő gyapjúfonat is a menedékjogra utal. 

 

6.4 A láncok  

A szobrok mellkasának díszítőelemi közül az egyik leggyakoribb a makklánc, amely 

egy vékony lánc, makkformájú gyöngyökkel. Két típusa van, egyik, amelyen a makkok 

élethűen,
518

 a másik, amelyen stilizált
519

 formában jelennek meg. Az előbbi csoportnál 

előfordul, hogy nem is külön láncra „fűzték fel” makkformájú gyöngyöket, hanem 

közvetlenül a koszorúra kerültek.
520

  

Azokon a szobrokon, amelyeken nem jelennek meg az állatövi jegyek, általában egy 

nagyméretű láncot, vagy több láncot véstek. A nagyméretű lánc az A5-ös (5.a kép) szobron 

látható, amelynek a közepére egy holdsarló alakú medál került. Ennek a típusnak sajátos 

változata figyelhető meg egyes terrakottákon, amelyeken, a gyöngyös láncon függő holdsarló 

medálhoz egy olyan korong kapcsolódik, amelynek a közepére egy kisebb korong került (68–

69. kép).
521

 Ha két lánc látható, akkor a felsőre, középre, egy rozettát
522

 vagy holdsarlót
523

 

ábrázoló medál került. 

Egyes szobrokon a megjelenő láncok nem sorolhatóak be egyetlen típusba sem. Az 

A3-as körszobron (3.a kép), a mellkasán két gyöngysor látható, amelyek alatt egy olyan 

vastagabb lánc jelenik meg, amelyre négy rozetta is kerül. Az A4 (4.a kép) szobor nyakára 

egy rozettákból álló nyakpántot, a mellkasra egy gyöngyökből fűzött, inkább övet, mintsem 

láncot véstek, ez utóbbit középen egy holdsarló díszíti. Az A9- korszobor (9.a kép) egyik 

egyedi vonása, az, hogy két stilizált makklánc is látható rajta, amelyek közül az egyik a 

koszorún belül van. Az A11-en (11. kép) két ovális gyöngyökből fűzött lánc jelenik meg, 

ehhez hasonló látható a H12 (75. kép) kisplasztikán. Az A16-os körplasztika (16. kép) 

mellkasán megjelenő, láncszerű elemről nehezen dönthető el, hogy virágkoszorút vagy láncot 

ábrázol, és az is, hogy a rajta lévő, négy, ovális gyöngy makkláncra utal-e. Az A10-es (10. 

kép) körszobron és a H1-es (64. kép) kisplasztikán, a mellkason, torques-szerű láncok 

láthatóak.  

                                                        
518 A5, A7, A17, A18, A22, A23, A24, A25, A26, A31, A33, A39, H9. 
519 A5, A9, A15, A10, A19, A20, A21, A28, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10. 
520 A25, A32, A33, B2 valamint az A2-is (2.a kép), ha a mellkason lévő elem nem lánc, hanem virágkoszorú ezt 

azonban nehéz eldönteni. 
521 H5, H6, H7, H8, H26.  
522 A6, A13. 
523 B5. 
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A legszebb „láncrendszer” az A29 szobron jelenik meg. (29.b kép). Ez egy két részből 

álló nyakék. Felső része kerek és rombusz alakú elemekből áll, és egy olyan gyöngysorhoz 

kapcsolódik, amelyen kerek és makk formájú függők láthatóak. A nyakék alatt, egy széles, 

holdsarló alakú, vastag lánc jelenik meg. A szobor másik különlegessége, a pelerinről 

alácsüngő, bogyós gyümölcsökből készült lánc, amelynek egyetlen párhuzama az A13-as 

szobron (13. kép) figyelhető meg. 

Az A30-as (30.a kép), az A32-es (32.a kép) szobrok és a B1-es (35. kép) felsőtest-

töredék esetén egyetlen lánc sem került a szobrokra. 

A kisplasztikákról és reliefekről sokkal nehezebb megállapítani, hogy milyen láncok 

jelennek meg rajtuk, sok esetben egyik fenti típushoz sem sorolhatóak.  

Egyes ábrázolásoknál egy egyszerű láncot formáztak meg a mellkason.
524

 A G4-nél 

(63.a kép) és a H2 (65. kép) geometriai elemekből álló láncok láthatóak, de míg az előbbinél 

két láncot tudunk elkülöníteni, az utóbbinál nem mondható meg számuk. A H9-en (70. kép) 

egy nagyméretű makklánc jelenik, meg, ez még nem lenne különleges, azonban a „mellek” 

közepére egy holdsarló is kerül. A H10-es kisplasztika nyakán (73. kép), egy, négy, nagy 

négyzetből álló, gyöngyös lánc jelenik meg, a virágkoszorúról lelógó ovális gyöngyök talán a 

makkláncra utalnak. Szintén nagyon különleges a H23 (81. kép) mellkasán lévő korong alakú 

csüngő, amelyet sugarak vesznek körbe. Az azonban nem látható, hogy a csüngő pontosan 

mihez is kapcsolódott. 

 Néhány szobor esetén a „mellek” és a virágkoszorú között, vagy a virágkoszorúk alatt 

más díszítőelemek is megjelennek. Rozetta sor került a „mellek” felső sora fölé az A6-os 

szobron és a B5-ös felsőtest-töredéken. Hasonló a helyzet az A16-oson, azzal a különbséggel, 

hogy a rozettasor a „mellek” alatt is megjelenik. 

 A mellkas díszítőelemeinek másik típusa, amelyen, a „melleken” valamilyen 

állatalakok, vagy mitológiai lények protoméi támaszkodnak. Az A23-as (23. kép) szobron 

lovak, az A25-ös szobron (25.a kép) griffek A19-esen (19. kép) és még néhány kisplasztika 

eseten oroszlánok láthatóak.
525

 

 A legkülönlegesebb ebből a szempontból az A12 szobor (12.a–b kép), amelyben 

különböző lényeket és ember alakok sorakoznak a virágkoszorú és a „mellek” között. Jobb 

oldalon egy furcsa tengeri keveréklény, szárnyakkal és felcsavarodó halfarokkal, mellette két 

                                                        
524G1, G3, H16, I1, I5, I8. A G2 esetén ez cseppformájú gyöngyökkel egészül ki. Az I3-nál pedig egy egyszerű, 

gyöngyökből fűzött lánc látható.  
525 H6, H6, H7, H8, H26 
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töredékes felfelé ágaskodó kutya esetleg vaddisznó, míg baloldalon egy Triton, egy lovas 

chlamysben és csúcsos süvegben, valamint egy bika láthatóak. 

 

6.5 Kiket melenget Artemis Ephesia a „keblei” felett? 

Az Artemis Ephesia-szobrán kétféle nőalak jelenik meg díszítőelemként, az egyik az 

esetek többségében az ependytésen előforduló „Rankenfrau”, míg a másik, a mellkason, 

illetve két esetben a nimbuson megjelenő nőalak. Mint Artemis Ephesiával kapcsolatban oly 

sok kérdésben, ebben sem jutott még a kutatás nyugvópontra, azonban mielőtt belefognánk 

egy rövid kutatástörténeti összefoglalóba, tekintsük át a nőalakok előfordulását az egyes 

szobrokon (6. táblázat). 

 

6.5.1 A nőalakok megjelenésének gyakorisága 

Az ismert körplasztikai alkotások és felsőtesttöredékek közül 30 esetben a mellkason
526

 és 

egy esetben a fej mellett jelennek meg a nőalakok.
527

 12 esetben nem kerültek fel a szoborra, 

és szintén 12 esetben nem lehet megállapítani, hogy szerepeltek-e a szobron. A reliefek esetén 

az I5-ös domborműről (90. kép) állíthatjuk biztosan, hogy megjelentek rajta a nőalakok. A 

kisplasztikák közül a H1 (64.kép) esetén pedig a nimbuson láthatjuk őket. 

Számukat tekintve a leggyakrabban kettő,
528

 nyolc esetben négy,
529

 egy esetben hat,
530

 

és szintén egy esetben három
531

 jelenik meg belőlük. Ha a mellkasra faragták őket, akkor 

legtöbbször a koszorú által határolt területen belül láthatóak,
532

 ez alól egy kivétel van, az 

A16-os szobor (16. kép), amelyen azon kívülre kerültek. Két olyan szobrot ismerünk, ahol 

nincs koszorú, de a nőalakok megjelennek: az A4-nél (4.a kép) a mellkas felső részére a nyak 

alá, az A11-en (11. kép) pedig a „mellek” mellé kerültek. 

Az nőalakok többségét szárnyakkal ábrázolták, de az A11-es, A12-es (12.c kép), A21-

es (21.a kép) körplasztikai alkotások mindegyik alakjának, az A18-on (18.c kép) és az A24-

en (24. kép) ábrázolt négy női figura közül egynek-egynek hiányzik a szárnya. Ez utóbbi 

                                                        
526 A2, A3, A4, A7, A9, A10, A11, A12, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A26, A28, A30, 
A31, A32, A34, A39, B3, B4, B6, B10, B13. 
527 B8. 
528 23 esetben: A2, A3, A4, A7, A9, A11, A15, A16, A17, A19, A20, A21, A22, A26, A28, A34, B3, B4, B6, 

B10, I5, B8, H1.  
529 A10, A12, A18, A23, A24, A30, A31, A39, 
530 A32. 
531 B13. 
532 A2, A7, A9, A10, A12, A15, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A26, A28, A30, A31, A34, A39, 

B3, B4, B6, B10. 
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kettő esetén lehet, hogy pusztán a „helyhiány” miatt maradtak le a szárnyak. Az A16-os 

szoborról (16. kép) rendelkezésemre álló egyetlen fénykép
533

 valamint Thiersch leírásából
534

 

nem derül ki, hogy voltak-e szárnyai a nőalakoknak. Hasonló a helyzet az I5, illetve I6 (91. 

kép) relief esetén, ahol egyelőre sem pontos leírás, sem szakirodalom nem állt 

rendelkezésemre a kérdés vizsgálatakor. Az A17 (17.a kép) és a B3 (37. kép) annyira sérült, 

hogy bár látszanak a nőalakok, az mégsem dönthető már el, hogy volt-e szárnyuk vagy 

sem.
535

 

Két fontos szempontot kell még figyelembe vennünk a nőalakok vizsgálatakor: 

egyrészt, hogy mit tartanak a kezükben és, hogy milyen kontextusban látjuk őket. Kontextus 

alatt elsősorban a zodiákusok és a szárnyas nőalakok egymáshoz képesti elhelyezkedését 

értem (6. és 7. táblázat). A két motívumot mindenképpen összetartozónak kell tekinteni 

legalábbis azokban az ábrázolásokban, ahol egy jelenetben láthatjuk azokat.
536

 A 25 

ábrázolásból, ahol mindkét elem, a zodiákus és a nőalakok is megjelennek, mindössze négy 

az, amelyben nem együtt szerepelnek, hanem virágkoszorúk vagy láncok választják el 

egymástól azokat.
537

 

 

6.5.2 A nőalakok attribútumai és kontextusuk 

A nőalakok és az asztrológiai csillagjegyek elhelyezkedéséről a tipológiai kísérlet 

során már esett szó. Mivel azonban most egy újabb szempont, a nőalakok kezében megjelenő 

attribútumok képezik a vizsgálat tárgyát, tehát új szempontot vezettem be, a két esetben az 

egyes csoportok nem feltétlenül fedik egymást. 

A leggyakrabban előforduló jelenet a koszorún belül álló, egymással szembe forduló 

két szárnyas nőalak, amint egy szalaggal átkötött koszorút tart egy rák fölé, amely a Rák 

csillagképre utal.
538

 A másik kezükben pálmaágat tartanak.
539

 Ritkábban, de előfordulnak 

olyan esetek is, ahol a másik kezük üres.
540

 Az utóbbi csoportból külön ki kell emelnünk az 

                                                        
533  A szobor jelenlegi helyéről nincsenek ismereteink, legutoljára a Sotheby’s Aukciósház katalógusában 

szerepelt. 
534 THIERSCH (1935): 11–12. 
535 Az A1 szobornak szintén erősen sérült a mellkasa, azonban ott egyértelműen látszik, hogy nem jelent meg a 

nőalak, kivéve akkor, ha nem a szobor közepére, a „mellek” első három sorára került. Ez azonban kevéssé 

valószínű. 
536 A4, A7, A15, A12, A16, A17, A18, A20, A21, A22, A23, A24, A26, A28, A30, A31, A32 A34, B3, B4, B6. 
537 Α4, Α16, Α30, A32. 
538 12 eset: A7, A15, A17, A20, A21, A22, A26, A28, A34, B3, B4, B6. 
539 A7(?), A20 A21, A22, A28, A34, B3, B4, B6(?).  
540 A15, A17, A26.  
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A26 szobrot (26. kép), amelyen a két nőalak mellett egy-egy fát láthatunk.
541

 Az A7-es (7.a 

kép) mellkasán megjelenő nőalakok erősen kopottak, bár a szoborleírások szerint megjelenik 

a pálmaág, de a tárgyról készült fotón ez nem vehető ki.
542

 Hasonlóan problémás a B6-os 

számú felsőtesttöredék (40.a kép), amely szintén erősen sérült, csak jobb oldalon a ruha 

nyaka alatt látszik valamilyen levélszerű elem, azonban ez nem kapcsolódik az alak kezéhez, 

a rosszabb állapotú bal oldalon mindössze annyi azonosítható, hogy az alak keze üres. Az 

eddigiekhez képest eltérő a figurák kéztartása is, a koszorút nem a magasba emelik, hanem 

kezüket leengedve tartják a Rák fölött.  

A következő típusnál a koszorún belül négy nőalakot, jobb és bal oldalon is kettőt-

kettőt láthatunk egymás mögött, középre fordulva, és közöttük csillagjegyek jelennek meg. 

Ebbe a csoportba tartozik az A12 (12.c kép), ahol a középső nőalakok közötti részen nem 

egy, hanem két jegy, a Rák az Oroszlánnal osztozik, valamint az A18 (18.c kép), az A24 (24. 

kép), amelyeknél az Ikrek látható a centrális helyen. Az A12-nél, az attribútumokat tekintve, 

a középső két alak egy koszorút emel a két zodiákus fölé, a másik kezükkel a mögöttük álló 

figura kezét fogják. Az A18 és A24 esetén már sokkal érdekesebb a helyzet. Az előbbinél a 

középső kettő egy-egy meghajlított botot, a bal szélső egy kalászt tart, míg a jobb oldali keze 

üres. Az utóbbinál a bal oldalon a középső egy meghajlított botot tart, a szélső pedig koszorút 

emel a Bika szarvai fölé, a jobb középső szintén botot tart a kezében a másik kezét lefele 

nyújtja, és úgy tűnik, hogy fog vele valamit, ami vagy a ruhája, vagy valami, ami nehezen 

elkülöníthető a ruhája redőitől. A jobb szélső szintén egy meghajlított botot fog, de nem maga 

elé emeli, mint a társai, hanem vízszintesen, körülbelül a dereka magasságában tartja. 

Ennek a csoportnak is vannak speciális esetei, mégpedig az A31 (31. kép), ahol a 

csillagjegyek nem a nőalakok között, hanem a lábuk alatt, de még a koszorún belül 

helyezkednek el. A két középső alak thyrsost tart a kezében, lábuk alatt jobb oldalon a Rák, 

bal oldalon az oroszlán látható. A két szélső a kezét magasra emeli, mintha a felettük lévő 

lánc bojtjait fognák, de ha jobban megnézzük, a fotón látszik, hogy a kezük alatt egy-egy 

vastagabb vonal van, mintha ők is valamilyen botot fognának, azonban ennek említésével a 

szobor leírásánál nem találkoztam.
543

  

                                                        
541 Thiersch a rendelkezésére álló adatok alapján úgy tudta, hogy a nőalakok pálmaágat tartanak a kezükben, de 

Linfert, aki a tárgyat magát is vizsgálni tudta megállapította, hogy azok nem pálmaágak, hanem két különálló fa 

látható. THIERSCH (1935): 34–35; LINFERT (1994): 352–354.  
542THIERSCH (1935): 2–3. Nr. 3; VORSTER (2011): 205–209. Abb. 21.2–22.5. 
543 MILTNER (1958b): 307–308. 
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Egy másik csoportot képeznek azok az ábrázolások, ahol a koszorún belül csak a négy 

nőalakot látjuk.
544

 Két szobornál a zodiákusok a koszorún kívül jelentek meg. Az A30 (30.a 

kép) esetén a két középső alak szintén egy-egy thyrsost fog a kezében, a két szélső pedig egy-

egy pálmaágat tart. Az A32-es számú szobron (32.a kép) láthatjuk a legtöbb nőalakot, szám 

szerint hatot, ezek közül négyet a koszorún belülre faragtak, kettőt pedig a koszorún kívülre. 

Az koszorún belül lévők kezében a többi ábrázoláshoz képest kisméretű pálmaág látható. A 

csillagjegyek a koszorún kívül, a karok mellett lévő szárnyas nőalakok feje felett láthatóak. 

Ezeknek a nőalakoknak az egyik kezében pálmaág, a másik kezükkel pedig koszorút tartanak, 

a bal oldali a Rák és az Ikrek közé, a jobb oldali az Oroszlán alá. Érdemes megfigyelni 

meglehetősen érdekes hajviseletüket: a fejük tetején olyan kontyot hordanak, amelyhez 

hasonlót az évszak szarkofágokon megjelenő Erosokon és szárnyas nőalakokon láthatunk. 

Az A10-en (10. kép) és az A39-en (50. kép) szintén négy nőalak szerepel, azonban 

asztrológiai csillagjegyek nélkül. Az A10 figurái különböző tárgyakat tartanak a kezükben 

(jobbról balra haladva): az első koszorút és pálmaágat, a második Schörner szerint kígyót, de 

én úgy gondolom, hogy inkább meghajlított botot, a harmadik egy meghajlított botot, és egy 

negyedik, szintén Schörner szerint, egy pajzsot.
545

  

Az A39 esetén a középső kettő lefelé nyújtott kezében egy koszorút fog, a szélső 

alakok keze pedig üres. Ennél a szobornál azonban a jelenet kissé kiscsúszott a koszorú 

határolta területről. Úgy tűnik, hogy a mester, aki a szobrot készítette, egy kissé elszámította 

magát, ugyanis az alakokat – méretükhöz képest – meglehetősen kis helyre zsúfolta. Az egész 

jelenet balra csúszott, így a bal szélső nőalak csak derékig látszik, és a többiek is legfeljebb a 

térdükig, így nem dönthető el, hogy eredetileg is így tervezte-e a kőfaragó a szobor 

elkészítését, vagy egyszerűen a helyszűke miatt látunk csak ennyit belőlük. 

Néhány ábrázolás maradt még hátra, amelyeket nem lehet egyértelműen besorolni a 

fenti csoportok egyikébe sem. Az A9 (9.a kép) az első típushoz áll legközelebb, itt is két 

nőalakot látunk, egyik kezükben pálmaág, másik kezüket magasra nyújtják. Azonban, mivel a 

mellkasnak pont ez a része sérült, nem látni, hogy mit tartanak a kezükben. Közöttük nem egy 

csillagjegy, hanem egy „Rankenfrau” látható. A B10 (43.kép), amelyen szintén két szárnyas 

nőalak jelenik meg és egy a méretükhöz képest hatalmas koszorút tartanak egyik kezükben,
546

 

a másik kezük üres, közöttük semmi más nem látható. Némileg távolabbról, de még mindig az 

első csoporthoz kapcsolható az A16 (16. kép), legalábbis abból a szempontból, hogy két 

                                                        
544 A30, A32. 
545 SCHÖRNER (2008): 23. 
546 Hasonló szempontból érdekes még az I8 (93. kép) relief, amelynek a mellkasi részén, a virágkoszorú által 

határolt területen belül egy nagyobb és két kisebb koszorú látható.  
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nőalak és egy Rák került a mellkasára, de nem olyan kontextusban, mint az eddigi daraboknál. 

A koszorú helyén egy négyszögletes gyöngyökből fűzött lánc látható, ezen belül csak a Rák 

jelenik meg. A nőalakok viszont a koszorún kívülre kerültek, a „mellek” két oldalán 

láthatóak, az előre nyújtott kéz mozdulata viszont megmaradt, csakhogy itt nem egy koszorút, 

hanem az említett gyöngyös láncokon lógó, csepp formájú függők egyikét fogják. 

Az A3-as szobron (3.a kép) csak két nőalak látható, rajtuk kívül csak a koszorú és az 

asztrológiai jelek szerepelnek a szobron, így tulajdonképpen egyik csoporthoz sem 

kapcsolható. A nőlakok a „mellek” két oldalán állnak, mozdulatuk azonban a nőalakok 

többségének kéztartásához hasonló, egyik kezüket ők is előre és fölfelé nyújtják. 

A Massiliaból előkerült B13-as szobron három, egymás kezét fogó nőalak látható. 

Ezeket Noelke Charisokként azonosította,
547

 akik egyébként az aphrodisiasi Aphrodité 

szobrainak állandó díszítőelemei. Tekintettel arra, hogy az Artemis Ephesiát és az 

aphrodisiasi Aphroditét ábrázoló szobrok földrajzi elterjedése
548

 többé-kevésbé egybeesik, 

elképzelhető, hogy az aphrodisiasi Aphrodité egyik díszítőeleme kerülhetett a szoborra. Ez 

egyfajta helyi „szinkretizmusként” interpretálható, és arra is példaként szolgálhat, hogy 

miként változhat meg egy, az eredeti kultuszhelyétől távolra kerülő istenség szobra. 

A felsorolás végére ismét az A4 (4.a kép) szobor került, amely ebben a 

vonatkozásában is eltér a megszokottól. A nőalakok a mellkas felső részén, jobb és bal oldalt 

térdelnek. A bal figurával szemben egy nagyon szépen kidolgozott, karcsú, izmos ló, jobb 

oldalon pedig egy – a kopás miatt nehezebben meghatározható – állat, talán egy őz vagy 

szintén egy ló. A nőalakok az állatok orrát simogatják, esetleg etetik azokat. A jelenetet 

oroszlánfejek sora zárja le. 

Többféle nőalak többféle attribútummal; koszorú, pálmalevél, meghajlított bot, 

thyrsos, pajzs; hol ketten, hol négyen, sőt hatan vagy esetleg csak hárman. Rengeteg variáció, 

ez alapján tehát nem is olyan egyszerű meghatározni a kilétüket. A szárnyak, a koszorú és a 

pálmaágak egyszerre egy nőalakon? Nyilvánvaló, hogy elsőre Niké vagy Victoria jut róla 

eszünkbe, azonban, mint azt a következőekben látni fogjuk, a helyzet meghatározása közel 

sem ennyire egyszerű.  

 

                                                        
547 NOELKE (1983): 127. 38. j. 
548 Uo. 128. Abb. 19. 
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6.5.3 Nikék? Victoriák? Hórák? 

Hermann Thiersch az Artemis Ephesia-szobrokról szóló monográfiájában, meglehetősen 

következetlenül, többféle névvel illeti az Artemis Ephesia-szobrok mellkasán megjelenő 

nőalakokat, hol Hóráknak,
549

 hol Nikéknek,
550

 hol lányalakoknak (Mädchenfiguren)
551

 vagy 

szárnyas lányalakoknak
552

 nevezi őket, leggyakrabban azonban Hóra megnevezést használja. 

Lichtenecker ezzel szemben teljes bizonyossággal Nikéknek azonosítja őket. 

Véleménye szerint, annak ellenére, hogy a Niké mint ruhadísz terminus ante quemje a Kr. e. 

2. századra datálódik, méghozzá a Messénéi Damophón által a lykosurai Despoina szentély 

számára készített, monumentális szoborhoz tartozó ún. „Despoina fátylon” jelennek meg 

először, mégis ez ábrázolásra egy sokkal korábbi előképre nyúlik vissza. Ezzel 

tulajdonképpen arra utal, hogy a szárnyas nőalakok már régóta az istennő ruhatárának díszei 

közé tartoztak. Magyarázatként ehhez két adatot említ, egyrészt azt, hogy Nemesis, Pheidias 

által készített szobrának koronájára díszítésként fehér szarvasok és Nikék kerültek.
553

 

Másrészt, azt hogy az Artemis Ephesia egyik rokonszobrát, a Maiandros melletti magnésiai 

Artemis Leukophryénét egy, a Kr. e. 2. századból származó, felirat Νικηπόρος-nak nevezi. 

Úgy vélte, hogy ennek az istennőknek olyan ábrázolásai lehettek, amelyen őt oszlopokon 

vagy talapzatokon álló Nikék kísérték.
554

 Azonban mint, arra már Fleischer rámutatott, erre 

semmilyen bizonyíték nincs. Artemis Leukophryénének nem ismerjük a pontos megjelenését, 

eddig csak érmeábrázolásai kerültek elő,
555

 és azokon a feje mellett, kétoldalt, külön álló 

pontosabban szólva szálló Nikék láthatóak. Ráadásul ezek az érmék császárkoriak,
556

 vagyis 

nem tudjuk, hogy képileg mikor és milyen formában jelenhetett meg a győzelem görög 

istennője kísérőként a Maiandros melletti Magnesiaban tisztelt istennő mellett. 

Peter Hommel vetette fel annak lehetőségét, hogy a nőalakok, azonosak azokkal a 

nőalakokkal, akiket néhány császárkori érmén, pontosabban szólva az ezeken megjelenő 

ephesosi Artemision oromzatán láthatóak. Hommel felvetéséről még a későbbiekben szó lesz, 

így annak részletesebb bemutatására most nem térnék ki. 

                                                        
549 THIERSCH (1935): 2. Nr.2 (A3); 3. Nr. 3 (A7); 11. Nr.9 (A16); 20. Nr.14 (A20); 22. Nr.18 (A24); 23 Nr.19 

(A21); 25. Nr.20 (A23); 26. Nr.21 (F1); 34. Nr.24 (A26); 36. Nr.27 (A22); 38. Nr.28 (B4); 40. Nr. 29 (A32); 51. 

Nr.30 (F3); 51. Nr.31 (A34); 54. Nr.38 (A28).  
550 Uo. 5. Nr.8 (A15); 12. Nr.10 (A17); 13. Nr.11 (A4); 21. Nr.15 (B3). 
551 Uo. 4. Nr. 6 (A12).  
552 Uo. 17. Nr. 12 (A18). 
553  A cikk, amelyre Lichtenecker utal (Schweitzer, B: „Dea Nemesis Regina, Jahrbuch des Deutschen 

Archäologischen Instituts XLVI, 1931, 175- 210), nem volt számomra hozzáférhető, ám minden bizonnyal arra a 

szoborra utal, amelyről Pausanias is ír. PAUS. I. 33,3. 
554 LICHTENECKER (1952): 104–108. IvM nr. 100. 
555 FLEISCHER (1973): Taf. 62–63. 
556 Uo. 144.  
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Franz Miltner, aki azokat az ásatásokat vezette, amelyek során a három Artemis 

Ephesiát ábrázoló szobor
557

 a Prytaneionból előkerült, úgy vélte, hogy a „szép” Artemis 

Ephesián (A30, 30.a kép), illetve „kis” Artemis Ephesián (A31, 31. kép) megjelenő nőlakok 

közül, a belső kettő Hórát, míg a külső kettő Nikéket ábrázol, azonban erre részletesebb 

magyarázatot nem adott. Hasonlóan vélekedik Deonna, azonban, azt ő sem részletezi, hogy 

milyen jellemzők alapján jutott arra, hogy egyik nőalak Niké és a másik Hóra.
558

  

A legutóbbi részletesebb értelmezési kísérlet a nőlakok meghatározására Stefan 

Karwiese nevéhez fűződik. A kutató a nőalakok megjelenését Artemis Ephesia szobrának 

mellkasán Augustusszal hozza összefüggésbe. Az actiumi csata után, Ocatvianus, a nagy 

elődök, Kroisos és Alexandros nyomdokaiba lépve, akik Ephesosból deklarálták Kis-Ázsia 

feletti uralmukat, a városból szervezi újjá Asia provinciát.
559

 Ennek hatására Artemis Ephesia 

személye összekapcsolódik az uralkodó személyével, az istennő császár különleges 

védelmezője lesz, így az uralkodó személyes „geniusai”, a Victoriák az istennőre kerülnek.
560

  

Niké és Victoria is a győzelem perszonifikációi, eredetileg, mint nagyhatalmú istenek 

kísérői jelennek meg.
561

 A hellenizmus időszakától kezdve nemcsak istenek, hanem 

hadvezérek és uralkodók mellett is láthatjuk őket.
562

 Karwiese szerint ez Augustus alatt, 

                                                        
557 A29, A30, A31.  
558 DEONNA (1954): 60–62. 
559 Az actiumi győzelmet követően, a Kr. e. 30. év utolsó néhány hónapját Octavianus Ephesosban töltötte, ahol 

személyesen felügyelte Asia provincia újjászervezését. Jelenléte és az azt követő időszak hatalmas lendületet 

adott a város fejlődésének. Még ephesosi tartózkodása idején kezdődik meg a naiskosból és a pódiumból álló – 

Dea Roma és Divius Julius tiszteletének szentelt – ún. „Staatsaltar” építése, amellyel létrejött a város új, római 

központja. Kr. u. 11 és 23 között, ennek az épületnek a közelében, egy 190 m hosszú, 3 hajós basilica épül, 

amelyet egy kétnyelvű felirat tanúsága szerint, C. Sextillius Pollio felesége, Ofillia Basa és a fiúk, Offilius 

Proclus emeltetett, és, amelyet Artemisnek, Augustusnak, Tiberiusnak és a démosnak szentelnek. (IvE 16, 2018; 

KNIBBE – BÜYÜKKOLANCI (1989): 43–45.) A város pedig Augustus tiszteletére, az Artemision területén (?) egy 
Sebasteiont (Augusteumot) emeltet. (IvE 15. 1522). Azt, hogy valóban az Artemision területén lett volna a 

Sebasteion, többen vitatják. (PRICE (1986): 254.) A számos építmény közül, amely ebben az időszakban készül, 

egyet még mindenképpen ki kell emelnem, nevezetesen a Prytaneiont, amely az ún. „Staatsalatar” mellett a város 

másik kultikus központjává vált. Az épületben őrizték a város Hestia oltárát, és itt teljesítettek szolgálatot a 

prytanis tisztséget viselők, akik a kultikus feladatiak mellett reprezentatív funkcióikat is elláttak. Érdekes adat, 

hogy a Kr. u. 1-2. században számos alkalommal nők töltötték be ezt a tisztséget. (A témáról bővebben: 

FRIESEN(1999): 107–114; SOLDAN (1999): 115–120) Augustus uralkodásának idején – vagy nem sokkal azt 

követően – az Artemisionból a Prytaneionba helyezik a központjukat az Artemis Ephesia kultuszában fontos 

funkciót betöltő kurétesek. Így a Prytaneion egyben Artemis városi temploma is lett. KNIBBE (1981): 75; 

KARWIESE (1995): 82; ROGERS (2012): 1119-121. Augustus uralkodásának idejéhez köthető építkezésekről 

bővebben: KARWIESE (1995): 80-83.  
560 KARWIESE (1999): 73. 
561  Victoriát elsősorban a katonai sikerekhez, így Mars istenhez kötötték, amiről számos felirat tanúskodik. 

(BALTY (1997): 237.) Nikét pedig Zeus, Pallas Athéné vagy olyan istenek mellett láthatjuk, akiknek legfőbb 

feladatuk egy-egy város védelme volt. Ez utóbbit illik Artemis Ephesiára is.  
562 KARWIESE (1999):71. A kettős Victoria ábrázolásról már Augustus előtt is van tudomásunk. A Kr. e. 90-es és 

80-as évektől a hadvezérek előszeretettel használták legyőzhetetlenségük és hatalmuk kinyilvánításaként. Az 

egyik első forrásunk arra, hogy egy hadvezér két Victoriával, pontosabban szólva két tropaeat vivő Victoriával 

jelenik meg, Plutarchostól való, aki arról, ír, hogy Caesar titokban Marius szobrokat és győzelmi jelvényeket 

vivő Victoriákat készíttet. PLUT. Caes. 6; BALTY (1997): 238, 265, Nr. 344.  
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pontosabban szólva az actiumi csata után, ez annyiban módosul, hogy a Victoria a császárral 

együtt ábrázolva, nemcsak a katonai győzelmet jeleníti meg, amely Augustustól kezdve 

mindig a császár személyéhez kapcsolódott
563

, hanem ennél sokkal többet is, hiszen ezzel a 

győzelemmel Victoria „Kaisermacherin”-né vagyis „császárcsinálóvá” vált, és ezáltal békét 

teremt a birodalomban.
564

 Victoria személyének összekapcsolódása Augustus és a későbbi 

császárok személyével többféle képi formában ölt alakot, különböző császárkori érméken, 

oltárokon láthatjuk őket, és különösen sokszor jelennek meg az ún. statua loricatak egyik 

díszítőelemeként. 

A győzelem megszemélyesítése mellett Nikének és Victoriának ismert egy 

sepulchrális funkciója, amely ugyan szintén császárkorra kristályosodok ki, de a gyökerei 

sokkal korábbi időszakra nyúlnak vissza. Ebben a kontextusban olyan lényként jelenek meg, 

amelyek a lelket égi magasságokba emelik. Így, a szerző szerint, császárok mellett, nemcsak 

mint a győzelem képviselőit láthatjuk, hanem olyan lényként, akik a császár személyét egy 

földöntúli, égi szférába emelik.
565

  

Karwiese itt kapcsolódik Hommel elméletéhez.
566

 Hommel elsőként elemezte a 

templomok oromdíszítésének szimbolikáját. Mivel az esetek egy részében, miként az az 

ephesosi Artemisionnál is történt, nem maradt meg szinte semmi az oromzatból, ezért az 

érméken megjelenő szentélyek oromzat ábrázolása alapján következtetett arra, hogyan is 

nézhetett ki az adott szentély. Kutatásaiból kiderül, hogy míg a templomokon megjelenő 

figurális oromzatdíszítéseket már az archaikus kortól általánosnak tekinthetőek, addig a 

„kapus” oromzatok elsősorban Kis-Ázsiában jellemezőek. Az Artemision oromzatdíszítései is 

csak a császárkori érméken figyelhetőek meg, amelyeken a leggyakoribb díszítőelemek: egy-

három nyílás, nőalakok és egy korong (119, 120. kép). Ezek többféle variációban jelenhetnek 

meg, elrendezésük nem következetes, a nyílások száma változó, a nőalakokból leggyakrabban 

kettőt ábrázoltak, a korongot mindig a tympanon közepén lévő kapu felett látható. 

Előfordulnak olyan érmék, amelyekre csak a nőalakok kerültek kapuk nélkül és ugyanez lehet 

fordítva is, illetve díszítés nélküli oromzatokat is láthatunk.
567

 Az érméken megjelenő 

                                                        
563 Augustus és Victoria személyének összekapcsolásáról röviden. BALTY (1997): 238. 
564 KARWIESE (1999): 71–72. A Niké/Victoria mint császárcsináló kép megnyilvánulásai azok az érmék, ahol 

Augustus portréját egy Niké/Victoria koszorúzza meg. uo. 71. 75. lábj.  
565 KRANZ (1984): Nr. 63–74, Nr. 406; KARWIESE (1999): 70.  
566  Hommel a szentélyek és oromzatok szimbolikájának vizsgálata során alaposan elemezte az ephesosi 

Artemisiont is. (HOMMEL (1957): 39–53) Az első ilyen érme Claudius uralkodásának idejére datálható, a legtöbb 

fajtája Hadrianus idején készült, és az utolsó ilyen típus II. Valerianus idejéből ismert. 
567  Az egyes variációkat lásd: HOMMEL (1957): 42–43; KARWIESE (1999): 74. Anhang 1. Magának az 

Artemisionnak az ábrázolása sem következetes, lehet distylos (KARWIESE (2012): Nr. 634, 635), tetrastylos (uo. 

Nr. 90, 91a, 92, 101, 102, 103, 104, 161–168, 260, 300, 476–478, 518, 636–639, 752–755, 839–841, 864, 981) 
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nyílásokat a Hommel égi kapuknak tartja, és úgy véli, hogy ezeken keresztül történik meg az 

istennő epiphániája.
568

 A középső kapu mellett megjelenő nőalakokat a kapu őrzőiként,
569

 a 

kapu felett lévő korongot pedig a Holdként értelmezi,
570

 Továbbá úgy véli, hogy ezek a 

nőalakok nemcsak az oromzaton, hanem magán az istennőn is megjelennek. Feltevése, 

amellyel teljes mértékben egyetértek, azon alapul, hogy az esetek többségében az 

ábrázolásokon ugyanúgy két nőlakot látunk, akik ugyanazt mozdulatot teszik, egymással 

szembe fordulva az egyik kezüket magasra nyújtják, mint az oromzaton látható két nőalak.  

A kapu őrzőit Karwiese a Nikével/Victorával azonosítja. Feltételezései szerint, a 

nőalakok Augustus idején jelennek meg az Artemis Ephesián, erre azonban nincs egyértelmű 

bizonyíték. Ha az érméket vesszük alapul, akkor is a legkorábbi Claudius idején készült, és az 

Artemis Ephesia-ábrázolások között pedig nem ismerünk olyat, amelyik egyértelműen 

Augustus uralkodásának idejére lenne datálható.  

Karwiese magyarázata azért is tűnik, némileg nehézkesnek, mert az már Iliasból 

kiderül, hogy kinek a feladata volt azoknak égi kapuk őrzése, amelyeken keresztül az istenek 

„közlekedtek”: 

 

 „Tárult most önként; csikorogva az ég kapusarka, 

melyre ügyelnek az égi, olümposzi őrök, a Hórák”
571

 

   

 Ez alapján, az oromzaton megjelenő nőalakokra a legkézenfekvőbb magyarázat,
572

 az hogy a 

Hórák azok, akik őrzik ezeket a kapukat, arról pedig bőven van adatunk, hogy ez a 

hagyomány még a császárkorban is tovább élt.
573

 

A szíriai, kis-ázsiai istennők esetén gyakran jelennek kísérő alakok, amelyeket az 

esetek többségében egyszerűen Nikéként vagy Victoriaként értelmeznek, azonban Hommel 

rámutatott, hogy a szárnyas vagy szárny nélküli kísérőknek a hátterében sokkal többféle alak 

jelenhet meg Erósok, Geniusok és bizonyos esetekben a dioskurosok.
574

 Az Artemis Ephesia-

szobrokon is megjelennek ezek a kísérő alakok, leggyakrabban egy olyan jelenetben, ahol egy 

koszorút tartanak a Rák fölé. A mozdulat ugyanaz, mint amilyet az érmeábrázolásokon 

                                                                                                                                                                             
hexastylos (uo. Nr. 75, 105, 177, 203) oktastylos (uo. Nr. 130, 171–176, 204, 205–218, 294–298, 320, 321, 407, 

479, 480, 585, 594, 756, 757, 865, 866, 941, 982, 1020) is. 
568 Hommel az oromzaton lévő nyílásokat égi kapuként határozta meg. HOMMEL (1957): 30–40.  
569 Uo. 46. 
570 Uo. 47. 
571 HOM. Il. V. 749–750. (Fordította Devecseri Gábor). 
572 HOMMEL (1957): 46–47. 
573 PAUS. V. 11,7; LUKIAN. sacr. 8.; EUS. praep. ev. III. 11,38; HOMMEL (1957): 47. 
574 HOMMEL (1957): 45. 
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megjelenő oromzaton látunk. A különbség az, hogy a két nőalak között nem kaput, hanem az 

esetek többségében egy Rákot illetve egy esetben egy „Rankenfraut” láthatunk. Ha elfogadjuk 

azt, hogy ez ugyanaz a jelenet, amely az oromzaton is látható, akkor a Rákot és ezt a 

„Rankenfraut” valamiféle „kapu” jelentés tartalommal kell értelmeznünk. Az, hogy ez pontos 

mit is takar az asztrológia jegyekkel és az ependytés díszítéseivel foglakozó fejezetben 

kifejtésre kerül. 

Van azonban egy ábrázolás, amelynek a mellkasán látható jelent eltér a többitől, 

amelyen az asztrológiai csillagjegyek nem a nőalakokkal együtt jelennek meg. Az A4-es 

körszobron két nőalak térdel és egy vagy két lovat, esetleg egy lovat és egy őzet simogatnak. 

Ez a jelenet felidézi azt a szövegrészt, pontosabban szólva annak a szövegrésznek a néhány 

sorral lejjebb lévő folytatását, amelyet az imént idéztem és ebből a folytatásból az is kiderül, 

hogy a Hóráknak a kapuőrzés mellett volt egy másik funkciója is. 

 

(Héra) „Így szólván, a patás paripákat visszavezette. 

S már fogták ki a drágasörényű szép paripákat 

és bekötötték ambrosziás jászlakhoz a Hórák:  

és szekerük ragyogó fal mellé támasztották.”
575

 

 

A fenti néhány sorból látszik, hogy a Hóráknak nemcsak a kapuk kinyitása, hanem az istenek 

szekereit vonató állatok ellátása is a feladatai közé tartozott. Elképzelhető, hogy azt a jelenetet 

láthatjuk az A4 mellkasán, amikor a Hórák etetik ezeket az állatokat. Természetesen felmerül 

a kérdés, hogy miért egy lovat és egy őzet – esetleg két lovat – láthatunk, amikor Artemis 

szekerét négy szarvas húzza. Főleg, hogyha figyelembe vesszük, hogy az A4-en ábrázolt két 

állat közül a ló az, amelyik egyértelműen beazonosítható. Az őz nem maradt meg olyan jó 

állapotban, az agancsa alig-alig kivehető, legalábbis a rendelkezésemre álló fényképek 

alapján, ezért is vetődött fel, hogy nem két lóról van-e szó.
576

 Kérdés továbbá az is, hogy 

miért ez a jelenet került az istennő mellkasára. Mert, mint ahogy azt látni fogjuk, míg a Hórák 

szerepe az asztrológiai csillagjegyekkel együtt értelmezhetővé válik, addig ez az 

„állatgondozós” jelenet már kevésbé illeszthető a képbe. Úgy vélem, ez a felismerés, a jelent a 

megfejtésének csak az első lépése, értelmezéséhez további kutatásokra van szükség. 

                                                        
575 HOM. IL. 788–791. (Fordította Devecseri Gábor.) 
576 Artemis szarvasairól, illetve ezek gondozóiról Kallimachos is ír, nála azonban arról olvashatunk, hogy ezt a 

feladatot a folyó-nimfák látják el. KALL. Artem. 162–167. 
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A fejezet elején szó volt a nőalakok számáról és a kezükben megjelenő tárgyakról, 

hogy nem zárható le tehát ez a témakör anélkül, hogy erre ki ne térnék röviden, bár amint látni 

fogjuk, ezek vizsgálata nem teszi egyértelművé az azonosítás. 

Egyes ábrázolásoknál nemcsak két, hanem négy, sőt hat nőalak is megjelenik. Niké és 

Victoria esetén nem ritka jelenség, hogy egy ábrázoláson belül egyszerre több legyen látható, 

kettő, sőt három is előfordulhat belőlük,
577

 azonban olyan ábrázolás, ahol egyszerre négyen 

vagy hatan jelenjen meg, nem ismert. A Hórák esetén viszont gyakran előfordul, hogy négyen 

vagy még ennél is többen is legyenek, 
578

 így a nőalakok száma is a Hóra értelmezést erősíti.  

Az nőalakok kezében tartott tárgyakról, Thiersch és Fleischer katalógusa alapján, 

Karwiese is készített egy összesítést,
579

 azonban ez több ponton is eltér attól, amilyen 

eredményekre én jutottam a tárgyak alapos átvizsgálása alapján. (7. táblázat)  

14 olyan ábrázolást
580

 sorol fel, amelyen megjelenik a koszorú a nőlakok kezében, a 

releváns ábrázolások átvizsgálása után azonban arra jutottam, hogy ebbe a csoportba 17 

esetleg 18 tárgy tartozik.
581

 Az eltérések többféle okból fakadnak. Az A10-es szobor (10. kép) 

nem volt ismert,
582

 az A39-nek (50. kép) pedig csak a létezéséről lehetett tudni,
 583

 Karwiese 

tanulmányának készülése idején. Az F1 és az A2 (2.a–b kép) a „koszorús” szobrok 

közésorolja. Az előbbit, az F1-et, nem tartom ókori eredetűnek,
584

 az utóbbiról, a 

rendelkezésemre álló leírás alapján nem állítható biztosan, hogy megejelenik a koszorú. 

                                                        
577 Korábban már volt szó a Pheidias-féle Nemesis szoborról, amelynek koronáján fehér szarvasok és Nikék 

voltak láthatóak. Két Victoriáról már volt szó korábban, azonban olyan esetek is előfordulnak, amikor három 

jelenik meg belőlük. BALTY (1997): 257, Nr. 265. Azonban háromnál többen egyszerre csak épületek különböző 

eleminek díszítésénél jelenik meg. Uo. 257-258, Nr. 266–268. 
578 Bár, mint arra Borhy is rámutat, a görögök különbséget tettek az évszakok Hórai és a mitológia Hórai között, 

nem mindig lehetett őket szétválasztani. A Hórák száma egészen a hellenizmus idejéig nem volt egyértelmű a 
görög gondolkodásban, lévén, hogy az egyes területeken sajátosan vélekedtek az évszakok számáról. Voltak 

olyan vidékek, ahol kettő, három vagy hét Hóra is megjelenhetett. (HANFMANN (1951):88–89, 94–96.) A 

hellenisztikus korra, többek között a Keletről, talán Kis-Ázsián keresztül érkező asztronómiai ismeretek hatására 

kialakul a „négy évszak felfogás”, illetve ezek perszonifikációjának pontos ábrázolása. BORHY (2001): 30–33.  
579 KARWISE (1999): 61, 11. lábj. 
580  Karwiese az összevetés elkészítésekor Thiersch és Fleischer katalógusszámait használta (zárójelben). A 

könnyebb összevethetőség kedvéért átírtam a mellékletben szereplő katalógus számaira. A2 (E 2), A15 (8), A18 

(12) A20 (14), A21 (19), A22 (27), A24 (18), A26 (24), A28 (38), A34 (31), B3 (15), B4 (28), B10 (E56), F1 

(21). A különböző katalógus számok összevetését ld. az 1. táblázatban.  
581 A7, A12, A10, A15, A17, A20, A21, A22, A24, A26, A28, A34, A39, B4, B3, B6, B10,  
582  A Friedrich Schiller Universität antik gyűjtemény kisművészettel foglakozó részlegének kezelőjével, Dr. 
Dennis Graennel folytatott levelezésből kiderült, hogy a szobor első publikálása 2008-ból való, illetve, hogy 

gyakorlatilag a múzeum munkatársain kívül mások nem ismerik ezt a szobrot.  
583 A LIMC Artemis Ephesia katalógusában 33.a számmal szerepel ez a szobor, amelyről Fleischer csak annyi 

információt közöl, hogy a fiesolei múzeumban őrzik. (FLEISCHER (1984): 758). A tárgy fotójára egy online 

adatbázisban bukkantam rá. http://www.squinchpix.com/PHP_1.php?imgnum=2&setidx=344591 
584  Az F1 szobor eredetiségének kérdésében Spinolával értek egyet, aki szerint legfeljebb a fej lehet ókori 

eredetű. SPINOLA (2011): 346. Karwiese ennél óvatosabb álláspontot képvisel, amiben Thiersch és Fleischer is 

osztozik, mégpedig azt, hogy a szobornak – bár számos részét kiegészítették – egyes darabjai ókoriak is 

lehetnek. THIERSCH (1935): 26–33, Nr. 21; FLEISCHER (1973): 76, 3. lábj. 

http://www.squinchpix.com/PHP_1.php?imgnum=2&setidx=344591
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Karwiese azonban ezt biztosan állítja.
585

 Az A17-es (17.a–d kép) szobron, a szerző szerint, a 

nőalakok kezében nincs koszorú, azonban Thiersch A17-ről készült leírásában
586

 ennek 

ellenkezőjét állítja, mivel nem áll rendelkezésemre más szoborleírás, illetve Karwiese itt sem 

írja le, mire alapozza az állítását, ezért Thiersch-re hagyatkozom. Az A12 (12.c kép) szobor 

ugyan szerepel Karwiesénél, de koszorú nélkül, ami érthetetlen, hiszen Thiersch leírása is 

tartalmazza ezt az információt, a könyvében közölt A12-es körszobrot ábrázoló fotón is jól 

látható a koszorú a nőalakok kezében.
587

 Hasonló a helyzet áll fent az A18 esetén is, csak épp 

fordítva, az A18-on (18.b–c) jól láthatóan nem szerepel ez az elem, ennek ellenére Karwiese 

mégis azt állítja arról, hogy megjelenik. A B6 hiányzik Karwiese összefoglaló táblázatából, 

annak ellenére, hogy, bár nem a katalógusban, hanem utólag kiegészítésként, ennek rövid 

leírása és fotója is szerepel Thiersch-nél.
588

 Az A7-nél is hasonló a helyzet, csak az még 

kevésbé érthető, hiszen Thiersch-nél a katalógusban és fotón is szerepel a szobor.
589

  

A pálmaág esetében hasonlóan bonyolult a helyzet. Karwiese szerint 15 ábrázoláson
590

 

láthatjuk, véleményem szerint viszont legfeljebb 14-en.
591

 A 7. táblázatból az F1 mellett az F3 

is kikerült mivel, egyetértve Vorsterrel, a készítés technikája miatt, úgy vélem, hogy nem 

ókori eredetű.
592

 Az A26-os szobornál Karwiese még a Thiersch-féle leírást használja, 

azonban, a nőlakok kezében nem jelenik meg pálmaág, viszont a két fa között állnak.
593

 Az 

A18-as szobor mellkasának bal oldalán látható nőalak kezében lévő tárgyat Karwiese 

pálmaágnak értelmezi, azonban annak a többi ábrázoláshoz képest eltérő megjelenése, mint 

ahogy azt Thiersch is értelmezi, sokkal inkább egy köteg búzakalászra
594

 hasonlít. Az A7 

esetén mellrésze kopott, a fénykép alapján nem látható pontosan, hogy mi tartanak a nőalakok 

a kezükben, a pálmaág körvonala, ha egyáltalán megjelent, egybemosódott a szárnyakkal, 

azonban mivel Vorster, a legutóbb készült szoborleírásban azt állítja, hogy szerepelnek rajta 

pálmaágak, ezért én is így számoltam ezzel a tárgyal.
595

  

Összesítve az adatokat a 30 ábrázolás közül, amelynél megjelennek a nőalakok, 

koszorú 18 esetben, legalább 12, de legfeljebb 14 esetben pálmaág, három vagy négy esetben 

                                                        
585 Fleischer leírásában ez nem szerepel. FLEISCHER (1973): E2, 2. 
586 THIERSCH (1935): 12, Nr. 10. 
587 Uo. 4–5, Nr. 6, Taf, XXIII, 2.  
588 Uo. 141, Nr. 28a, Abb. 3; FLEISCHER (1973): 12, E 38.  
589 THIERSCH (1935): 2, Nr. 3.  
590 A9 (E13), A17 (10), A18 (12), A20 (14), A21 (19), A22 (27), A26 (24), A28 (38), A30 (E46), A32 (29), A34 

(31), B3 (15), B4 (28), F1 (21), F3 (30). 
591 A7(?), A9, A10, A17, A20, A34, B3, B4, A21, A22, A28, B6, A30, A32  
592 VORSTER (2011): 209. 6. végj. 
593 THIERSCH (1935): 34–35; LINFERT (1994): 352–354. ld. 6.4.2 fejezet. 
594

 Thiersch is ezen a véleményen van. THIERSCH (1935): 17. 
595 VORSTER (2009): 205. Azonban az is elképzelhető, hogy búzakalász van a kezükben. 
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maghajlított bot és két esetben thyrsost láthatunk a nőalakok kezében. Ehhez még hozzá kell 

számolnunk, a B8-as fejtöredéket (42. kép), amelyen két nőalak pálmaágat fog.
596

 A két 

leggyakoribb díszítőelem a koszorú és pálmaág 11 esetben jelenik meg egyszerre.  

A thyrsos esetén azonban még egy megjegyzést tennem kell az A22-es körplasztika 

két korábbi ábrázolásáról már volt szó a polos kapcsán,
597

 ha Sandrart ábrázolásának a 

mellrészét (107. kép) közelebbről megvizsgálva meglepő dologra figyeltem fel, a két szárnyas 

nőalak ugyanis ezen az ábrázoláson, jól láthatóan nem koszorút, hanem egy thyrsost(!) tart a 

kezében. Jelenlegi ismereteink szerint az első olyan ábrázolás, amelyen thyrsos jelenik meg a 

nőalakok kezében, először a Prytaneion ásatásainál előkerült szobrok esetén figyelhető meg. 

Sandrart ábrázolása viszont azt jelenti, hogy ez a típus már ismert volt a 16. században is. 

 Pálmaágak és koszorúk az attribútumokat elsősorban Nikéhez vagy Victoriához 

kapcsolhatók. Victoria már legelső képi ábrázolásain is ezzel a két attribútummal jelenik 

meg.
598

 A koszorút értelmezhető azonban kalász vagy virág koszorúként is, amely 

megjelenhet Hórák kezében, a pálmaágat már sokkal nehezebb ezekkel az istennőkkel 

összefüggésbe hozni, csakúgy, mint a Victoriával és Nikével azt a furcsa meghajlított botot és 

a thyrsost. Ezt utóbbi két tárgy azonban a Hórákkal együtt értelmezhetővé válik. 

Bár a Hórák ábrázolása csak a hellenizmus idején rögzül és császárkorra is tovább 

öröklődik, de az attribútumaik már az archaikus, klasszikus korban megjelennek. Míg tavaszt 

virágokkal, a nyarat búzakalásszal, az őszt gyümölcsökkel, ábrázolják, addig a telet meleg 

öltözékkel, Africa területén olajággal valamint a télre jellemző tevékenységgel, a 

vadászattal.
599

 Ez utóbbi esetben, gyakran látjuk úgy, hogy egy a végein felhajló boton viszi a 

vadászzsákmányt. Úgy vélem, hogy ezek a meghajlított botok, amelyet az A10, A18 és A24 

nőalakjai tartanak a kezükben, valószínűleg ezekre a botokra utalhatnak. Az értelmezést 

azonban megnehezíti, hogy a bot több alak kezében is megjelenik.  

A thyrsos esetén már némileg más a helyzet. A Hórákat viszonylag gyakran látjuk 

Dionysos kíséretében. Ehhez az istenhez való kapcsolódásuk már rendkívül korán, a François-

vázán tetten érhető. 
600

 Több olyan ábrázolás is ismert, ahol Dionysos egy thyrsost fogva 

vezeti az istennőket, azonban az is igaz, hogy a thyrsos sosem láthatjuk a Hórák kezében. 

Ugyanakkor sem Niké, sem Victoria nincs ilyen kapcsolatban Dionysossal, pontosabban 

szólva megjelenhetnek ugyan ők is Dionysos kísérőjeként, de ennek képi ábrázolása egészen 

                                                        
596 A H1-es terrakotta kisplasztika (64. kép) esetén nem azonosítható pontosan, hogy van-e egyáltalán bármi a 

nőalakok kezében. 
597 Lásd a polosszal foglalkozó fejezetet! 
598 BALTY (1997): 268; 242, Nr. 17; 244, Nr. 43; 247, Nr. 106; 250, Nr. 159; 260, Nr. 290; 261, Nr. 286. 
599 BORHY (2001): 31. 
600 Uo. 33. 
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jól körülhatárolható. Ezekben az esetekben mindig egy Victoriát vagy Nikét láthatunk, aki 

egyik kezében egy tálat, másik kezében pedig egy kancsót tart. 

A fentiekből kiderül, hogy míg a nőalakok száma a Hórák-értelmezést erősíti, az 

istennő mellkasán megjelenő nőalakok kezében lévő tárgyak alapján nem ennyire egyértelmű 

a helyezet. 

  

6.6 Az asztrológiai csillagjegyek 

Az Artemis Ephesia-szobrok mellkasának egyik leggyakoribb díszítőelemei az állatövi 

jegyek. A körplasztikai alkotások és felsőtesttöredékek több mint felénél megjelennek (7. 

táblázat). Az ismert érmék, kisplasztikák és reliefek között azonban, talán egy kivételével, 

nincs olyan, amelyikre felkerültek volna.
601

 Ennek okát a tárgyak méretében kell keresni, 

hiszen, ezek esetén a többi, nagyobb méretű díszítőelem közül sem mindegyik ismerhető fel. 

A kivétel az I5 (90. kép) számú relief lehet, azonban részletes leírás hiányában erről nem 

tudok biztosat mondani.  

A körplasztikai alkotások és felsőtesttöredékek közül 24-en
602

 láthatóak 

csillagjegyek.
603

 Bár az A19-et is belesoroltam ebbe a csoportba, annyi bizonyos, hogy 

szerepelnek ugyan rajta ezek a díszítőelemek, de, hogy pontosan melyikek, arról – egyelőre – 

még nem sikerült információt szereznem.
604

 Fleischer és Thiersch is úgy véli, hogy az A1-en 

(1.a kép) szintén lehettek zodiákusok, ez azonban nem bizonyítható.
605

 18 körszobron és 

felsőtesttöredéken nem jelenik meg zodiákus ábrázolás.
606

 11 esetben nem tudható, hogy a 

szobron voltak, vannak-e állatövi jegyek.
607

  

                                                        
601 A 2012-es IDK konferencia kötetében szereplő publikációmban szereplő LIMC 128b (F4) kisplasztikáról 

kiderült, hogy modernkori másolat. TURCSÁN–TÓTH (2013): 36. 25. lábj. Lásd még F4. 
602 A4, A7, A12, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A26, A28, A30, A31, A32, A34, B3, 

B4, B6 B7, A25.  
603 A 2012-es IDK kötetben megjelent cikkemben még ebben a csoportban 25 tárgy szerepelt, a cikk megírása 

óta azonban kiderült, hogy az F4 (a cikkben mint LIMC 128b) és az F3 (a cikkben mint LIMC 89) nem ókori 

eredetűek, így kikerültek a vizsgált tárgyak köréből. Ugyanakkor a B7-ről (a cikkben mint LIMC 66) 

hozzáférhetővé vált számomra egy pontos leírás és kép is, így ez viszont bekerült ebbe a csoportba. A F4-ről és 

az F3-ról bővebben lásd a katalógus vonatkozó tételeit. TURCSÁN–TÓTH (2012): 191–215. 
604 THIERSCH (1935): 140. 
605 Fleischer és Thiersch is úgy véli, hogy az A1 szobron is lehettek asztrológiai jelek. Az A1 mellkasi része 
erősen sérült, és nem egyértelmű, hogy, az, ami látszik rajta, valójában valamilyen csillagjegyet ábrázol-e. 

Thiersch a feltevését, amelyet Fleischer is elfogad, arra alapozza, hogy a szobron az A32 (32. kép) szoborhoz 

hasonló pelerinszerű ruhadarab részlete látható. Az A32 szobron ezen a pelerinen jelennek meg a zodiákusok, 

ezért Thiersch úgy véli, hogy ez utalhat az asztrológiai csillagjegyek ábrázolására. ( THIERSCH (1935): 1. ) 

Abban igaza van Thiersch-nek, hogy mindkét esetben hasonló a „pelerin”. Ez a ruhadarab, ugyan nem ilyen 

szegéllyel, de más szobrokon is megjelenik, azonban nem minden szobornál. Például az A29-nél és az A33-nál 

sem láthatóak rajta állatövi jegyek. (A pelerinről bővebben lásd a 6.2 fejezet!) 
606 A2, A3, A5, A6, A8, A9, A10, A11, A13, A14, A29, A33, A39, B5, B1, B2, B10, B13. A 2012-es IDK 

kötetben még csak 11 olyan szobrot említettem, amelyen nem voltak csillagjegyek. Az A9-et, amelyen a 
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A téma szempontjából érdekes lehet még a B1 (35. kép) felsőtesttöredék, amely ugyan 

a mellkason nem láthatóak az asztrológiai csillagjegyek, azonban a megmaradt bal felkaron 

egy tekergőző kígyót láthatunk, amely utalhat a Kígyótartóra is. Azonban ezt a csillagjegyet 

más szobron nem látjuk megjelenni, így ez az értelmezés, kérdésessé válik 

 

6.6.1 Az mellkason megjelenő csillagjegyek „kombinációi” 

Az állatövi jegyek a mellkason, egy virágokból vagy virágokból és gyümölcsökből álló, 

esetenként szalaggal átkötött füzérrel vagy koszorúval határolt, félkör alakú területen belül, 

kettő vagy négy szárnyas nőalak kíséretében jelennek meg. A nőalakok és csillagjegyek 

kontextusát foglalkozó 6.5.2 fejezetben már tárgyaltam, így most erre nem térnék ki 

bővebben, csupán arról a három tárgyról tennék említést, ahol nőalakok nélkül jelennek meg a 

csillagjegyek. Az A25 (25.b kép) szobornál az állatövi jegyek a koszorún belül egy lánc és 

egy lunula alatt jelennek, meg, a B7 (41.kép) esetén pedig az A16-hoz (16.a kép) hasonlóan a 

koszorún belülre egy nagyméretű Rák került.  

A teljes állatöv egyetlen egy ábrázoláson sem látható.
608

 A jegyek száma mellett, azok 

megjelenésének sorrendje is fontos vizsgálati szempont, erre különösen azokban az esetekben 

kell nagy figyelmet szentelni, amikor a jegyek egymásutánisága nem követi a Nap látszólagos 

égi útján érintett jegyek sorrendjét.
609

 A másik fontos kérdés, hogy melyik jegyet tekintjük az 

„elsőnek”, hagyományosan az év első jegyét, a Kost vagy az Ephesosban használt császárkori 

naptár szerinti évkezdő jegyet, a Mérleget?
610

 Valamint kérdés még az is, hogy vajon melyik 

irányból nézzük a csillagjegyeket, a jobb válltól a bal váll irányába vagy fordítva? Logikusnak 

tűnik, hogy jobb válltól a bal váll irányába, azonban ez nem mindig ilyen egyértelmű, főleg, 

ha az egyes zodiákus szimbólumok felcserélődnek. A helyes irány megtalálásában segíthet, ha 

az egyes konstellációk egymáshoz képesti elhelyezkedését veszem alapul, és, ahol ettől 

                                                                                                                                                                             

csillagjegyek helyettt levélből kiemelkedő nőalak jelenik meg, még nem ebbe a csoportba került bele. Fleischer 

szerint az A2 szobor ókori eredete kétséges, főként, mert annyira eltér a megszokott ábrázolástól, ám ez még 

kevés ahhoz, hogy ne ókori eredetűnek tekintsem, így visszatettem a csoportba. Az A10, A13 és A33 szobrok 

létezéséről akkor még nem tudtam, az A5, A6, B2 és B13 körplasztikai alkotásokról és felsőtesttöredékekről 

pedig nem állt rendelkezésemre sem részletes leírás, sem fénykép a publikáció készítésének idején. TURCSÁN–
TÓTH (2012): 1. táblázat. 
607 A1, A19, A27, A35–38, A40–A43, I5. A 2012 IDK publikációmhoz képest az A5 (a cikkben mint LIMC 30), 

a B7 (a cikkben mint LIMC 66), a B13 (a cikkben mint LIMC 87b), a D11 (a cikkben mint LIMC 59) valamint a 

C12 (a cikkben mint LIMC 87) ábrázolások szakirodalmához azóta részben hozzáfértem. Így ezek a tárgyak 

besorolhatóvá váltak egyik vagy másik csoportba. 
608 Megjelenések gyakorisága lásd 7. táblázat. 
609 A jegyek sorrendjét a szobor jobb vállától indulva rögzítem. 
610 A császárkori ephesosi naptár szerint az év első napja egybeesett Augustus születésnapjával, szeptember 23-

ával. MERKELBACH (1979): 157–158. 
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eltérést tapasztalok, ott ezt jelzem. Ha azonban az ábrázolás megfelel annak, ahogy a 

konstellációk egymáshoz képest ábrázolják, akkor ott nem térek ki erre külön.
611

  

A legtöbb csillagjegyet, kilenc-kilencet az A30-nál (30.a kép) és az A32-nél (32.a 

kép) láthatunk. Az előbbinél a jobb válltól indulva, Halaktól a Rákig bezárólag, a Nap 

látszólagos égi útjához képest visszafele, de a tavaszpont precessziójának
612

 megfelelő 

irányba haladva láthatóak. Az utóbbinál a jegyek sorrendjében némi zavar mutatkozik. A 

szobron látható a jobb válltól indulva Skorpió, Bak, Kos, Bika, Ikrek, Rák, Oroszlán, Halak, 

Nyilas. Az ekliptika csillagjegyeinek sorrendjéhez képest a Skorpió a Nyilas helyén van, ami 

viszont a Mérleg helyére került. A Bak és Kos között kimaradt a Vízöntő és a Halak, ez 

utóbbi a Szűz helyére került. Ugyanakkor a Kostól az Oroszlánig tartó szakaszon az évkörnek 

megfelelő sorrendben követik egymást a jegyek. A konstellációk az Oroszlán és a Rák esetén 

állja meg a helyét, hiszen a Rák ollói az Oroszlán feje felé mutatnak. A Kos viszont a Bika 

felé fordul és nem annak háttal áll. 

A „kis” Artemis Ephesia-szobron (A31, 31. kép), nyolc csillagjegy látható. A jobb 

válltól indulva a Kossal kezdődően és Skorpióig bezárólag. A szobornak a jobb válla pont ott 

töret el, ahol az első csillagjegy lehetett, ezért feltételezhető, hogy szerepelhetett még egy, 

amely talán a Halak lehetett. Ha ez a feltevés megállja a helyét, akkor ebben az esetben is 

kilenc zodiákus lehetett eredetileg a szobron. Az állatövi jegyek sorrendje a jobb válltól 

indulva követik az ekliptikán megjelenő csillagjegyek sorrendjét. A konstellációk 

rendszerében a Bika fordítva áll, fejét a Kos felé fordítja, valamint a Szűz is a lábával és nem 

a fejével fordul az Oroszlán felé. 

Két esetben hat-hat jegy jelenik meg, az A12-nél (12.c kép) a Bikától a Mérlegig, az 

A4-nél (4.a kép) a Bikától a Szűzig a Nap látszólagos égi útjának megfelelő sorrendben, majd 

a Mérleget kihagyva a Skorpió látható. Az A12 annyiban érdekes, hogy a szobor mindkét 

vállánál sérült, jobban megvizsgálva az a 12.c képet, nem zárható ki, hogy a Bika előtt illetve 

a Mérleg mögött lehetett még egy csillagjegy és ennek a nyomai esetleg talán még 

felfedezhetőek a szobron. Azonban sem Thiersch, sem, Fleischer, sem Lichtenecker nem tesz 

erről említést. A konstellációk egymáshoz képesti viszonyát tekintve a Szűz az egyetlen jegy, 

ami fordítva szerepel a mellkason.  

                                                        
611 Ugyanakkor meg kell jegyeznem, hogy ez nem minden esetben lehetséges, mert például a Kos és a Bika, az 

Oroszlán és a Rák, vagy a Skorpió–Mérleg–Szűz hármas esetén az égbolton megjelenő csillagjegyek egymáshoz 

képesti viszonya egy félköríves formában könnyen leképezhetők. Az említett esetekben az Oroszlán feje a Rák 

ollói felé fordul, a Kos a hátát „mutatja” a Bikának. a Skorpió ollói pedig, amely tulajdonképpen a Mérleg, a 

Szűz felé fordulnak. Azonban az Ikrek esetén ez már nem valósítható meg. 
612 Tavaszpont precessziójáról bővebben lásd: BARTON (1994): 92–93; BECK (2007): 21–22. 
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Az A4 az egyetlen szobor, ahol a zodiákusok nem a mellkason, hanem a derék 

magasságában jelennek meg, így nem félköríves alakban, hanem szalagszerűen ábrázolták 

őket. Sorukból hiányzik a Mérleg, a Szüzet rögtön a Skorpió követi. Ennek oka – 

véleményem szerint – az, hogy a szobor azelőtt készült, mielőtt a Mérleg az állatövi jegyek 

részévé vált volna, hiszen ez viszonylag későn, a Kr. e. 1. században, a Skorpió ollóinak külön 

csillagjegyként való értelmezésével került be a zodiákus jegyeinek sorába.
613

 Így, mivel a 

szobron található többi jegy az ekliptikának megfelelő sorrendben követik egymást, nincs ok 

azt feltételezni, hogy a készítő asztrológiai ismereteinek hiányossága miatt maradt volna ki. 

Sokkal valószínűbb, hogy a Mérleg a készítés időpontjában még nem volt része a 

zodiákusoknak. A konstellációk egymáshoz képest viszonyrendszerét tekintve a Rák ollóit 

nem az Oroszlán, hanem az Ikrek felé fordítja, a többi csillagjegy elrendezése viszont 

megfelel a valós helyzetnek. 

Az A23 (23.b kép) a zodiákusok meghatározása szempontjából a legproblémásabb 

tárgy. A szobron megjelenő csillagjegyek közül kettőről tudjuk biztosan megállapítani, hogy 

mit ábrázolnak: a jobb oldali felső az Oroszlán, míg a bal oldalon ugyanitt a Nyilas látható. A 

négy nőalak között megjelenő csillagjegyek nagyon nehezen azonosíthatóak. Fleischer és 

Thiersch szerint egyaránt a jobb oldali két nőalak között a Szűz látható, azonban ezt nem 

igazán lehet megállapítani a rendelkezésemre álló kép alapján. A két nőalak között valóban 

van valami, egy kiemelkedő rész, de hogy az pontosan mi, azt nehéz megmondani. Ráadásul 

úgy tűnik, mintha ez az elem a két középső nőalak között tovább folytatódna, vagyis, mintha a 

Szűz végighúzódna a két nőalak mögött. Ez azonban alapvetően nem szokott előfordulni az 

Artemis Ephesia szobrain megjelenő csillagjegy-ábrázolások esetén. A két középső nőalak 

között pedig felül két sávot láthatunk, alul pedig egy négyzet alakú elemet, amelyre – Jones 

szerint
614

 – egy oltárt és a Mérleg jelét vésték rá. Ez a 23.b képen nem látszik, bár tény, hogy 

nem igazán ennek a kérdésnek az ideális megvizsgálásához szükséges szögből készült. 

Ugyanakkor az Arachne adatbázis 165108 katalógusszámú, az A23 szobor mellkasát ábrázoló 

fotóján, amely jobb felbontásban és jobb szögben készült, szintén nem lehet felfedezni azt, 

amiről Jones ír.
615

 

                                                        
613 KÁKOSY (1978): 37. 
614 JONES (1926): 51–52. 
615 http://bit.ly/1WNQhKA 

http://bit.ly/1WNQhKA
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A bal oldali nőalakok között megjelenő jegy sem egyértelmű, bár ebben az esetben 

csak két csillagjegy jöhet szóba, a Rák és a Skorpió. Fleischer
616

 az előbbinek, míg 

Thiersch
617

 az utóbbinak határozta meg ezt az ábrázolást. Ha elfogadjuk Jones feltételezését a 

Mérlegről, valamint figyelembe vesszük, az állatövi jegyek sorendjét, akkor a Nap látszólagos 

éves útján haladva az Oroszlán, a Szűz, a Mérleg majd a Skorpió a sorrend, és ez esetben a 

három középső jegy jelenne meg a szobron. Ám nem minden esetben következetes a jegyek 

sorrendje. Így a jelenleg rendelkezésemre álló információk alapján ennél a szobornál – úgy 

gondolom – nem tudható, mely jegyek szerepelnek a mellkason. 

Három körplasztikánál, az A18-nál (18.b–c kép), az A24-nél (24.kép) és az A25-nél 

(25.b kép) öt-öt csillagjegy látható, és minden esetben ugyanarról az öt csillagjegyről van szó. 

Ezek a Kos, a Bika, az Ikrek, a Rák és az Oroszlán. A jegyek sorrendje a jobb válltól indulva 

megegyezik az ekliptika csillagjegyeinek sorrendjével. Az A18 és az A24 esetén négy nőalak 

jelenik meg, a középső jegy az Ikrek. Ennél a két ábrázolásnál a konstellációk egymáshoz 

képesti viszonyát tekintve a Rák ollói nem az Oroszlán felé mutatnak. Az A25 számú szobron 

nem jelennek meg a nőalakok, itt a csillagjegyek a koszorú által határolt területen belül, egy 

lunula diskus alatt, láthatóak. A csillagjegyek közül a Rák és az Oroszlán is erősen sérült. Az 

előbbiből csak a lábak maradtak meg, míg az utóbbinak a feje hiányzik. A konstellációk 

egymáshoz képesti viszonya, a Kos, a Bika és az Ikrek esetén, az égbolton megjelenő 

helyzetüket tükrözi, és ez a Ráknál és az Oroszlánnál is így lehetett, legalábbis erre enged 

következni az, ami a Rákból megmaradt.  

Két körplasztikánál, az A22-nél (22.a kép) és az A28-nál (28. kép) valamint a B6 (40. 

kép) felsőtesttöredéknél három-három zodiákus jelenik meg. Mindhárom esetben a 

leggyakrabban előforduló ábrázolásmódnak – két szárnyas nőalak koszorút tart a Rák fölé – 

egy olyan változata, amelyen egészen fent, már majdnem a vállon láthatóak az asztrológiai 

csillagjegyek. Az A22-nél jobb oldalon az Oroszlán és az Ikrek, az A28-nál és a B6-nál jobb 

oldalon a Kos, és bal oldalon a Skorpió látható. 

Az A21-es (21.a kép) körszobron minden valószínűség szerint három csillagjegy 

szerepelhetett eredetileg, azok sérülései miatt ma két-két csillagjegyet tudunk azonosítani, 

azonban minden valószínűség szerint megjelent egy harmadik is. A két szárny nélküli nőalak 

                                                        
616 FLEISCHER (1973): 70. Megjegyzendő, hogy Fleischer erre a kérdésre vonatkozó, a 70. oldalon található 6. 

lábjegyzetében – feltehetőleg egy elütésből fakadóan – tévesen az AE 25 szobrot jelöli meg hivatkozásként, 

azonban az AE 25 ábrázolás esetén nincsenek állatövi jegyek. Thiersch itt biztosan az AE 20 szobrára gondolt. 
617 THIERSCH (1935): 25. 
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Koszorút tart a Rák fölé, jobb oldalon a Kos, bal oldalon pedig egy rozetta. Feltehetőleg annyi 

történt, hogy a másik csillagjegyet a restaurálások során egyszerűen átfaragták.
618

 

Tíz olyan eset van, amelynél csak egyetlen jegy jelenik meg a szobron, és ez mindegyik 

esetben a Rák.
619

 

 

6.6.2 Az egyes csillagjegyek és csillagjegy kombinációk előfordulásának 

gyakorisága 

Mint az a fentiekben olvasható volt, a zodiákusok közül leggyakrabban a Rák jelenik meg a 

szobrokon. (7. táblázat) A 25 olyan ábrázolás közül, amelyeken megmaradtak a 

csillagjegyek, 23 esetben szerepel a Rák, az A23-as körplasztikával (23.b kép) kapcsolatos 

bizonytalanságról pedig már volt szó a 6.5.1 fejezetben. Az A19 (19. kép) esetében pedig 

nincs információ arról, hogy milyen csillagjegyek szerepelnek azon. A legritkábban a Vízöntő 

fordul elő, mindössze egy esetben, az A30-as szobron (30. kép) jelenik meg. A Bak és Halak 

csillagjegy is két szobornál látható, az A30-nál, és az A32-nél (32.a kép). Feltételezhetően az 

utóbbi jegy szerepelt az A31 (31. kép) körszobron is, azonban mivel annak jobb válla, ahol 

elviekben ez csillagjegy megjelent volna, letört, erről már nem tudunk biztosat mondani.  

A többi csillagjegyet tekintve a Nyilas háromszor,
620

 a Mérleg háromszor vagy 

négyszer,
621

 a Szűz négyszer vagy ötször,
622

 Skorpió hatszor vagy hétszer,
623

 a Bika 

hétszer,
624

 Kos
625

 és az Ikrek
626

 nyolcszor, az Oroszlán pedig tízszer jelenik meg a különböző 

ábrázolásokon.
627

 

A jegyek többféle kombinációban fordulnak elő, ezek többsége csak egy- egy szobron 

figyelhető meg, de két olyan is van, amelyek többször is megjelennek. Mint az már említésre 

került egyedüli jegyként csak a Rák jelenik meg az esetek többségében két szárnyas nőalak 

között, de olyan is előfordul, hogy csak ezt az egy zodiákust láthatjuk a szobron. Ha szobron 

                                                        
618 Az IDK 2012-s kötetében megjelent cikkemben még azt írtam, hogy nem biztos, hogy az itt szereplő kosfej a 

Kos csillagképre utal, azonban tekintve, hogy a többi szobor esetén egyértelműen csillagjegyekről van szó, 

értelmetlen lenne más magyarázatot keresni. 
619 A7, A15, A16, A17, A20, A26, A34, B3, B4, B7. 
620 A23(?), A30, A32. 
621 A12, A23, A30, A31.   
622 A4, A12, A23(?), A30, A31.  
623 A4, A23(?), A28, A30, A31, A32, B6.  
624 A4, A12, A18, A24, A25, A31, A32. 
625 A18, A21, A24, A25, A28, A30, A32, B6. 
626 A4, A12, A18, A22, A25, A30, A31, 
627 A4, A12, A18, A22, A23, A24, A25, A30, A31, A32.  
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van „középső” csillagjegy tehát olyan, amelyik a nőlakok között a mellkas közepén van, 

három esettől eltekintve
628

 a Rák látható azon a helyen.
629

  

A ma ismert szobrok között két olyan eset fordul elő, az A28 (28. kép) és B6 (40.a 

kép), amelyen a Kos–Rák–Skorpió hármast láthatjuk. Azonban véleményem szerint még 

legalább egy további szobor is lehetett, amelyen eredetileg hasonló módon jelenhettek meg az 

asztrológiai csillagjegyeket.
630

 Az A21-es körszobron (21.a kép) a vállaknál, jobb oldalon a 

Kos, bal oldalon egy rozetta látható a. Elképzelhető, hogy ez utóbbi az egyik restaurálás során 

került a szoborra és eredetileg a helyén talán a Skorpió lehetett.
631

  

 

6.6.3 Miért kerültek a csillagjegyek a szoborra? – Kutatástörténet 

A zodiákusok ábrázolásával a görög művészetben, a későhellenizmus időszakában 

találkozhatunk először. Ruhadíszként való megjelenésükre az első írott adatok a Kr. e. 3. 

századból származnak.
632

  

Az Artemis Ephesia-szobrok modern kutatói közül, az első,
633

 aki nagyobb figyelmet 

szentelt a kérdésnek Lichtenecker volt. A szerző disszertációjában megkísérelte megfejteni az 

állatövi jegyek megjelenésének okát.
634

 Rámutatott, hogy a nyári hónapok csillagjegyei 

fordulnak elő leggyakrabban, a tavaszi, őszi hónapok körülbelül ugyanolyan gyakran, illetve a 

                                                        
628 A18, A23, A24. 
629 A7, A12, A15, A16, A17, A20, A26, A21, A22, A28, A34, B3, B4, B6, B7. 
630 Elképzelhető, hogy az A21-en kívül még egy szobornál áll fenn hasonló helyzet. Az A15-ös körplasztika 

(15.a kép) esetén a vállaknál két nehezen meghatározható állatalak látható. Thiersch szerint a jobb oldalon az 

egy vaddisznó, a bal oldalit azonban nem tudta azonosítani. (THIERSCH (1935): 6. ) A Sir John Soane’s Museum 

által megadott leírásban a bal oldali egy bika, a jobb oldali egy nyúl. 

http://jeromeonline.co.uk/antiquities/index.cfm?folder_id=35&a_id=201 (2015. június 17. állapot) 
Ugyanakkor, mivel a szobornak a mellkasi része is restaurált, elképzelhető, hogy eredetileg nem ezek az 

állatalakok jelenhettek meg. Az A28-cal egyetemben az A-15 az a szobor, amelyről a legtöbb, nem ókori eredetű 

ábrázolás maradt ránk. Mivel azonban a 16-17-18. századi rajzokon a különbségek miatt nehezen 

beazonosíthatóak a szobrok, ezért nem bizonyítható egyértelműen, hogy ezen a szobron is a Kos és a Skorpió 

szerepelt volna. Lásd a katalógus A28 tételét. 
631 Ezt azonban nem erősíti meg az az ábrázolás, amely Menetreius könyvének 10. oldalán látható, és, amely 

feltételezhetően ennek a szobornak egy korábbi állapotát mutatja. A mellkasi részt (108. kép) alaposan 

megvizsgálva látható, hogy azon ekkor még csak egy zodiákus szerepel, a két nőalak közepén megjelenő Rák, a 

vállaknál azonban semmilyen rátét sem azonosítható. Ez azonban fakadhat a rajz pontatlanságából is. 
632 A forrásokból két olyan ruhadarab ismert, amelyen megjelennek, az egyik Démétrios Poliorkétés csillagokkal 

és állatövi jegyekkel hímzett kabátja (PLUT. Dém. 41. ), a másik pedig Eretreiai Menedemos kalapja. (DIOG. 
LAERT. 6, 102.) GUNDEL (1972): 603.  
633  Az első szerző, aki hosszasan foglalkozott az Artemis Ephesia-szobrokat díszítő csillagjegyekkel, 

pontosabban szólva azok közül is a Rákkal, az Menetreius volt. Mivel az általa írt szöveg rendkívül tanulságos 

abból a szempontból, hogy hogyan gondolkodtak a 17. században erről a szoborról, illetve a szobor e részéről, 

ezért bekerült a dolgozatom mellékletei közé. A szöveg részletesebb elemzése azonban szétfeszítette volna a 

dolgozat kereteit, így nem tértem ki rá bővebben. Ugyanakkor nyilvánvalóvá vált, hogy a későbbiek folyamán 

Menetreius munkájának nem csak ezt a fejezetét, hanem az egész könyvét célszerű feldolgozni. Ez mind 

kultúrtörténeti, mind kutatástörténeti szempontból nagyon hasznos lesz. 
634 LICHTENECKER (1952): 99. 

http://jeromeonline.co.uk/antiquities/index.cfm?folder_id=35&a_id=201
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téli hónapok a legritkábbak. Utalt arra is, hogy az Ikrek, Rák, Oroszlán hármas olyan gyakran 

fordul elő, hogy bizonnyal volt valami jelentőségük.
635

  

Lichtenecker elméletét továbbgondolva, és megvizsgálva a megjelenő zodiákusokat a 

napfordulók és a helyi fényviszonyok szemszögéből, azonnal látható, hogy leggyakrabban a 

fényben gazdag, nyári napfordulós hónap (Rák), és közvetlenül az előtte (Ikrek) és utána 

(Oroszlán) lévő két hónap fordul elő. A téli napforduló után következő jegyek (Bak, Vízöntő, 

Halak) fordulnak elő a legritkábban. A tavaszi napfordulót követő (Kos) és az azt követő 

hónap (Bika) előfordulása is már többszöröse, mint a téli napforduló és az azt követő két 

hónap (Vízöntő és Halak) jegyeié. Ugyanez a helyzet őszi napfordulót (Mérleg) és az azt 

követő két hónap (Skorpió) jegyeivel. Első pillantásra kézenfekvőnek tűnne, hogy a 

napfordulók illetve az ennek következtében bekövetkező fényviszony változások mentén 

kellene keresnünk a megoldást. Csakhogy ennek ellentmond, hogy például a Skorpió, több 

mint kétszer olyan gyakran fordul elő, mint a Halak, pedig fényviszonyok szempontjából a két 

hónap körülbelül egyforma. 

Deonna kifejezetten a Rák megjelenésének okát próbált értelmezni. Véleménye szerint 

a Rák azért került a mellkas közepére, mert a melothesia rendszere, amely a test egyes részeit 

egy-egy zodiákushoz rendeli,
636

 a mellkast sorolta a csillagjegyhez tartozónak.
637

 A szerző 

felvetését, amely szerint a szobor díszítőelemeinek köze lehet a melothesia rendszeréhez, 

alátámaszthatná egy a Sienai Vázlatkönyvben látható, Artemis Ephesia szobrát ábrázoló 

vázlat (109. kép), amely valószínűleg az A15 (15.a–f kép) vagy A28 (28. kép) korábbi 

állapotát tükrözheti. Az ábrázoláson az ependytés második sorában, körülbelül a nemi szervek 

magasságában jól látható egy skorpiószerű figura, amelynet ugyan négy pár lábbal ábrázoltak, 

de skorpió farka van. A melothesia rendszere szerint, a test e területe a Skorpió csillagjegyhez 

tartozik.
638

 Azonban mind az A15, mind az A28 ependytését, akár több alkalommal is 

átalakíthatták az elmúlt századokban, és az, ami a rajzon látható, ma már nem jelenik meg a 

szobrokon, valamint azt sem tudjuk, hogy a rajz az eredeti állapotot tükrözi-e.  

Ha forrásokat nézzük, a melothesia rendszere a Kr. u. 1.-2. századra, még nem 

kristályosodott ki teljesen. Sőt az egyes szerzőknél, még később is lehettek eltérések abban, 
                                                        
635  Önmagában csak egyszer, az A22-nél, ám az A4, A12, A18, A24, A25, A30, A31 és A32 esetén más 
csillagjegyekkel együtt. ld. 7. táblázat 
636 A melothesia rendszere a hellenizmus korszakára alakul ki, azonban még az ókor folyamán nem forrt ki 

teljesen, előfordult, hogy az egyes szerzők más-más testrészt soroltak egy-egy csillagjegyhez. MANIL.: II. 453-

465; FIRM. II. 24. Meg kell azonban jegyezni, a melothesia rendszerének volt egy másik ága is, amely a bolygók 

és az emberi test kapcsolatát taglalta. PTOL. Tetr. III, 11; BARTON (1994): 189–193. 
637  DEONNA (1954): 61. A melothesia rendszerét, amely a test bizonyos területei megfeleltethetők bizonyos 

csillagjegyeknek több ókori asztrológiával foglalkozó szerző művében is megtalálható, például: MANIL. II. 453-

465; FIRM. II. 24.  
638

 MANIL. II. 462 „et Scorpios inguine gaudet”. „natura in Scorpione” Firm. II. 24. 
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hogy mely testrész mely csillagjegyekhez tartozik.
639

 Továbbá a melothesiának elsősorban az 

orvoslásban van jelentősége, mint ahogy például Maternus olvasható, aki a betegségtől óvó 

amulett készítése miatt tesz róluk említést.
640

 Ebben a kontextusban viszont nehezen lenne 

értelmezhető, hogy miért került fel a szoborra a Rák. Ráadásul a szerző ezzel a többi 

csillagjegy megjelenését sem magyarázza. 

LiDonnici úgy látja, hogy a Rák egyfelől a Holddal,
641

 másfelől Isishez való 

kapcsolata miatt került a szoborra. Véleménye szerint Isis kultusza erőteljes hatást gyakorolt 

Artemis Ephesia kultuszára, sőt az idők folyamán már-már teljesen össze is mosódott vele. A 

Ráknak Isis ikonográfiájában jelentős szerepe ez lett volna az oka, amiért a szoborra került. 

642
 Ez esetben azonban kétséges, hogy itt asztrológiai szimbólumról lenne szó, másrészt ez 

nem magyarázná a többi zodiákus megjelenését a szobron. 

Egy másik értelmezés szerint,
643

 kapcsolat lehet az istennő tiszteletére rendezett 

ünnepek és a szobrokon megjelenő zodiákusok között. Karwiese a különböző 

szoborvariációkra azt a magyarázatot adta, hogy az egyes ünnepek, fesztiválok alkalmával az 

istennőt más-más ruhába öltöztették és az eltérő díszítőelemek Artemis „ruhatárát” tükrözik. 

Lichteneckerhez hasonlóan ő is kiemelten fontosnak tartja a szobor mellkasán, a szárnyas 

nőalakok között megjelenő asztrológiai szimbólumot - amely legtöbbször a Rák – és úgy véli, 

hogy bizonyos esetekben,
644

 a középső zodiákus szimbólum két oldalán megjelenő 

csillagjegyek egy adott ünnep ismétlődését tükröznék. A Rák gyakorisága pedig talán arra 

utalna, hogy az istennő legnagyobb ünnepe az első nyári hónapban esedékes teliholdkor, az 

ehhez a csillagjegyhez tartozó hónapban, lehetett.
645

 A zodiákus szimbólum nélküli 

ábrázolások pedig a köztes, ünnepek nélküli időszakot jelenítenék meg. 

Karwiesenek valószínűleg igaza lehet abban, hogy a különböző szoborvariációk az 

egyes ünnepekkor viselt ruházatot tükröznék. Mással ugyanis nem nagyon lehet magyarázni 

az egyes verziókat, hiszen egy kultuszszobor esetén az ábrázolások alig-alig térhettek el egy 

                                                        
639Míg Maniliusnál az egész mellkast „pectusque locatum sub Cancro est” (II. 459.), addig Maternusnál csak 

magát a szívet (II. 24) „cor in Cancro” sorolj a Rákhoz, Firm. a mellkast és a gyomrot is az oroszlánhoz sorolja 

„pectus et stomachus in Leone”.  
640  MANIL. II. 24 „Explicare debemus, signa XII quas partes humani corporis teneant; hoc enim et ad 

apotelesmata vehementissime proficit, praesertim cum locum valitudinis vel vitii volueris.” 
641 Az asztrológia rendszerében a Rák uralkodó bolygója a Hold. PTOL.Tetr. I, 17; Barton (1994): 108; BECK 

(2007): 85. 
642 LIDONNICI (1992): 407-408. 
643 KARWIESE (1999): 61-62. 
644 Arra, hogy mely eseteket érti ez alatt, nem tér ki bővebben. 
645 A 2.4 fejezetben és a 6.5.3 fejezetben már részletesen tárgyalásra került az a három nyílás, amelyet az 

érméken megjelenő Artemision tympanonján láthatunk. Egyes vélekedések szerint pont nyárközép idején, az 

ablakon keresztül besütő telihold fénye az istennő szobrára eshetett. Ezzel az időponttal kapcsol össze Karwiese 

egy lehetséges ünnepet. KARWIESE (1999): 68–70. 
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meghatározott „kánontól” vagyis minden egyes napjainkra megmaradt szobornak ezt kellene 

tükröznie.
646

 Arra ő is rámutat, hogy a középső, vagyis a szárnyas nőalakok között megjelenő, 

jegyeknek valamiféle jelentőségük lehetett. Ugyanakkor nem minden szobor esetén van, 

középső jeggyel csak akkor számolhatunk, ha a nőalakok és az asztrológiai csillagjegyek a 

koszorún belül jelennek meg.
647

 

 Több Artemisszel kapcsolatos ünnepről tudunk Ephesosból, azonban az egyes 

ünnepekről viszonylag kevés adat áll rendelkezésünkre.
648

Annyi bizonyos, hogy volt két 

nagyobb ünnepség: az egyik Artemisia, amelyet Artemision hónapban (március-április), 

vagyis a Kos időszakában ünnepeltek meg, ám ennek pontos dátuma nem ismert, illetve a 

másik, Artemis születésének napja, amelyet Thargélion
649

 hónap (május-június, az Ikrek hava) 

6 napján ünnepeltek. Ez utóbbi alátámasztaná Karwiese elméletét, hiszen az Ikrek két szobron 

is szerepel középen (A24, A25). Azonban, bár a Kos tényleg viszonylag gyakran fordul elő 

(legalább nyolc
650

 esetben), egyszer sem szerepel középső jegyként. Továbbá gyakorlatilag 

minden zodiákus szimbólum megjelenik legalább egy alkalommal, ami azt jelentené, 

legalábbis Karwiese értelmezése szerint, hogy minden hónapban volt valamilyen ünnep. Ez 

esetben viszont nem lennének értelmezhetőek a csillagjegyek nélküli szobrok, csak abban az 

esetben, ha Karwiese arra akart volna utalni, hogy, amikor az istennő kultuszszobra éppen 

nem egy felvonuláson vagy ünnepségen, fesztiválon volt, akkor a csillagjegyeket sem tették 

fel a szoborra. Vagyis ez lenne a kultuszszobor „hétköznapi” ruházata, amelyet a szentélyben 

állva viselt? 

 

 6.6.4 „Cancer cur Ephesiae Dianae sacer.”
651

 

Mint az a fentiekből kiderült, bár az egyes kutatók véleménye eltér a csillagjegyek 

értelmezésének kérdésében, egy dologban azonban mindenki egyetért, hogy a Ráknak 

valamiért különösen fontos szerepe lehetet.  

  Az elmúlt közel 15 év Mithras kutatásainak eredményei, – amelyben nagy érdemeket 

szereztek a magyarországi kutatók, Tóth István és tanítványai is – és főként az általuk 

reflektorfénybe helyezett források egy teljesen más értelmezési lehetőséget is adnak 

számunkra. Ezen források alapján fedezték fel, hogy a császárkori Mithras misztériumok a 

                                                        
646 Lichtenecker ezzel szemben úgy véli, hogy az öltözetek különbsége abból fakad, hogy bizonyos szobrok 

korábbiak. Lichtenekker (1952): 39 
647 Az A4, A25, A30, A32 esetén nincs középső jegy.  
648 Ephesosi fesztiválokról, ünnepekről bővebben: OSTER (1990) 1708–1711; ARNOLD 1972, 17–22. 
649 Ephesosi hónapnevekről lásd: MERKELBACH (1979): 159. 
650 ld. 7. táblázat 
651 MENETREIUS (1688): 24. 
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kor asztrológiai szimbolikájával értelmezhetővé válnak, ugyanakkor nem kifejezetten 

mithraikus írások, sokkal inkább középső- és újplatónista források, és ilyenformán alkalmasak 

lehetnek a kor más vallási jelenségeinek kutatására. 

A legfontosabb az említett források közül Porphyrios, aki ugyan maga a 3. században 

(232/233-304) élt, munkájának fő forrásaként azonban Numéniost
652

 és követőjét, Kroniost 

jelöli meg. Apameiai Numénios működése a 2. század második felére tehető, így tekinthetjük 

Porphyriost megbízható forrásnak az Artemis Ephesia szobrának ikonográfiai elemzésekor. 

Porphyriosnál,
653

 de nemcsak nála hanem Macrobiusnál
654

 is, több helyütt olvashatunk 

a Rákról. Ezt a csillagjegyet a Bak csillagjeggyel egyetemben égi kapuként említi, olyan 

kapukként, amelyen keresztül a lélek számára lehetővé válik a földi létbe való belépésé és az 

onnan való távozás.
655

  

 

„A Rák északi és az alászállás kapuja, a Bak pedig a déli és a felemelkedés útja.”
656

 

 

Prophyrios nem csak a nap kapuiról, hanem annak őrzőiről is említést tesz, akiket ő is 

Hóraként határoz meg.
657

 Ebben a kontextusban szemlélve teljességgel világossá válik 

Hommel felvetésének a jogossága. Mint ahogy arról már szó volt
658

 a szerző úgy vélte, hogy 

ugyanazokat a nőalakokat látjuk megjelenni az érméken látható Artemision oromzatán, mint 

az istennő mellkasán. Az oromzat közepére egy olyan kapu került, amelyet két, kezét magasra 

emelő nőalak őriz. Az istennő mellkasán két nőalakot, akik egy koszorút emelnek a Rák fölé. 

A porphyriosi, pontosabban szólva a numéniosi értelmezésben
659

 az, istennő szobrán 

megjelenő Rák kapukét jelenik meg, méghozzá a lelkek kapujaként, a nőlakok pedig e 

kapuknak az őrzőiként.  

  

                                                        
652 Porphyrios Numéniost három helyen jelöli meg forrásként a De antro nympharumban. PORPH. antr. 10, 21, 

34. 
653 PORPH. antr. 21, 22, 28. 
654

 MACR. somn. I, 12,1. 
655  A két kapu elmélet, mint, ahogy Porphyrios is említi a De antro nympharum 22-ben, már Platónnál is 

megjelenik Ér történeténél, azonban ott még két hasadékról van szó. (PLAT. rep. 614 c). Sőt a Proklosnál 

megmaradt Numénios-töredék egyértelműen utal arra, hogy a szerző itt a Platón Ér mítoszában megjelenő 

kapukra gondol.  
656 PORPH. antr. 22. (Lautner Péter fordítása). 
657 Uo. 27. 
658 Lásd bővebben: 6.4.3. fejezet. 
659 LÁSZLÓ (2005): 257. 
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6.6.5 Megoldási kísérletek a többi csillagjegy kombinációra 

Bár a Rák megjelenésének okára adott magyarázattal a szobor mellkasán leggyakrabban 

előforduló jelenetet sikerült értelmezni, azonban mint arról már szó volt számos más 

kombináció is előfordul. Ezek értelmezése, részint az egyes variációk sokfélesége, részint 

ezek előfordulásának alacsony száma miatt sokkal nehezebb feladat. 

 Az első kérdés, ami felmerül, az hogy melyik jegyet vegyük „első” jegynek, a 

hagyományosan első jegynek számító, tavaszi évkezdő jegyet, a Kost
660

 (7. Táblázat) vagy 

a Mérleget, amely Ephesos császárkori naptárának évkezdő jegye volt? Tekintettel arra, hogy 

az a Kos gyakrabban fordul elő, mint a Mérleg, illetve ez a jegy látható leggyakrabban a jobb 

vállaknál ezért maradtam a Kosnál, mint első jegynél. 

 Áttekintve a megjelenő jegyek rendszerét kiderül, hogy az ekliptika északi jegyei 

sokkal gyakrabban szerepelnek a szobrokon, mint a déliek. Ez utóbbiak közül egyedül a 

Skorpió az, ami meghaladja a legkevesebbet megjelenő északi jegynek, a Szűznek a számát. 

Ugyanebből az is, amire Lichtenecker hívta fel először a figyelmet, és amire már korábban is 

utaltam, hogy a nyári jegyek láthatóak a leggyakrabban a szobrokon. Ez még akkor is igaz az 

Ikrek–Rák–Oroszlán együttes megjelenését vizsgáljuk. A tavasziak és ősziek közül az 

előbbiek jelennek meg többször. Nyolc (Kos és Ikrek) olyan körplasztika és felsőtesttöredék 

van, amelyen legalább az egyik tavaszi látható, az őszi esetén ez hét (Skorpió) ábrázolásra 

igaz.
661

 A jegyek együttes megjelenését tekintve, a Halak–Kos–Bika hármas kétszer,
662

 a 

Szűz–Mérleg–Skorpió kétszer,
663

 de, ha elfogadjuk az A23-as értelmezését, akkor háromszor 

jelenik meg együtt. Ezzel szemben legalább egy téli jegy (Nyilas) csak három szobron 

szerepel és mindössze egy olyan van, amelyen a Nyilas–Bak–Vízöntő egyszerre látható. Ha a 

hiányokat nézzük, a tavaszi jegyeknél három, az őszi jegyeknél hét, a téli jegyeknél pedig 

tizenegy olyan körplasztika és felsőtesttöredék van, amelyen nem szerepelnek.  

A korábbiakban már többször volt szó a leggyakrabban megjelenő jegyről, a Rákról, 

de a legritkábban látható, a Vízöntő eddig még nem került említésre. Ez a jegy csak egyetlen 

szobron, az A30-on (30.a kép) szerepel, amely abból a szempontból is különbözik a többi 

szobortól, hogy a jobb válltól induló jegyek sorrendje a tavaszpont precesszióját és nem a Nap 

látszólagos évi útját követi.  

 Macrobius, aki maga is Numéniost használta forrásként Comentarii in Somnium 

Scipionis című munkájához, hosszasan ír arról, hogy a lelkek milyen égi utat járnak be 

                                                        
660 BECK (2007): 22. 
661 Ez csak abban az esetben igaz, ha elfogadjuk, hogy az A23 szobornál megjelenik a Skorpió. 
662 A30, A32. 
663 A30, A31. 
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megszületésük előtt. Numénios alapján úgy véli, hogy, mielőtt a megtestesülés útjára 

lépnének, a Tejúton tartózkodnak, amely Macrobius szerint az ekliptikát a Ráknál és a Baknál 

metszi.
664

 A szerző a lelkek leereszkedése során az Oroszlán szerepének a tárgyalásakor tesz 

említést a Vízöntőről, azonban, mivel a művében a lélek Tejútról való kilépésének és 

leereszkedésének a folyamatát mutatja be és nem a Tejútra visszavezető utat, ezért mindössze 

csak annyit jegyez meg, hogy az Oroszlánnal szemben álló jegy hatása az emberi léttel 

ellentétes.
665

 László Levente rámutatott, hogy a Vízöntő a lelkek visszafelé haladása során 

talán egyfajta „alternatív Léthé” szerepet tölthetett be, ahol is a földi lét elfelejtésében lehetett 

szerepe.
666

 Elképzelhető, hogy mivel az istennő a születést, a földi létbe való megérkezést 

segíti, ezért nem szerepel rajta ez ebből kivezető jegy. Ennek a logikának a mentén azonban a 

Baknak még kevesebbszer kellene megjelennie a szobron, azonban háromszor is szerepel, így 

a Vízöntő hiányának az oka további vizsgálatokat igényel a jövőben. 

 A többi csillagjegy megjelenésének okát egyelőre nem sikerült megfejtenem, ehhez 

még további kutatások szülségesek. S bár egyszerű megoldásnak kínálkozik az a gondolat, 

hogy ez szimbólizálta volna az istennő nagyságát, az egész világ feletti uralm,
667

 azonban 

ebben az esetben mindegyik csillagjegynek vagy leaglábbis a többségüknek szerpelenie 

kellett volna a szoborokon.  

 

6.7 A koszorú 

A mellkas egyik leggyakrabban előforduló díszítőeleme a koszorú.
668

 Ennek vizsgálata 

szempontjából a fennmaradt körplasztikai alkotások és felsőtesttöredék közül 43 tekinthető 

relevánsnak, vagyis olyan tárgynak, amelynél látszik a szobor mellkasának az a része, ahol a 

koszorú megjelenhet. Az említett szobrok és felsőtesttöredékek közül 32 esetben
669

 látható, 8 

                                                        
664 Valójában nem a Ráknál, hanem a Bika és az Ikrek között metszi az ekliptikát. Arról, hogy ezt Numénios 

miért is így gondolta bővebben: LÁSZLÓ (2005): 259–260. 
665 MACROBIUS: I. 12, 4. 
666LÁSZLÓ (2005): 261–262. 
667 OSTER (1990): 1724; PORTEFAIX (1999): 614.  
668 Tulajdonképpen alapvetően két típusa lehet, koszorú és füzér. Előbbi abban az esetben, ha a virágok egészen 

a vállakig érnek, és ott eltűnnek a nimbus alatt. Ez a koszorú. Ha azonban még a vállak előtt a virágok sorát 

lezárja egy bojt vagy valamilyen másik elem, és a koszorú egy zsinórban vagy feltehetőleg egy zsinórban 

folytatódik, akkor tulajdonképpen ez inkább egy virágfüzér. Mivel az Ephesosból előkerült szobrok esetén 

mindkét típussal találkozhatunk, hiszen a „nagy” (A29) és a „szép”(A30) és a B10 esetén koszorút látni, a „kis” 

Artemis Ephesia-szobor (A31) esetén pedig virágfüzér szerepel, így valószínűsíthető, hogy füzér is és koszorú is 

díszíthette az eredeti kultuszszobrot. 
669 A1, A7, A8, A9, A10, A12, A15, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26, A28, A29, A30, 

A31, A32, A33, A34, A39, B1, B3, B4, B5, B6, B7, B10. 
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esetben pedig nem látható.
670

 A fennmaradó 3 tárgy esetén pedig nem dönthető el, hogy 

megjelent-e ez a díszítőelem.
671

 Ennek oka az, hogy az ábrázoláson nem látszik pontosan, 

hogy valójában koszorút akart-e megjelenítetni a szobor készítője, mint pl. az Aquileiaban 

őrzött A2 (2. kép) szobor esetén. Ez utóbbiról Fleischer azt állítja,
672

 hogy azon is megjelenik 

ez a díszítőelem, ám az általa közölt fényképen látható szobron lévő koszorú (vagy lánc) 

elhelyezkedése és íve ugyan megegyezik a koszorúéval, de sokkal vékonyabb, mint a többi 

szobor esetén.
673

 Felülete, eltekintve a sérülésektől, teljesen sima, nem jelennek meg rajta sem 

gömbök, sem virágok, sem másmilyen felosztás, azonban láthatóak rajta a makkformájú 

gyöngyök, amely alapján ez makkláncként is azonosítható lenne. Bár kétségtelen, hogy más 

esetekben is előfordul, hogy a makkok vagy makk formájú függők közvetlenül a koszorúhoz 

csatlakoznak.
674

  

A terrakották, bronzok, reliefek közül 12 esetben
675

 megjelenik vagy nagy 

valószínűséggel beazonosítható a koszorú, 17 esetben nem látható, 12 esetben pedig nincs 

információnk arról, hogy volt e koszorú az ábrázoláson. 

A koszorú, formáját tekintve egy gyöngyfüzérre hasonlít, tehát vastag,
676

 több sornyi 

„elemből” (legtöbbször gömbből)
677

 vagy közepükön lyukas apró gömbökből
678

 áll. Öt eset 

képez ez alól kivételt: az A7 (7.a kép), ahol négy-ötszirmú virágokból, az A16 (16. kép), 

amelyen négyzet alakú, középen lyukas elemekből, az A32 (32. kép), amelyen termésekből, 

levelekből, és az A33 (33. kép), amelyen szintén négyzet alakú elemekből áll a koszorú. A B1 

(35. kép) esetén annyira kopott, hogy nem vehető ki pontosan, hogyan is nézett ki eredetileg. 

Amennyiben apró gömbökből áll a koszorú, azok lehetnek teljesen rendezetlenek is, ezze l 

adva vissza a virágkoszorú természetességét, illetve lehet szinte geometrikus pontossággal 

egymás mellé rendezett is.
679

 

                                                        
670 A3, A4, A5, A6, A11, A13, A14, B2. 
671 A2, A16, B13. 
672 FLEISCHER (1973): 3. 
673 Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy ez a szobor más vonatkozásaiban, például az ependytés kialakításában 

és díszítésében is eltér a többi szobortól. 
674 A25, A26, A29, A31 valamint az A16, ez utóbbi esetben a gyöngyök csak a „koszorú” közepén jelennek meg, 

és nem lógnak a mellek közé. 
675 G4, H1, H4, H10, H11, H14, H17, H22, H23, H25, I6. 
676 Ennek a típusú virágkoszorúnak az első ábrázolásai a Kr. e. 6. századból származó vázaképeken jelennek 

meg. A kérdésről bővebben: BLECH: (1982): 43-47.  
677 A9, A12, A15, A20, A23, A29, A30, A31, A34, B3, B4, B5, I6.   
678 A1, A10, A16, A17, A18, A19, A21, A24, A25, A26, B6, B10. 
679  Ez utóbbi információ azért lényeges, mert ez az egyik jellemző vonás, ami alapján bizonyos szobrok 

ábrázolásmódjai közötti bizonyítható a kapcsolat.  
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A koszorú lehet szalaggal átkötött
680

 vagy szalag
681

 nélküli. A szalag lehet keskeny
682

 

vagy széles.
683

 

 Két esetben színezés nyomait fedezték fel a koszorún, a B4 esetén vörös festéket,
684

 az 

A30 (30. a-b kép) szobornál pedig aranyozást.
685

 

Lichtenecker a koszorút a „kanonizált” típus egyik ismertetőjegyének nevezte, és úgy 

vélte, hogy ez az elem a formája valamint a felcsavarodó szalag alapján a korai hellenisztikus 

időszakban kerülhetett a szoborra.
686

 Ezzel szemben az első olyan érme, amelyről, már 

gyaníthatjuk, hogy a felsőtestet díszítő láncok már megjelennek, az első triumviratus idejéből 

származik.
687

 Domitianus uralkodása korszakából datálható az első olyan érme, amelyről nagy 

valószínűséggel állíthatjuk, hogy már a fennmaradt körplasztikai alkotásokon megjelenőhöz 

hasonló formájú a virágkoszorú, de az azonosságot teljes bizonyossággal csak egy Nerva 

idejében készült érmetípusról mondhatjuk el.
688

 

Itt kell azonban megjegyeznünk, hogy egy korábbi érmén,
689

 amely Kr. e. 89–88-ra 

datálható, már megjelenik egy koszorú, azonban ez nem a mellkason, hanem az istennő feje 

mögött, a nimbus helyén vagy inkább helyett, látható. Ezen az ábrázoláson a koszorú 

nagyméretű, és leginkább babérkoszorúra emlékeztet, így, ebben a formájában sokkal inkább 

győzelmi koszorúként értelmezhetjük.
690

 

 

6.7.1 Artemis és a koszorúk 

A levelekből, virágokból, ágakból készült koszorú, a koszorúzás szertartása az antikvitás 

idején a mindennapok szerves része volt, így számos alkalommal szerepelt a különböző 

ünnepeken, sport- és drámai versenyeken, valamint az egyes kultuszokban a különböző 

                                                        
680 A7, A12, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A24, A26, A32, A34, B1, B4, B7, B10. 
681 A9, A10, A15, A16, A23, A25, A28, A29, A30, A31, A33, B3, B5, B6, I6.  
682 A12, A17, A18, A19, A20, A21, A24, A32, A34, B3, B5, B6, B7, B10. 
683 A7, A22. 
684 VITALI (1818): 2; THIERSCH (1935): 38; FLEISCHER (1973): 65. 
685 MILTNER (1958b): 31; FLEISCHER (1973): 65. FLEISCHER az aranyozás alapján úgy véli, hogy Aelianus a 

Varia Historiaban (V. 16) erre a koszorúra utal, amikor elmeséli azt a történetet, amely szerint egy kisfiút halálra 

ítélnek, mert felveszi Artemis koszorújának lehullott aranyozott levelét. Azonban a szövegben csak annyit említ 
a szerző, hogy Artemis koszorúja, de azt nem, hogy az eset hol történt vagy, hogy „melyik” Artemisé az a 

bizonyos koszorú. Ha a szövegkörnyezetet nézzük, akkor az előtte és az utána lévő sorokban is Athénéről beszél. 

Az A38 aranyozása pedig nem arra utal, hogy minden esetben aranyból lenne a koszorú, hiszen, mint már 

említettem, két másik esetben ugyanezt a koszorút pirosra festették.  
686 LICHTENECKER (1952): 88-93. 
687 KARWIESE (2012): Nr. 2/3. 
688 Uo. (2012): Nr. 138. 
689 FLEISCHER (1973): Taf. 53b. 
690 Lásd érmékkel foglalkozó fejezet. 
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szertartások során is.
691

 Blech a koszorúnak az ókori görög kultúrában játszott szerepét 

bemutató, igen alapos munkájában az isten szobrok koszorúzásának három módját különítik 

el.
692

 Az előbbi csoportba tartoznak azok a koszorúzási szertartások, amelyek valamilyen célt 

kívánnak elérni, és ebben a koszorú játssza a közvetítő szerepet, a másodikba, amikor 

valamely szertartás részeként, bizonyos időközönként rendszeresen megtörténik, a harmadik 

csoportba pedig a spontán koszorúzás kerül.
693

 

Az esetek többségében a koszorúkészítés alapanyagát meghatározta, hogy mely 

istennek szánják, így Dionysosnak borostyánból és szőlővesszőből, Apollónnak, Zeusnak 

babérágból, Aphroditének mirtuszból, Démétérnek és Korénak kalászokból kötöttek 

koszorúkat. Természetesen az imént felsoroltak a leggyakoribb alapanyagnak számítottak, és 

adódhattak eltérések.
694

 

Az Artemisnek font koszorúk alapanyagáról csak szórványosan állnak rendelkezésre 

adatok, és ezek is különböző növényeket említenek.
695

 Nem ismerünk olyan növényt, amely 

olyan egyértelműen és kizárólagosan kapcsolható lenne az istennőhöz, mint pl. Dionysoshoz 

a borostyán vagy a szőlőinda. 

 

6.7.2 Ephesos, Artemis és a koszorúk 

Az Ephesosban tisztelt istennővel kapcsolatban több forrás is utal a koszorúra valamint a 

koszorúzási szertartásra. Az egyik egy mitológiai történet, amely Artemis Daitis
696

 ünnepének 

eredetét meséli el, amelyben vadzellerből font koszorú kerül az istennő fejére.
697

 

Xenophónnál arról olvashatunk, hogy Agésilaos katonái a tornaversenyen elnyert 

koszorúikat Artemisnek ajánlották fel.
698

 Kevéssé valószínű, hogy ezeket a koszorúkat 

                                                        
691 HURSCHMANN (1999): 806–807. 
692 BLECH (1982): 270–271. 
693 BLECH (1982): 271. 8. lábj. 
694 HURSCHMANN (1999): 806; Az egyes isteneknek készített koszorúkról bővebben: Dionysos BLECH (1982): 

181-213; Apollón: uo. 216–246; Héra: uo. 247–250; Aphrodité: uo. 250–252; Démétér és Koré: uo. 252–257; 

Athéné: uo. 257–259.  
695 Apollodóros szerint Krétán két növényből, a Pistacia lentiscus, vagy görög nevén σχίνος, vagyis a borsfából 

és a δίκταμνον, vagyis az oregánóból fontak koszorút az istennőnek. APOLLOD. FGrHist. 244 F. 128. (= Scholia 
in Euripidem, Hipp. 73). Az oregánót egyébként gyógynövényként használták a könnyű szülés elősegítésre is. A 

borsfát pedig Kallimachos is megemlíti az Artemishez címzett himnuszában. vö: BLECH (1982): 245–246; 

Pilochoros szerint Artemis Agroteranak μελίλωτος-ból, vagyis somkóróból fontak koszorút. Blech szerint ez volt 

az egyik legkedveltebb koszorú alapanyag, ennek ellenére az istennő kultuszával semmilyen kapcsolatot nem 

lehet kimutatni. BLECH (1982): 245. A Szudában azt olvashatjuk, hogy a rodosziak asfodélosszal koszorúzták 

meg Artemist és Korét (SUDA: Ἀσφόδελος) 
696 HEBERDEY (1905): 210–215; MUSS (1994): 46–47. 
697 Etimologicum Magnum: Δαιτίσ (252.10) 
698

 XEN. hell. III. 4,18. 
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ábrázolják az istennő szobrán, hiszen Pausaniastól tudjuk,
699

 hogy a versenyek győztesei 

pálmából, babérból, fenyőből, vadolajfából és vadzellerből fontak koszorút, ezeknek a 

növényeknek a formája azonban nem emlékeztet a szobron megjelenőre. Ugyanakkor 

kétségtelenül ugyanaz a típus, mint amely a Mithridatés-féle érmén látható. 

Halikarnassosi Dionysos a görög és a római vallás összehasonlításakor azt írja, hogy a 

fiatal lányok, olyan koszorút viseltek a szertartások alkalmával, mint amilyet Artemis 

Ephesia.
700

 Arra azonban nem tér ki bővebben, hogy milyenek vagy mitől különlegesek ezek 

a koszorúk. 

Egy másik forrásból azonban megismerhetjük a koszorú alapanyagát. Egy az 

Etimologicum Magnumban olvasható történet szerint ez a növény a szalmarózsa, vagyis 

helicrysos, amely virágot arról az ephesosi nőről nevezték, aki először akasztott a növényből 

font koszorút Artemis Ephesia szobrára,
701

 amelyből a kutatás jelenlegi állása szerint 

egyértelműen következik, hogy a koszorú szalmarózsából készült. 

Érdemes egy kicsit elidőzni a szalmarózsánál abban a vonatkozásában, hogy milyen 

jelentőséggel bírt az antikvitás emberei számára mind a gyakorlati felhasználás, mind a 

szimbolikus jelentés szempontjából. 

Nemcsak Artemis Ephesia, hanem Héra és különösen Héra Eileithyia, a szülést segítő 

Héra szent virágának is tartották. Lakóniában ebből a növényből készült koszorút fontak az 

istennőnek.
702

 Gyakorlati felhasználás tekintetében gyógynövényként is szerepelt. Plinius 

szerint húgyúti és alhasi problémák esetén, menstruációs, illetve a szülés közben fellépő 

fájdalmak enyhítésére készítettek belőle gyógyszert.
703

 Szintén menstruációs panaszokra 

javasolja a növényt alkalmazását Dioskuridés is.
704

 

Mindamellett a virágnak volt egy a halállal vagy inkább az örök élettel kapcsolatos 

vonatkozása is, hiszen azon tulajdonsága miatt, hogy száradt állapotában is megőrzi eredeti 

szépségét és formáját, úgy vélték, hogy tökéletesen szimbolizálja a halhatatlanságot. Ezért 

mind az istenszobrokat, mind a sírokat gyakran díszítették szalmarózsa koszorúkkal.
705

 

Végső soron azt mondhatjuk, hogy a virág mind az élet kezdetével, mind annak 

végével szoros kapcsolatban volt az ókori emberek gondolkodásában. A koszorúk és Artemis 

Ephesia kapcsolatáról való további megállapításokat és következtetéseket a disszertáció végén 

                                                        
699 PAUS. VIII. 48,1-3; V. 7,7; X. 7,8. 
700DION. HALL. II, 22, 2. 
701 Etimologicum Magnum: Ἐλίχρυςοσ (330,33). A másik verzió szerint egy hasonló nevű nimfáról kapta a 

nevét. 
702 WIDE (1898): 28; LICHTENECKER: (1952) 89. 
703 PLIN. nat. XXI. 169. 
704 mat. med. IV. 57. 
705MURR (1890): 194–195. 
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található összefoglaló fejezetben teszek, mivel szervesen kapcsolódnak a többi fejezetben tett 

megállapításokhoz. 

 

6.8 „A mellek” 

Nincs a szobornak még egy olyan része, amelyről ennyi kutatás, cikk és tanulmány 

született, mint a „mellekről”. Az Artemis Ephesia-szobor, bármennyire sokrétű és összetett 

jelenség, amelynek minden díszítőeleme megérdemelne legalább egy-egy monográfiát, mégis 

egyet kell értsek Fleischerrel abban,
706

 hogy leginkább ennek a furcsa vonásának köszönheti, 

hogy a reneszánsztól kezdve napjainkig tudósok és művészek sokaságát ihlette meg. Sőt a 

koraújkor hajnalán emiatt válik a természet allegóriává, és kezdi meg a kultuszszobor 

„másodvirágzását” megújult formában, oly sok évvel az Artemision pusztulása után. 

 Rögtön az elején szeretném tisztázni, hogy a disszertációmnak kifejezetten nem célja, 

hogy újabb elmélettel gazdagítsa ezt a fent említett sort. A „melleket” a szobor egyik 

elemeként, nem „a meghatározó elemeként” kívánom kezelni. Érdemes összevetni a 

jelentőségüket az ókori szerzők és napjaink kutatóinak gondolkodásában! Az ókorban a 

jelenség annyira természetes volt, hogy gyakorlatilag senki nem tartotta fontosnak külön 

megemlíteni. Pliniust
707

 és Vitruviust
708

 sokkal jobban izgatta a szobor alapanyaga,
709

 mint a 

sok „melle,” és az első adat, amely egyáltalán utalt ezekre, a Kr. u. 2-4. századi keresztények 

és pogányok között folytatott viták során került elő. Ezzel szemben napjaink kutatóinak 

többsége, akik valamilyen módon részletesebben foglalkoztak az istennő szobrával, mind 

igyekeztek határozott véleményt formálni a kérdésről még akkor is, ha a szobor egyéb 

részleteit nem is vizsgálták.  

Ezzel nem azt akarom mondani, hogy kutatásaik feleslegesek vagy értelmetlenek 

lettek volna, pusztán arra szeretnék utalni, hogy a kérdés dominanciája a kutatás történetében 

azt az érzetet kelti, mintha ez lenne a központi eleme a szobornak, holott pusztán egyike a 

számos részletnek.  

Úgy vélem, hogy a rengeteg kutatás és elmélet közül, bár számos aspektusból 

világították meg a kérdést, egyik sem tudott egyértelmű és végleges választ adni arra, hogy 

mit is ábrázolnak ezek a kerekded képződmények az istennő mellkasán. Éppen ezért, jobb 

híján, úgy vélem, szerencsés, ha ezekre az elemekre a kutatásban már megszokott „mellek” 

                                                        
706 FLEISCHER (1973): 74. 
707 PLIN. nat. XVI. 213–215. 
708 VITR. II. 9,13. 
709 A kérdésről bővebben lásd a 3.2.2 fejezet. 
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terminológiát használom, ám, mivel ez sem feltétlenül fedi le az értelmezést a kultuszszobor 

történetének egészére vonatkozóan, úgy vélem, idézőjelbe kell tennem, jelezvén az 

elkülönülését a valódi emlőktől. 

 

6.8.1 A „mellek” helye a szobron  

A körplasztikai alkotásokon, kisplasztikákon és reliefeken ábrázolt „mellek” rendszerint az 

istennő felsőtestén elöl vagy elöl és oldalt, illetve az A4 (4.a kép) elöl, oldalt és hátul jelennek 

meg, három
710

 vagy négy
711

 sorba rendezve. Ettől eltérő az I1 (85.kép), amelyen a „mellek” 

egy-, a G4 (63.a kép) és J6, amelyen két-, a H21 és I5 (90. kép), amelyen öt-, a H12, amelyen 

hat- és az A3 (3.a kép), amelyen hétsorosak. Ez utóbbinak, a többi ábrázoláshoz képest, 

meglehetősen sajátos az elrendezése: a „mellek” a felsőtest közepén, lefelé mutató ék alakban 

helyezkednek el.  

A „mellek” felső sorai a láncok vagy a pelerinszerű ruhadarab alatt vannak. 

Amennyiben követik a láncok ívét, akkor ezek a sorok ívesek, ha nem, akkor egyenesek.
712

 

Utolsó soruk az ependytés felett látható. Néhány szobornál teljesen kitakarják, míg másoknál 

látni engedik az ependytést tartó övet. Bizonyos ábrázolásoknál nehéz megállapítani a sorok 

számát,
713

 ez általában azoknál fordul elő, amelyeken a felső sor íves, ebben az esetben 

középső három „mell” nagyobb, így, a második sorban csak az oldalsó „melleknek” jut hely.  

Formájuk szerint a „mellek” lehetnek teltek vagy laposak, oválisak vagy kerekek, 

méretük szerint egyformák vagy különbözőek, kisebbek vagy nagyobbak.
714

 Elhelyezkedésük 

alapján pedig megjelenhetnek a mellkason
715

 vagy a derék alatt.
716

 

 

                                                        
710 A1, A2, A4, A6 A7, A17, A22, A23, A28, A31, A32, A33, A34, B2, B5, B7, G4, H10, H23, H25, H27, I8, 

J4, J5. Az A13 is ide tartozik, de csak az első sora eredeti, az A24-es szobornál a mellek alsó sorát ráfaragták az 

ependytés első sorára, így lehetséges, hogy eredetileg csak kétsoros volt. Szintén restaurált az A26 is, de 

valószínűleg az átalakítások nem érintették a „mellek” sorainak számát. 
711 A5, A8, A9, A11, A12, A14, A16, A19, A20, A29, A30, B4, G1, G2, H2, H5, H6, H8 H9, H13, H15, H17, 

I2. Az A21 és A25 szobron kiegészítettek a mellek.  
712 Lásd 8. táblázat vonatkozó oszlopai. 
713 A G3-on, H4-en, H14-en, H22-n és I7-en talán két, A10-en kettő vagy három, B1-en, B3-on, B6-on és B10-

en talán három, a H11-en és H16-on három vagy négy, A15-en négy vagy öt, B9-en talán öt sor ependytés 

lehetett,  
714 Lásd 8. táblázat vonatkozó oszlopai. 
715 A2, A3, A5, A9, A11, A14, A11, A14, A15, A18, A19, A20, A21, A24, A26, A29, A30, A33, A34, A39, B1, 

B2, B5, B6, B10, G1, G2, G4, H1, H2, H3, H5, H6, H8, H9, H10, H11, H12, H13, H15, H16, H21, H22, H25, 

H26, H27, H28, I2, I3, J4, J5. 
716 A1, A4, A7, A8, A10, A12, A13, A16, A17, A22, A23, A25 A31, A32, B3, B4, B5, H11, H12, H13, H14, 

H16, H17, H21, H22, H23, H25, H27, I1,I2, I5, I6, I7, J4, J5. 
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6.8.2 A „mellek” az érméken 

Az egyik legkorábbi cistophoruson, amelyre az istennő képmása mellékjelként került, a 

felsőtest, a „mellek” és az ependytés jól láthatóan elkülönülnek egymástól.
717

 A felsőtest 

gyakran kör alakú, ez alatt, a csípőnél, a „mellek” egy sora jelenik meg. Egy későbbi, 

Mithridatés-korabeli érmén jól látszik, hogy maga a kör alakú rész is kisebb körökből áll,
718

 

ami szintén lehetett utalás a „mellekre”.  

Az első olyan típus, amelyen a „mellek” már egyértelműen a csípő fölé kerülnek, a 

Caecilius Metellus Creticus által, a krétai Gortyn városában veretett érmék. Ezeken a 

„mellek” a csúcsán álló egyenlő szárú háromszögként, szőlőfürt alakú formában 

helyezkednek el. Alig húsz évvel később, a Kr. e. 49. és 47. között vert érmetípuson azonban 

újra derék alatt láthatóak, és egészen a combközépig fedik a testet. A Lentulus–Marcellus-féle 

veretek másik egyedi vonása, hogy valódi mellek is láthatóak rajtuk, méghozzá erősen 

hangsúlyozottan
719

 (100. a–b kép). 

A második triumvirátus valamint Augustus, sőt még Tiberius idején vert érméken az 

alsó és felsőtest nem igazán különül el egymástól, így a „mellek” helye nem határozható meg 

pontosan.
720

 A Claudius uralkodásának idejében készült darabokon azonban derékvonal alatt 

láthatóak.
721

 Egy Fleischer által közölt vereten jól kivehetően három egyenes sorba 

rendezettek.
722

 A Domitianus-kori érméken már egyértelműn derékon jelenek meg, egyes 

nagyon jó állapotú darabokról az is megállapítható, hogy három íves sorba rendezettek, igaz 

ezen ábrázolások alapján úgy tűnik, mintha a felkart is befednék.
723

 Traianus idején 

megjelenik az a kevésbé ívelt forma, amely már csak a mellkason és a derékon látható, és a 

csípőket már nem éri el, a karokat már nem takarja,
724

 azonban mellkasra kerülésükkel egyre 

kevésbé különíthetőek el a láncoktól. Ez a fajta ábrázolástípus a későbbiek folyamán, a 

császárkorban végig jellemző marad. 

A „mellek” elhelyezkedése alapján a szobrok datálásnál annyit állapíthatunk meg, 

hogy az első érmék megjelenésének időszakában, a „mellek” alsó sorra csípőn volt, vagyis 

azok a szobrok
725

 és kisplasztikák,
726

 amelyeknél a „mellek” alacsonyan helyezkednek el, 

valószínűleg egy korábbi ábrázolástípusra utalhatnak.  

                                                        
717 FLEISCHER (1973): Taf. 51b. 
718 FLEISCHER (1973): Taf. 53b. 
719 Bővebben lásd a 3.2.2 és a 3.3 fejezeteket.  
720

 KARWIES (2012): Nr.1–13. (Triumviratus és Augustus), Nr. 59–63 (Tiberius). 
721 Uo. Nr. 66, 67/9. 
722 FLEISCHER (1973): Taf. 54b. 
723 Uo. Nr: 98/6, 7A; Nr. 100/9 
724 Uo. Nr. 151/2,7. 
725 A4 
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Az érmék ismeretében az A3-as (3.a kép) szobor „melleinek” elhelyezkedése és az 

ábrázolt istennő alakja alapján feltételezhető lenne, hogy a szobor egy Kr. e. 1. századi 

ábrázolástípust jelenít meg, de a két részlet egyszerre abban a formában, ahogy a szobron 

megjelenik, nem látható egyetlen vereten sem. A „mellek” formája a gortyni, míg az istennő 

alakja a Lentulus–Marcellus-féle érmére utal. Azonban, mivel a szobor alsótestének ruházata, 

a maga kecses formáival, erősen elüt a Metellus Creticus-féle érmén ábrázolt ependytés 

robosztusságától, a „melleinek” elhelyezkedése pedig a Kr. e. 49. és 47. között vert érméktől, 

ráadásul valódi melleket sem látunk rajta, ezért, legfeljebb annyit állíthatunk, hogy bizonyos 

részei utalnak a Kr. e. 1. századi ábrázolástípusokra. Már amennyiben a Lentulus Marcellus-

féle érméről ismert Artemis valóban külön ábrázolástípus volt, és nem csupán a massiliai 

Artemis hatására került az ephesosi érmékre ez az alak.
727

  

Fleischer rámutatott arra, hogy az Artemis Ephesia rokonszobrainak köréből ismert 

három olyan ábrázolás,
728

 amelyeken az A3-hoz hasonló elrendezésben láthatóak a „mellek”. 

Ezek közül az egyik Zeus Labraundos-relief (K3) későklasszikus korra, a másik, a K4, illetve 

a „bécsi” Kybelé a Kr. e. 1. századra datált. Figyelembe véve azt, hogy gortyni érme is a Kr. 

e. 1. századból származik, úgy vélte, hogy a „mellek” ábrázolásának legkorábbi típusa ez a 

fajta szőlőfürtszerűen megjelenő forma. Lichtenecker azon feltételezésére alapozva,
729

 amely 

szerint a „mellek” sorba rendezésének formái közül az egyenes a korábbi és az íves a későbbi, 

felállítja a „mellek” ábrázolásnak kronologikus rendszerét, amelyben a legkorábbi a szőlőfürt 

alakú, ezt követte az egyenes, majd végül az íves forma.
730

 Azonban mint láthattuk, Traianus 

idején egyszerre van jelen az íves és a kevéssé íves forma is. A korai érméken pedig csak a 

„mellek” alsó sorát látjuk, amely, mint az ismert körplasztikai alkotások bizonyítják, akkor is 

lehet egyenes, ha a felső sorok ívesek.
731

 Az egyenes vagy közel egyenes sorok jellemzően 

azoknál a szobroknál jelennek meg, amelyeknél a pelerinszerű ruhadarab vagy egy sor 

                                                                                                                                                                             
726 H5, H6, H8, H26, H7, H12. vö FLEISCHER (1973): 85. 
727 Van azonban egy szobor, az A13 (13.a kép), amelyen a „mellek” és a valódi mellek is megjelennek. Az 

bizonyos, hogy a valódi mellek csakúgy, mint a Lentulus – Marcellus-érmén, erősen hangsúlyosak, és a „mellek” 

azoktól határozottan elkülönülve jelennek meg, de mivel a szobor csak a „mellek” első soráig eredeti, nem 

tudjuk, hogy valójában hogyan is nézhetett ki a restaurálás előtt. A szobor eredetéről szinte semmit sem tudható. 

Azonban, mivel Laonban őrzik, ezért az is előfordulhat, hogy talán valahol a közelben került elő, vagyis olyan 
helyen, amelynek közelében erőteljesen jelen volt a massiliai Artemis kultusza. Így az is lehetséges, hogy ez 

esetben egyfajta visszahatásról van szó, nem pedig arról, hogy Artemis Ephesiának volt olyan szobra, amelyen 

egyszerre jelentek meg a valódi mellek és a „mellek”. Természetesen addig, ameddig nem tudunk meg többet a 

szobor eredetéről, mindez csak puszta spekuláció. 
728 Zeus Labraundos két ábrázolása egy relief Mylasaból (uo. 311–312. K4, Taf. 139.) és egy Tegeából (uo. 311. 

K3, Taf. 137. ), „bécsi” Kybelé (uo. Taf. 58). 
729 LICHTENNECKER (1952): 110. 
730 FLEISCHER (1973): 85-87. 
731 Például: A9, A12, A20. 



155 

 

díszítőelem, például rozetta, ékelődik a láncok és a „mellek” közé. Ennek alapján úgy vélem, 

hogy legfeljebb annyit állíthatunk, hogy valószínűleg a szőlőfürtszerű forma a legkorábbi. 

  

  6.8.3 Mellek-e a „mellek”?  

A „mellek” értelmezése az Artemis Ephesia szobrának újrafelfedezésétől egészen a 19. század 

első harmadáig nem volt kérdés. Minucius Felix
732

 és Hierónymos
733

 alapján egyértelműnek 

tűnt, hogy ezek valódi mellek. Sőt Hierónymos nemcsak azt állítja, hogy a görögök az 

istennőt „πολύμαστον”-nak nevezik, hanem még meg is erősíti ezt „ut scilicet ex ipsa quoque 

effigie mentirentur omnium eam bestiarum et viventium esse nutricem”, azaz minden vadállat 

és élőlény dajkájának tartják. A két ókori szerző alapján tehát egyértelmű volt, hogy a szobor 

egy sokmellű istennőt ábrázol, hiszen mi más fejezhette volna ki jobban a Dea Natura tápláló 

és életadó erejét, mint az a rengeteg női mell.
734

  

 A 19. század harmincas éveiben vetődött fel először,
735

 hogy a „mellek” valójában 

nem is az istennő testének részei, sőt nem is biztos, hogy egyáltalán mellek. Az ábrázolások 

többségén hiányoznak a mellbimbók, mindössze két olyan szobor van, amelyen megjelennek, 

az A7-en (7.a kép) és az A23-on (23. kép). Elképzelhető, hogy ezeket mindkét esetben 

később vésték fel a szobrokra.
736

 A mellbimbók hiányán túl a „mellek” színe is az értelmezés 

ellen szól, mivel eltér az istennő bőrének színétől. Pliniustól tudjuk, hogy az eredeti xoanont  

nárdus olajjal ápolták, ezért a fa besötétedett, de olyannyira, hogy többen azt gondolták, hogy 

ébenfából készült. A fennmaradt körplasztikai alkotások között több olyan is ismert, amelynél 

a ruha alól előbukkanó részek az arc, a kezek, és a lábfejek sötét színűek, míg a mellek egyik 

esetben sem azok.
737

  

A körplasztikai alkotások között valóban több olyan szobor is van,
738

 amelyen a fej, a kezek 

és a lábak is fekete színűek, azonban a felsorolt szobrok szinte mindegyikénél a testnek e 

részei restaurálás eredményeként kerültek a szoborra. Az A23 (23. kép) és A26 (26. kép) 

esetén valószínű, hogy a fej ókori, és az A21 (21.a kép) esetén talán a kezek ókori eredetűek. 

                                                        
732

 MIN. FEL.21.: Diana interim est alta succinta, venatrix; et Ephesia mammais multis et veribus extructa. 
733Hier.: Dianam munltimammian colebant Ephessii, non hanc venatricem, quae arcum tenet atque succinta est , 
sed illam multimammiam, quae Graeci πολύμαστον vocant, ut scilicet ex ipsa quoque effigie mentirentur omnium 

eam bestiarum et viventium esse nutricem. 
734FLEISCHER (1973): 75. 
735 BECKER (1934): 99. Taf. 13. 
736 Fleischer ezekhez sorolta még az F3 (E61) szobrot is, azonban Vorsterrel egyetértve úgy vélem, hogy az a 

szobor nem ókori eredetű. FLEISCHER (1973): 76; VORSTER (2011): 209. 6. végj. Az A7 szobron lévő 

mellbimbók Vorster meggyőződése szerint eredetiek, sőt magát a szobrot a Kr. u. 1. századra datálja.  
737 FLEISCHER (1973): 75–76. 
738 A8, A15, A16, A18, A21, A22, A23, A26, A28. 
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Fleischer ide sorolja még az A19 (19. kép) szobrot, a D10 (58.a–b) és D11 (59. kép) 

töredéket, a szobor esetén a Thiersch által közölt kép és leírás alapján nem valószínű, hogy a 

láb fekete színű anyagból készült volna, illetve a szobornak sem a feje, sem a kezei nem 

maradtak meg, a D10 és D11 pedig nimbus-töredék. Mivel ennyire nem tűnik relevánsnak 

Fleischer hivatkozása, minden valószínűség szerint egyszerűen csak sajtóhibáról lehet szó.
739

 

Azonban azt is meg kell jegyezni, hogy azok között a szobrok között, amelyeknek ismert a 

lelőhelye, vagyis bizonyos, hogy nem nyúltak hozzájuk az ókor óta, egy sincs olyan, amelyen 

bármely fedetlen testrész sötét színű lenne. 

A mellértelmezés ellen szólók további érvként említik, hogy ezek a díszítőelemek nem 

kizárólag csak az Artemis Ephesia szobrán láthatóak. Fleischer szerint egy sokkal 

általánosabb, Anatóliában már a Kr. e. 4. században elterjedt díszítőelemről van szó,
740

 amely 

nemcsak nőalakokon jelenik meg, hanem, mint az a fentiekben már olvasható volt, Zeus 

Labraundoson is,
741

 innentől pedig logikusnak tűnik feltenni a kérdést, mit keresnének női 

mellek egy férfi isten mellkasán?  

A „mellek” értelmezésének megkérdőjelezése újabb és újabb elméletek születéséhez 

vezetett, mindazonáltal egy sem volt közöttük olyan, amely egyértelmű és végleges választ 

adott volna kérdésre. Az elméletek és magyarázatok száma azonban olyan sok, hogy érdemes 

csoportokba rendezve ismertetni őket. Fleischer az Artemis Ephesiáról szóló könyvében 

részletesen összefoglalja a művének megírásáig született magyarázatokat,
742

 így főként 

inkább az azóta született magyarázatokra térek ki bővebben. 

 A felsorolt érvek ellenére a szerzők egy csoportja továbbra is kitart a mellértelmezés 

mellett.
743

 Egy részük úgy véli, hogy ezek valóban mellek, de nem az istennő mellei, hanem 

állati emlők, amelyet kívülről erősítettek a szoborra,
744

 vagy amazonok levágott mellei.
745

 Egy 

                                                        
739 FLEISCHER (1973): 76, 121.  
740 A díszítőelem ősi anatóliai voltát próbálta bizonyítani Helck, aki az Artemis Ephesiaszobrait az ó-anatóliai 

neolitikus idolokra vezette vissza. Az alakok fején felismerni vélte a későbbi polost, illetve a melleket az idolok 

testén megjelenő mélyedésekre és körökre vezette vissza. HELCK (1984): 281–282.  
741 Uo. 85–86, vö. LIDONNICI (1992): 391–392. 
742

 FLEISCHER (1973): 74–98. 
743 Uo. 74–75. 
744 BECKER (1811): 99. Taf. 13. 
745 Presson szerint ezek áldozati ajándékok, amelyeket az amazonok azért ajánlottak fel, hogy az istennő teremtő 

erejét növeljék. Úgy vélte, hogy miképp a Megabysos eunuchhá vált, úgy az amazonok ezt az áldozatot hozták 

meg az istennő számára. PRESSON (1942): 144-145. Elméletének alátámasztásához néprajzi párhuzamot is hoz, 

mert Alonso de Santa Cruz szerint a Yucatán-félsziget közelében lévő Amazon szigeteknél a lányoknak 

gyerekkorukban levágják a mellét, hogy jobban tudják az íjat és a nyilat is használni. Ugyanakkor, amikor 

Presson ezt az információt közli, maga is jelzi kételyeit a szóbeszéd valódiságával kapcsolatban. PLOß- RENZ 

(1912): 124. 
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másik csoportjuk szerint eredetileg nem mellek voltak, csak később értelmezték annak az 

istennő szobrán megjelenő díszítéseket.
746

  

A legújabb elmélet, amely szerint a „mellek” valóban mellek, LiDonnici nevéhez 

köthető. Véleménye szerint a hellenisztikus korszak végén bekövetkezett társadalmi és 

szociális változások hatására az Artemis Ephesia kultusza átalakul. Úgy véli, hogy annak 

hatására alakult át, hogy az ephesosiak megismerkednek Isis, pontosabban szólva a tápláló 

Isis kultuszával.
747

 

Az ezt a vonulatot képviselő kutatók többsége szerint azonban, ha később mellként is 

értelmezték a „melleket”, azok eredetileg valamilyen ékszerek lehetettek. Ezt Furtwängler 

vetette fel először, de nem részletezte, hogy valójában milyen ékszerre gondolt.
748

 Deonna 

szerint egy a terrakotta kisplasztikákon megjelenő láncot értelmeztek félre később, és azért 

voltak jelen ilyen nagy számban, hogy a termékenységi erőt fokozzák.
 749  

Lichtenecker 

egyetértett Deonnával abban, hogy a termékenységi erő fokozását szolgálta, de úgy gondolta, 

hogy eredetileg egy olyan ékszerről lehet szó, amelyet a kultikus cselekményekben 

résztvevők hordtak, és csak később kerültek át az istennő szobrára is.
750

 Bammer és Muss 

vélekedése szerint eredetileg szintén ékszer, méghozzá egy borostyánkövekből készült 

nyaklánc lehetett, amelyet egy a Kr. e. 7. században, áradások során elpusztult peripteros 

cellájában talált talapzat környékéről előkerült kincslelet alapján rekonstruáltak.
751

  

A kutatók egy másik csoportja úgy látja, hogy valamilyen növényi eredetű elemről 

lehet szó. Seltman és Karwiese az ephesosi érméken megjelenő pálmaábrázolásból kiindulva 

a „melleket” datolyáknak határozta meg.
752

 Az elméletet Seltman vázolja fel, hangsúlyozva a 

pálma ephesosi fontosságát, és gyakori megjelenését az érméken, s úgy véli, hogy az istennő 

testét datolyák borították, és erre utalnak a „mellek”. Az ependytést pedig a pálma törzséhez 

hasonlítja.
753

 Megjelenésében hasonlít ez az ábrázolás ahhoz a Pompeiiben talált Dionysos-

freskóhoz, amelyben az isten szőlőfürt alakban látható.  

Karwiese ezt a magyarázatot azzal erősíti meg, hogy az ephesosi érméken ábrázolt 

pálmafák az istennő szobra megjelenésének idején eltűntek. Továbbá úgy véli, hogy a xoanon 

eredetileg pálmafából lehetett.
754

 Mindkét szerző további érve hogy a „szép” Artemis 

                                                        
746 FLEISCHER (1973):79–80. 
747 LIDONNICI (1992): 406–408. 
748 FURTWÄNGLER (1900): 211. Taf. XLIV, 2.  
749 DÉONNA (1915): 336-337 vö. FLEISCHER (1973): 77. 
750 LICHTENECKER (1952): 121. 
751 BAMMER–MUSS (1996): 75–73. 
752 KARWIESE (1970): 324–326. 
753 SELTMAN (1952): 33–35. 
754 KARWIESE (1970): 324–326. 
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Ephesia-szobron (A30, 30.a–c kép) megtalált aranyozás nyomai is a datolya színére 

utalnának.
755

  

Fleischer nem ért egyet ezzel az állásponttal, egyrészt, mert, bár az A30 szobron 

valóban megjelennek az aranyozás nyomai, de nem a „melleken”,
756

 másrészt, ha valamilyen 

gyümölcsöt kapcsolni lehetne a szoborhoz, az inkább a szőlő lenne. Egyfelől az A3 (3.a. kép), 

szőlőformájú mintája
757

, másfelől a Pliniusnál olvasható szoboralapanyag is erre utalhatna.
758

 

Fleischer másik érve azonban, hogy a pálmafa csak Artemishez köthető, azonban az ephesosi 

istennőhöz nem, lévén, hogy csak annyiban kapcsolódik hozzá, hogy Létó az ikrek szülése 

közben Ortygián egy pálmafába kapaszkodott.
759

 Ez az állítás azonban nem állja meg a helyét, 

hiszen a város lakói úgy tartották, hogy Artemis szülőhelye Ortygia, a város mellett van. Az 

egyik legújabb elmélet Johanna L. Schmitz nevéhez fűződik, aki kaprifügének értelmezi a 

„melleket”. Úgy véli, hogy Artemis mint szülést segítő istennő tökéletes patrónus a fügefa 

termésének biztosításhoz.
760

 

Néhány szerző elmélete annyira egyedi, hogy egyetlen csoportba sem illeszthető be. 

Az egyik új keletű magyarázat szerint a „mellek” leginkább hegycsúcsokra emlékeztetnek, és 

ezzel tulajdonképpen arra utalnak, hogy Artemis Ephesia eredetileg a hegyek úrnője lett 

volna.
761

  

Sarah P. Morris a hettita mitológiával párhuzamokat vonva felismerni véli Artemis 

ruházatának egyes elemeit. A „melleket” mint kursát határozza meg. A kursa eredetileg 

vadásztarisznya, amely állati bőrből készült, átvitt értelemben pedig a gazdagság és a hatalom 

jelképe.
 762

 Azonban Simon Zsolt szerint sem a „mellek” megjelenése, sem száma, sem a 

kursa által szimbolizált katonai politikai hatalom nem hozható összefüggésbe egymással.
763

  

A kutatók egy másik csoportja valamilyen állati eredetű dolognak értelmezik a mellet. 

                                                        
755 KARWIESE (1970): 325. 
756 A mellek színét egyedül az H2 (65. kép) szobor mellein lehet megfigyelni, itt azonban piros színűek. 
757 A szőlőfürt értelmezés mellett érvel Collum, azonban ő valójában egy emberi szőlőfürtnek értelmezi az 

istennőt. COLLUM (1938): 274. 
758 PLIN. nat. XVI. 213–215; bővebben lásd 3.2.2 fejezet. 
759 FLEISCHER (1973): 82–83. 
760 Schmitz ezt az elméletét először 2009-ben egy konferencián adta elő. A szakirodalomban több helyen is 

találtam rá utalást, de a rá hivatkozó szerzők csak magára az előadásra hivatkoztak, publikációra nem. Ugyan az 

előadás resüméjét olvastam, de az elmélet bővebb kifejtését nem ismerem. A kutatóval egyelőre még nem 

sikerült felvennem a kapcsolatot a pontos részletek tisztázásért, azonban fontosnak tartottam bemutatni, mint az 

egyik legújabb értelmezést. STESKAL (2010): 2010. 
761 SZIDAT (2004): 83–149. 
762 MORRIS (2001): 140–148. 
763 SIMON (2013): 302–304. 



159 

 

Miltner véleménye szerint a „mellek” tojások vagy tojáshéjak, amelyek az istennő 

„kimeríthetetlen és – a szüzessége ellenére is – életet adó termékenységét” szimbolizálják.
764

 

Egy másik csoportjuk szerint azonban a méhekkel hozzák kapcsolatba.
765

 

 Az utóbbi évtizedek leghíresebb elmélete,
766

 amely sokkal több figyelmet kapott, 

sokkal több vitát váltott ki, mint az összes többi együttvéve, Gerhard Seiterle nevéhez 

fűződik, aki bikahereként értelmezte az istennőn megjelenő „melleket”. Úgy vélte, hogy 

tavasszal az istennő születésnapjának ünnepén, bikaáldozatot mutattak be, és a levágott 

bikaheréket a szoborra erősítették. Seiterle egyfelől abból a feltevésből indul ki, hogy az 

Artemis Ephesia kultusza a kis-ázsiai nagy anyaistennő kultuszában gyökerezik, másfelől a 

bikaáldozat szerepéből és jelentőségéből. Az Artemis Ephesia kultuszának és a Magna Mater 

kultuszának közös az eredete, és mivel utóbbinál a bikahere feláldozására van bizonyítékunk 

(taurobolium feliratok), ezért ez megerősítheti, hogy Artemis Ephesia esetében is erről lehet 

szó. A bika ephesosi jelentőségére utal, hogy a „tauros” szó az ephesosi feliratokon számos – 

rituális és kultikus vonatkozású – szóösszetételben előfordul, illetve, hogy a bika és bikafej 

motívum gyakran fordul elő épületek díszítőelemeként. Az Artemision területéről már az 

archaikus korszakból előkerültek olyan leletek, amelyek a bikaáldozatok létét bizonyítják, 

például a bikaszarv, a kettősbárd és a bika-relief fragmentumai. Az írott források közül 

bizonyító erejűnek tartja azt a Hérodotos utalását,
767

 amely szerint Kroisos egy arany bikát 

adományozott a szentélynek.
768

 

Az elméletének bizonyításához az A4 (4.a kép) és az A30 (30.a kép) szobor alapján 

elkészítette a kultuszszobor rekonstrukcióját, amelyre valódi bikaheréket erősítettek, ezzel 

demonstrálta, hogy a „mellek” formája és mérete megegyezik a bikaherék formájával és 

méretével.
 769

 

A szerző véleménye szerint a bikaherét nem véráldozatként kell értelmezni, hanem 

olyan áldozatként, amelynek célja a termékenység elérése, hiszen a bika a termékenység 

szimbóluma, ezért a bikahere is az. A bika magjában rejlő életadó erő az, amin alapszik a 

hereáldozat az Artemis Ephesia kultuszában. „Durch die Darbringung des Samens wurde die 

Göttin „befruchtet.”
770

 Tehát a bikaherék által válik termékennyé az istennő, akiről ez 

alapján, ellentétben a korábbiakkal, amikor a „mellek” az istennő „tápláló” karakterét 

                                                        
764 MILTNER (1958): 43. 
765 FLEISCHER (1972): 83. 
766 SEITERLE (1979): 3–17. 
767 HDT. I. 92. 
768SEITERLE 11–13. 
769 Uo. (1979): 8. Abb. 14. 
770 Uo. (1979): 13. 
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hangsúlyozták, ez az új értelmezés, életadó szerepet mutat fel. A bikaherék által pedig 

feloldhatóvá válik az a látszólag feloldhatatlan ellentét, hogy hogyan lehet egyszerre szűz és 

anya is az istennő, hiszen a bikaherék szimbolikusan megjelenítik a termékenységet. 

Dieter Zeller – eltekintve a meglehetősen vitriolos hangvételű tanulmánya végén 

található mélypszichológiai elemzéstől, amely nem tartozik a dolgozatom témájához – remek 

összefoglalást készített az elméletet megcáfoló érvekről. Véleménye szerint nincs semmilyen 

írásos forrásunk, amely konkrét bizonyítékkal szolgálna Seiterle elméletére. Az Artemision 

területéről előkerült állatcsont maradványok között a kecskecsontok vannak többségben, sőt a 

sertéscsontok aránya is igen magas, ezzel szemben a szarvasmarháké alacsonyabb, és a kevés 

szarvasmarhacsontnak is mindössze 29 százaléka származik bikától.
771

  

Véleménye szerint Seiterle félreértelmezi a forrásokat. Kybelé mítoszában és 

kultuszában megjelenik a kasztráció,
772

 de nem olyan formában, mint ahogy azt Seitrele 

feltételezi az Artemis Ephesia esetében.
773

 Taurobolium feliratok esetén pedig pusztán arról 

van szó, hogy a római polgároknak tilos az önkasztrálás, a nők pedig nem tudtak ilyen típusú 

áldozatot hozni, tehát itt egyfajta helyettesítő áldozatról beszélhetünk. 

 A „mellek” nem csak Artemis Ephesián, hanem Zeus Labrundoson is megjelennek, 

ebben a kontextusban meglehetősen furcsa lenne bikahereként meghatározni ezeket. Hiszen, 

miért is lenne szükség egy férfi isten esetében nemzőerőre. Seiterle elismeri ezt a problémát, 

mindazonáltal azzal érvel, hogy Zeus Labraundosnál az értelmezéshez pusztán csak további 

vizsgálatok szükségesek. 

 Zeller nem vonja teljesen kétségbe a bikahere értelmezést, de úgy véli, hogy nem mint 

a nemzőerő szimbólumát, hanem mint felajánlott áldozatot kell értelmezni.
 774

 

Seiterle elmélete mellett számos tudós foglalt állást köztük Robert Fleischer is. A 

szarvasmarhacsontok hiányát azzal magyarázza, hogy a kasztrációt élő állatokon hajtották 

végre,
775

 ezért ennek nyomai nem mutatkoznak meg a feltárt csontanyagban. Úgy vélte, hogy 

egy olyan istennőnek, amely mellett nincs férfi pár, amelyiknek a főpapja egy eunuch, 

                                                        
771 BAMMER–WOLF (1978): 10–157. Az Artemision területén található állatcsont leletek, főként a 
sertéscsontleletek értelmezéséről lásd: FORSTENPOINTNER – KRACHLER – SCHILDDORFER 1995, 225–232., 

FORSTENPOINTNER (2001): 49–72, FORSTENPOINTNER-WEISSENGRUBER (2008): 158.  
772 ARN. adv. nat. 5. 7,14 
773 Az augustodonumi Mater Berecynthia kultuszához kapcsolt ön-kasztrációs áldozat során a szoborhoz dobják, 

nem pedig a szoborra akasztják a levágott szervet. (Passio Sancti Symphoriani 6.) 
774 ZELLER (2001) sajnos a tanulmány, amely a Robert Fleischer születésnapjára készült ünnepi kötetben jelent 

meg, csak digitálisan érhető el: 

http://www.archaeologie-sachbuch.de/Fleischer/index1.htm?/Fleischer/Texte/Inhalt1.htm (2015. 04.11. állapot)  
775 Uo. 609. 49 lábj. 

http://www.archaeologie-sachbuch.de/Fleischer/index1.htm?/Fleischer/Texte/Inhalt1.htm
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amelyiknek a szentélyébe tilos házas nőknek belépni,
776

 annak a szobrán megjelenő bikahere 

tökéletesen szimbolizálja a nemzőerőt (männliche Kraft).
777

 A szűz Artemis istennő 

termékenyítő erejét a kasztráció által nyeri azért, a hogy a termékenység a jövőben biztosítva 

legyen.
778

 

Mivel a témám az Artemis Ephesia-ábrázolások ikonográfiai értelmezésének 

megalapozása, és a szobrok jórészt a kultuszszobor császárkorban készült másolatai, ezért 

nem célszerű az ezt megelőző időszakokra bővebben kitérni. Ugyanakkor Fleischer 

érvelésének legnagyobb ellentmondása kapcsán egy kérdést mégis fel kell tenni. Egy 

istennőről, aki szűz, akinek eunuch főpapja van, akinek a papnői szüzek, akinek szentélyébe 

házas nők nem léphetnek be, tehát egy olyan kultuszról van szó, amiből gyakorlatilag kizárják 

a nemiség lehetőségét, miért gondoljuk, hogy hiányzik a nemzőerő?  

Oster rámutatott, hogy a császárkorra az istennő nem úgy jelenik meg előttünk, mintha 

a legfőbb vonása a termékenység biztosítása lenne. Sokkal inkább, úgy, mintha a város 

védelmezője és táplálója.
779

 LiDonnici pedig ezt kiegészítve arra utal, hogy bármi is volt a 

„mellek” eredeti jelentése, ez a császárkorra megváltozik, és végeredményben mell (értsd: 

emlő) értelmet nyer. Véleménye szerint ezt az átalakulást - az érmék alapján - nyomon is lehet 

követni, hiszen látható, hogy az első, az Artemis Ephesiát ábrázoló érméken a „mellek” még a 

csípőnél, sőt egyes esetekben a csípő alatt láthatóak, addig Traianus idejére már a mellkasra 

kerülnek.
780

 Bár nem értek egyet LiDonnicivel, abban, hogy a kultuszkép Isis hatására alakul 

át, abban azonban igen, hogy a császárkorban a „melleket” már melleknek értelmezhették. 

Erre utalnak az érmeleletek, és erre utal az istennő tápláló, védelmező karaktere. A szobrok 

többsége a Kr. u. 2. századra datált. Az említett két ókeresztény szerző közül, Minucius Felix 

működése nem is esik olyan távol ettől az időszaktól, így elképzelhető, hogy valóban a kor 

értelmezését közvetíti.  

Ugyanakkor továbbra sem megoldott, hogyan illeszthető össze a szűz karaktere és a 

tápláló anya funkciója. Erre a kérdésre csak akkor kapunk választ, ha egy teljesen más 

szemszögből közelítjük meg a kérdést. Sóranos nőgyógyászatról írt művének második 

könyvében,
781

 a szoptatást végző dajkák kiválasztásáról írt fejezetben olvashatóak azok a 

tilalmak, amelyek az ilyen faladatokat ellátó nőkre vonatkoznak. Ezek között szerepel az, 

                                                        
776 A szentély személyzetéről, illetve a szentélyhez kapcsolódó szabályokról lásd: OSTER(1990): 1713–1722; 

ENGELMAN (2001): 36–44. 
777 FLEISCHER (1999): 609. 
778 Uo: 609, 50. lábj. 
779 OSTER (1990): 1725–1726. 
780 LIDONNICI (1992): 406–408. 
781 SORAN. gyn. II. 19, 8. 
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hogy a sexuális kapcsolatok terén mértékletes legyen, tehát egyfajta „időleges szüzességi 

fogadalom” vonatkozik rájuk. Ez a figyelmeztetés azonban nemcsak Sóranosnál, hanem más, 

a kérdéssel foglakozó ókori szerzőnél is előkerül.
782

 Bár a forrás orvosi jellegű, azonban 

kortárs, és utal arra, hogy a kétféle állapot, a szoptatás és szüzesség az ókori gondolkodásban 

összeegyeztethető volt. Ebben a kontextusban pedig érthetővé válik, hogy a tápláló karaktert 

hogyan jeleníthették meg a „mellek”, úgy hogy közben az istennő a szűz karakterét is 

megtartotta.  

Nem állítom azt, hogy a „mellek” mellekként való értelmezése a kultusz egészének 

története folyamán megállná a helyét. Hiszen még az sem biztos, hogy a Kr. e. 6. század 

kultuszszobrán megjelentek. Annyi azonban bizonyos, hogy a Kr. e. 2. század idején a szobor 

része volt. Az pedig szinte bizonyos, hogy ekkor nem mellként értelmezték a „melleket” 

hiszen a szobor csípőjénél láthatóak, legalábbis az alsó soruk. A kultusz hosszú múltja miatt 

azonban a jelentéstartalom változhatott. Az a tény pedig, hogy a szobor „mellei” alig száz év 

alatt a derék alól, a csípőtől felkerülnek a mellkasra, tartalmi változást is jelenthet, és nem 

csak formait. 

  

                                                        
782 ALY (1996): 95. 61.j. 
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7. Az alsótest díszítései 

 

 

7.1 Az öv 

Az ependytést a derékhoz egy övvel vagy, Fleischer szerint,
783

 egy abronccsal rögzítették. 

Mivel elölről a „mellek” nagyon gyakran teljesen eltakarják az ependytést rögzítő elemet 

ezért, a fényképek és leírások alapján, főleg azokban az esetekben, amikor a szobor 

hátoldaláról nem állt rendelkezésemre sem fotó, sem részletes leírás, nehéz volt eldönteni, 

hogy melyiket ábrázolták, sőt ábrázolták-e egyáltalán valamelyiket a két rögzítési forma 

közül. 

 Áttekintve a körplasztikai alkotásokat és töredékeket elmondható, hogy azok között az 

istennő ábrázolások között, amelyek ependytését nem restaurálták, kilencen biztosan szerepelt 

ez a ruhadarab.
784

 A részben restaurált szobrok között kettőn,
785

 a teljesen átalakítottak között 

pedig négyen
786

 jelenik meg. 

Az egyes ábrázolásokon az övnek vagy abroncsnak többféle fajtája különböztethető 

meg. Valójában öv egyértelműen csak az A29-es szobron azonosítható, ez az egyetlen, ahol 

nem csak a pánt, hanem maga a csat is látszik (29.e kép). A többi esetben hátul a derékra 

illetve többé-kevésbé a „mellek” alá egy szélesebb
787

 vagy keskenyebb,
788

 esetenként 

szegéllyel ellátott pántot
789

 faragtak a mesterek. Ettől eltérő az A1 (1.b kép) és az A17 (17.b 

kép), valamint A18 ependytés rögzítése. A hátoldaluk alapján az A1-nél három, míg az A17-

nél és A18-nál két keskeny pánt tartja a ruhadarabot. Ez utóbbi szobor további érdekessége, 

hogy az öv nem fut végig teljesen az ependytés felső szegélyén, hanem, kissé 

aszimmetrikusan, a középső oszlop és a bal oldali belső oszlop széléhez kapcsolódik (18.b 

kép). Bár a szobrot a 18. században átalakították,
790

 de a Dosio által készített 16. századi 

rajzon (102. kép) már ebben a formában látjuk az ependytés rögzítését, annyit legalább 

kijelenthetünk, hogy ez a szobor korábbi állapotában is így volt. Mindazonáltal nehéz 

elképzelni, hogy egy ekkora felületen kapcsolódva, egy ilyen vékony bőröv vagy abroncs 

megtartotta volna az ependytés súlyát.  
                                                        
783 FLEISCHER (1973): 89. 
784 A1, A9, A12, A19, A20, A21, A29, A31, A34 
785 A18, A23. 
786  A15, A24, A25, A26. Az A24 és A25 szobrok övéről nincsenek részletes adataim, Thiersch pusztán a 

létezésükről tesz említést. 
787A31, A34, A15, A25. 
788 A20, 
789 Széles: A21, A9, A12; keskeny: A19 
790 A szobor előtörténetéről bővebben lásd a katalógus vonatkozó részét az A18-nál. 
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Az A29 öve nemcsak a csatjával, hanem a díszítésével is kitűnik a többi szobor közül. 

Elöl, az ependytés középső oszlopa felett, az övön öt méh és négy rozetta felváltva sorakozik 

egymás mellett (29.b kép). A rozetták mellett kétoldalt két-két(?) hippokampos, hátoldalon 

pedig díszítés látható a csat mellett. Nem ez az egyetlen szobor azonban, amelyen rozetták 

jelennek meg az övön. Thiersch leírásából ugyan nem derül ki,
791

 de a Harvard Egyetem 

adatbázisában szereplő, A12 szobrot ábrázoló fotón (12.c kép) a derekat átfogó pánton is 

megjelennek a rozetták. Hasonló a helyzet az A17 szobor esetén (17.c kép), amelyet szintén 

rozettával díszítették.
792

 A restaurált körplasztikai alkotások között is előfordul olyan, 

amelyen ez a virágdíszítés megjelenik. Bár az A25 szobron az egész alsótest, egy méh 

kivételével, későbbi kiegészítés, azonban elképzelhető, hogy az elöl, az ependytés középső és 

bal oldali oszlopának felső sora felett látható rozetták már az eredeti szobron is rajta lehettek. 

A kisplasztikák és a felsőtest-töredékek között mindössze a G4 (63.b kép) bronz 

szobrocska az egyetlen, amelyen egyértelműen azonosítható az öv. A G4 az egyik 

legrészletesebb ábrázolás a kisplasztikák között. Igaz ugyan, hogy az öv csak a hátoldalon 

látszik, de mivel a készítője törekedett arra, hogy az ábrázolás részletes legyen, ezért annak 

díszítéseit apró mélyedésekkel érzékeltette. Bár kétségtelen, hogy az érmék között számos 

olyat találunk, amely rendkívül részlet gazdag, azonban az övet egyiken sem tudjuk 

egyértelműen azonosítani. Nyilván ez abból is fakad, hogy a „mellek” elöl jórészt eltakarták 

ezt a ruhadarabot, így nehéz volt ábrázolni.  

 Az A29-es szobor övét, a csat formája alapján, Kopcke megpróbálta a Boardman által 

feldolgozott,
793

 a Kr. e. 7. századból ismert phryg-ión övekhez kapcsolni.
794

 Azonban 

Fleischer rámutatott, hogy míg az Artemis Ephesia-szobornál egy csatra emlékezető elem 

fogja, addig a másik típusnál, a nyelv és az annak a végén lévő kis kampó rögzíti az öv két 

végét.
795

 Klebinder ezzel szemben úgy véli, hogy a szobron lévő öv tulajdonképpen 

megegyezik a Kr. e. 7. századi övekkel. A záró mechanizmusa valójában nem tér el a 

korábbitól. A különbség abból fakad, hogy a császárkori mesterek már nem ismerték ezt az 

övtípust, lévén, hogy a Kr. e. 7. század után már nem nagyon fordultak elő, ezért egyszerűen 

                                                        
791 THIERSCH (1935): 4. 
792 Ezt azonban a szobor másik oldaláról készített fotó alapján (17.d) sem megerősíteni, sem megcáfolni nem 

tudom, lévén, hogy az alkar árnyéka eltakarja a szobornak ezt a részét. 
793A kis-ázsiai ión szentélyek területéről számos, a Kr. e. 7. századra datálható bronzöv került elő, amelyekről az 

első, alapvető, összefoglaló, rendszerező munkát Boardman írta. BOARDMAN (1961/1962): 179–189.  
794 KOPCKE (1967): 104. 
795 FLEISCHER (1973): 89. 
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félreértették az összekapcsolás módját. Ezzel egyben arra is utal, hogy az A29-et egy a 

császárkort megelőző kultuszszobor állapotát tükrözi vissza.
796

 

Az bizonyos, hogy ezt az öv típust ismerték, sőt használták az ephesosi Artemision 

területén is, hiszen az elmúlt több, mint 100 év ásatásai során számos öv, illetve öv részeként 

azonosítható lelet került elő. Ezek közül kettő, amelyek a „C” templom déli oldalánál lévő 

párhuzamos fal alatt találtak, igen jó állapotban maradt meg. Bammer és Muss úgy vélik, 

hogy, bár a lelőhely alapján nem köthetőek egyértelműen a kultuszszoborhoz, hiszen nem a 

baldachinos kultusztalapzat mellől kerültek elő, mégis az A29 szobor (29.b kép) derekát 

díszítő öv megjelenése alapján elképzelhető, hogy az ilyen „kiegészítők” már a Kr. e. 7. 

században az istennő ruhatárának részei voltak. Az övek illetve öv maradványok nagy száma 

arra is utal, hogy nemcsak a kultuszszobor öltözetének darabjaként, hanem, mint az a 

többségük estén valószínű, fogadalmi ajándékként is kerülhettek a szentély területére.
797

 

 

 

7.2 Az ependytés 

Az Artemis Ephesia-szobrok alsótestét, egyetlen ábrázolástól eltekintve,
798

 deréktól 

lefelé, végig a lábakon, egészen a bokáig egy merev, gazdagon díszített, kötényhez hasonló 

ruhadarab, az ependytés takarja. A szobor statikusságát, merevségét, nagymértékben 

köszönheti öltözete e részének, amely a test vonalát szorosan követve, már-már oszlopszerű 

megjelenést kölcsönöz az alsótestnek. Ez a fajta megjelenés leglátványosabban az A4 (4.a–c), 

A39 (50. kép) szobroknál, a H9 (70. kép), H12 (75. kép) és a H15 kisplasztikánál nyilvánul 

meg, ahol már nem is íves, hanem szögletes az ependytés, így ezek az ábrázolás azt az érzetet 

kelti, mintha a nőalak egy gazdagon díszített oszlopból emelkedne ki.
799

  

 Az alsótestet a ruhadarab csak elöl takarja, a szobrok hátoldalán nem látható. Azokon 

az ábrázolások, amelyeken a szobor e felületét is részletesen is kidolgozták,
800

 a chiton anyaga 

sűrűn redőzött, amely bár dinamizmusával ellensúlyozza az elöl látható ependytés 

statikusságát, de az a tény, hogy a „kötény” alaposan felgyűri a chitón anyagát, még inkább 

nyomatékossá teszi merevségét. 

                                                        
796 KLEBINDER (2001): 119. 
797 BAMMER-MUSS (1996): 78. A C templom párhuzamos fala aló előkerült egyik öv részletes elemzését lásd: 

KLEBINDER (2001): 111–122.  
798 Valójában az A3 (3.a-c kép) sem teljesen kivétel, hiszen, ha maga az ependytés nem is, de annak díszítései 

láthatóak a szobron. 
799 Ezekhez hasonló megjelenésű lehetett eredetileg az a szobor, amelyhez C3 (53.a–b kép), szintén szögletes 

ependytés töredék tartozott. 
800 1.b, 6.b, 9.c, 15.e, 17.b, 20.e, 29.d, 63.b képek. 
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 Az ependytés kiálló díszítéseivel a szobor sérülékenyebb részei közé tartozik, számos 

esetben láthatóak letört protomék, kiegészített, átfaragott felületek, ami jelentősen 

megnehezíti az elemzést. Éppen ezért, a körplasztikai alkotásoknak és töredékeiknek az 

áttekintése során három csoportra bontottam a tárgyakat (11.a és 11.c táblázat), az első 

csoportba kerültek azok, amelyeken valószínűleg nem történt semmilyen módosítás vagy 

változtatás. A másodikban azok szerepelnek, amelyeket részben érintett a restaurálás, a 

harmadikba pedig azok, amelyeket teljesen vagy szinte teljesen átalakítottak. A téma 

szempontjából relevánsnak számító tárgyak közül 32 került az első csoportba,
801

 hat a 

másodikba
802

 és hét a harmadikba.
803

 A vizsgálat fő körének az első csoportba tartozó 

tárgyakat tekintem, a másik kettőben szereplőek, lévén, hogy nem, vagy csak részben 

ismerjük a módosítás előtti állapotot, csak összehasonlítási alapot jelentenek. A kisplasztikák 

és reliefek esetén nem szükséges ilyen megkülönböztetéseket tenni, hiszen módosítások 

viszonylag ritkán fordulnak elő ezeknél. Ugyanakkor - méretükből adódóan - az ependytés 

ábrázolásnak elnagyoltsága miatt ezek kevesebb információval szolgálhatnak az eredeti 

kultuszszoborra vonatkozóan. 

  

7.2.1 Az ependytés az érméken 

Az ependytés már az első Artemis Ephesiát ábrázoló ephesosi pénzérméken az istennő 

öltözetének része volt. Felső szegélye viszonylag alacsonyan, a csípő magasságánál látszik, 

felül szélesebb, alul a bokáknál, a lábfej szélességéig szűkül. Az ependytés tagolása, vagyis 

az, hogy sorokra vagy oszlopokra, esetleg mezőkre osztott volt, a kisméretű alak miatt nem 

állapítható meg.
804

  

A Fleischer által közölt, mithridatés-korabeli érmén az ependytés egyenes vonalú, 

már-már oszlopszerű, felső szegélye továbbra is a csípő magasságában látható. A felülete két 

függőleges vonallal három oszlopra tagolt.
805

 Ugyanezt a tagolást figyelhetjük meg a H13 

(76.a kép) és a H23 (81. kép) terrakotta kisplasztikák esetén is. Mindazonáltal, egy másik, 

Thiersch által közölt, erre az időszakra datált arany statéron a Fleischer által közölt érmén 

                                                        
801 A1, A2, A3, A4, A5, A7, A9, A11, A12, A14, A17, A19, A20, A21, A29, A30, A31, A32, A33, A34, A39, 

B2, B5, C1, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C 11. 
802 A6, A8, A10, A16, A18, A23. 
803 A13, A15, A22, A24, A25, A26, A28. 
804 FLEISCHER (1973): Taf. 51b. 
805 Uo. Taf. 52b 
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megjelenőtől némileg eltérő ependytést láthatunk, amely szintén oszlopszerű, de már mezőkre 

osztott 
806

  

A kréta szigeti Gortys városában vert érmén, az istennő alakján megjelenő ependytés 

felső szegélye továbbra is a csípőnél van. A ruhadarab széles, zömök, lefelé szűkülő, a 

középső oszlopot egy profilált sávval jelezték, ennek jobb és bal oldalán az ependytés 

mezőkre osztott.
807

  

A Lentulus – Marcellus-féle érmén (100.a–b kép) egy, a test vonalát szorosan követő, 

csípőnél és a comboknál szélesebb, a térdek alatt lábakra simuló ependytés jelenik meg. Felső 

szegélye nem határozható meg, mivel a „mellek” combközépig teljesen befedik az istennő 

testét, és az érme kopottsága miatt, a „melleket” jelező pontokat nehéz elkülöníteni az 

ependytés sorait jelző vonalaktól. A „kötény” közepén egy viszonylag mély barázda jelenik 

meg, az egyes sorok szélét jelző, profilált vonalak ferdék és sűrűn követik egymást. Ez sokkal 

inkább emlékeztet a massiliai Artemis érmeábrázolásain megjelenő, alsótestet fedő ruházatra, 

mintsem bármely más körplasztika alkotáson, kisplasztikán, reliefen megjelenő ependytésre. 

808
 

A második triumvirátus idején vert az érmék többségén visszatér a sokkal kevésbé 

kifinomult, oszlopszerű, egyenes vonalú, zömök ependytés.
809

 A szintén rövid, zömök, de a 

boka felé szűkülő forma is megmarad,
810

 illetve ezekkel egy időben megjelennek azok a 

veretek, amelyeken a lábakat fedő ruhadarab, keskeny, lefelé szűkülő, a lábfejek felett 

szélessége megegyezik a lábfejek szélességével. Ez utóbbi típus, bár már a második 

triumvirátus idejéből is ismert,
811

 mégis Augustus uralkodásának az idejére válik 

jellemzővé,
812

 és marad domináns egészen Claudius uralkodásáig, ugyanakkor nem szorítja ki 

a zömökebb formákat.
813

 Claudius idején ismét jellemzővé válik a felsőtest szélességével 

megegyező, lefelé szűkülő ependytés,
814

 ez a típus azonban nem szorítja ki teljesen a keskeny, 

valamint az oszlopszerű formát sem.
815

 Az ependytés a mezőkre osztása, már néhány, a 

második triumvirátus idején vert érmén
816

 megfigyelhető,
817

 azonban, a legtöbb vereten, a 

                                                        
806 THIERSCH (1935): Taf. XLIX, Nr.104.  
807 Uo. Taf. XLIX, Nr. 104. 
808 Bővebben lásd a 6.8 fejezet. 
809 KARWIESE (2012): Nr. 2 5  
810 Uo. Nr. 1–1a; Nr.6 
811 Uo. Nr. 7.  
812 Uo. Nr. 8–13. 
813 Uo. Nr. 60. 
814 Uo. Nr. 65–67. 
815 Uo. Oszlopszerű egyenes vonalú: Nr. 67/4, keskeny boka szélességig szűkülő:67/9. 
816 Uo. Nr. 6. 
817 Thiersch szerint az által közölt érmén az ependytésen 12 mező látható, azonban a fénykép annyira kicsi, hogy 

még az sem határozható meg, hogy az ependytés mezőkre osztott lenne. THIERSCH (1935): 81. Nr. 107. 
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sérülések miatt, a tagolás módja nem határozható meg. A Claudius-kori érmék némelyikén jól 

kivehető a felosztása. A Fleischer által közölt darabokon az ependytés két oszlopos és négy 

vagy öt soros.
818

  

A következő nagy változás Domitianus idején figyelhető meg. Korábban, az esetek 

többségében, az ependytést a csípőn ábrázolták, ettől az időszaktól kezdve azonban a derékra 

kerül,
819

 bár elvétve még előfordulhat a csípőn is. Az első Artemis Ephesiát ábrázoló, 

Ephesosban vert cistophorusoktól a második triumvirátus idején vert bronz érmékig, az 

epensytés a csípőn jelent meg. A második triumvirátus- és Augustus-kori érmék, legalábbis, 

amelyek a Karwiese-féle katalógusban szerepelnek, erősen sérültek és az ependytés nem 

különíthetőek el a „mellektől” így akár a derékon is lehetett. Tiberius idejéből közölt érmék 

jobb állapotúak,
820

 itt már valószínűbb, hogy a derékon volt, de ezt egyértelműen csak 

Claudius-kori érméken lehet látni.  

A másik fontos változás, hogy a derékra kerüléssel párhuzamosan fokozatosan 

eltűnnek az egyenes vonalú oszlopszerű epedytések.  

Szintén ebből időszakból származik az első olyan veret,
821

 amelyen egyértelműen 

elkülöníthető ependytés mezőinek három oszlopa, valamint ekkortól figyelhető meg az a típus 

is, amelyen a „kötény” jobb és bal szélén, négy-négy, a ruhadarab felületéről kiemelkedő pont 

látható.
822

 Ez véleményem szerint ez arra a típusra utal, amelyen az ependytés jobb és bal 

oldalán, a külső oszlopban ábrázolt alakok már szinte teljesen elszakadnak a ruha síkjától, és 

protomé formában jelennek meg, úgy, ahogy az például az A22 szobornál is megfigyelhető 

(22.a–b). 

Az első olyan ismert érme,
823

 amelyen az ependytés felveszi a test alakját, tehát a 

deréktól a csípőig ívesen gömbölyödik, comboktól a térdig szűkül, majd az alsó lábszárnál 

ismét enyhébb ívben, minimális mértékben szélesedik, hogy aztán a bokáknál újra 

összeszűküljön, Nerva uralkodásának idején készül.
824

 

Egy Traianus-korabeli veret annyira élethűen ábrázolja az istennő szobrát, hogy a 

sorok és az egyes sorokban lévő rátétek is elkülöníthetőek, e szerint az ependytés hatsoros 

volt, soronként három rátéttel, a jobb és bal oldalán megjelenő protomék messze 

kiemelkedtek a felületéről, hasonlóan, mint az említett A22 szobor esetén. Az alak egyébként 

                                                        
818 FLEISCHER (1973): Taf. 54b, 5a. 
819 KARWIESE (2012): Nr. 98–100. 
820 Uo. Nr. 59–63. 
821 Uo. Nr. 99.  
822 Uo. Nr. 98/6. 
823 Ugyan a Lentulus – Marcellus-féle érme is hasonló csakhogy ott nem lehet megkülönböztetni a „melleket” az 

ependytéstől. 
824 Uo. Nr. 137/1,2. 



169 

 

annyira részletes, hogy, véleményem szerint, az ependytés alsó sorában megjelenő rozetta is 

felismerhető.
825

 A császár uralkodása idején vert érmék a zömökebb
826

 és a keskenyebb
827

 

formájú ependytés is megjelenik, a testre simulóra azonban a Karwiese-féle katalógusban nem 

találtam példát. 

 Hadrianus idején visszatér a Nerva uralkodása idejéből megismert, testhez simuló 

forma is,
828

 illetve továbbra is megmarad a keskeny
829

 és a széles ependytés is.
830

  

Antoninus Pius-kori érméken, a korábbiak mellett, ismét gyakrabban látható a zömök, 

széles típus is.
831

 Az ependytés mezőkre osztottságát szinte minden, erre a korszakra datált, jó 

állapotú, érmén megfigyelhető, a ruhadarb négy, vagy öt soros és két, vagy három 

oszlopos.
832

 A díszítések megjelenítése szempontjából mindkét típusra, az ependytés síkjába 

simulóra,
833

 valamint az abból kiemelkedőre
834

 is találunk példát a korszak érmeverésében.  

Az ezt követő időszakban egészen Septimius Severus uralkodásának végéig 

mindegyik típus előfordul az érméken, ezután azonban egyre inkább ismét az a zömökebb, 

felül a felsőtesttel egybefüggő, a boka felé némileg szűkülő forma válik általánossá. 

 

 

7.2.2 Az ependytés formája 

 Az érmék alapján az ependytésnek négy formáját különbözethetjük meg, zömök oszlopszerű; 

zömök, lábfej szélességig szükülő, keskeny a lábfej szélességig szűkülő és a test vonalát 

szorosan követő formát. Az időrendiség szempontjából annyit állapíthatunk meg, hogy a 

rövid, zömök formák a kezdetektől jelen vannak, ebből az oszlopszerű, egyenes vonalú forma, 

amelynek felső szegélye a csípőnél volt a kezetektől Domitianus koráig van jelen, a boka felé 

szűkülő azonban végig megfigyelhető az érméken. A hosszú, keskeny, lábfej szélességéig 

szűkülő ábrázolásmód a második triumvirátus idejétől megfigyelhető az érméken. A testhez 

simuló forma, amellyel ritkábban találkozhatunk, Nerva idején jelenik meg, a legtöbb 

példánya azonban Hadrianus és Antoninus Pius korából ismert. 

                                                        
825 Bár természetesen ebben az esetbe fent áll annak a lehetősége is, hogy az előzetes ismereteim alapján csak 

„látni vélem” a rozettát. 
826 KARWIESE (2012): Nr. 140/5, 7,8,9A. 
827 Uo: Nr. 140/4,6, 9B. 
828 KARWIESE (2012): Nr.151/7, 162/75, 
829 Uo: Nr.151/3. 
830 Uo: Nr. 151/2, 6; 171/60; 
831 Uo: Nr. 196; 198/10. 
832 Uo: Nr. 196-200. 
833 Uo: Nr. 199/17. 
834 Uo: Nr. 199/15. 
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A fennmaradt körplasztikai alkotásokat, ependytés töredéket, kisplasztikák formáját 

vizsgálva alapvetően alapvvetően két csoport alakítható ki, a szögletes
835

 és az íves formájú 

ependytés. Mindazonáltal az ependytések többsége beilleszthető az érméknél megadott 

típusokba, így meg lehet különböztetni széles, zömök, szűkülő,
836

 keskeny, lábfej szélességig 

szűkülő
837

 és test vonalát követő formákat.
838

 Az is érdemes megvizsgálni, hogy az ependytés 

felső szegélye a szobrokon hol helyezkedik el, hiszen mint kiderült Domitianus után, az 

esetek többségében, a derék magasságában jelenik meg. Az áttekintésből kiderül, hogy 36 

ábrázolás a derékon
839

 28-nak a csípőn
840

 látható.
841

 Mindenesetre, bár nem perdöntő, talán 

inkább csak jelzés értékű tény, de a két szám közötti arány ismét csak azt a feltételezést erősíti 

meg, hogy a szobrok többsége Kr.u. 2. századi lehet.  

A testhez simuló ependytés csak néhány esetben fordul elő a szobrokon, ez az arány 

megegyezik azzal, amilyen gyakorisággal ez a típusú az érméken előfordul.  

 

7.2.3 Az ependytés tagolása 

Az esetek többségben az ependytés mezőkre, ritkábban sorokra vagy oszlopokra osztott. (11.a 

táblázat). A díszítőelemek általában öt-hat sorba és három-öt oszlopba rendezettek.
842

 A 

sorok számát tekintve ettől adódhatnak eltérések, az eredeti szobrok között előfordul a hét,
843

 

a többé-kevésbé átalakítottaknál a kilenc soros
844

 ependytés is. Néhány esetben a figurális 

díszítéseket nem keretezték be, csak a sorok vagy az oszlopok határait jelölték ki.  

Az ábrázolások többségében az oldalt és középen lévő oszlopok mezői egy sorban 

helyezkednek el, azonban ettől adódhatnak eltérések. Az A5-ös körplasztikánál (5.b kép), az 

oldalt lévő mezők felső szegélye magasabban van, gyakorlatilag a mellek utolsó sorával 

egyvonalban látható, ehhez képest a középső oszlop felső szegélye a mellek utolsó sora alatt 

                                                        
835 A4, A39, C3, H9, H12. A restaurálás által érintett A10. 
836 A1, A2, A9 A12, A15, A18, A19, A31, A32, A34, C6, G2, G4, G5, H1, H2, H3, H4, H11, H17, H25, I1, I2, 

I3, I5, I6, I7, I8, J1, J2, J4, J6. Restaurált: A8, A24, A25, A26, A28, A13. 
837 A4, A6, A16, A20, A29, A30, C8, H5, (H6, H8, H26), H10, H13, H14, H18, J5 Restaurált: A22. 
838 A3, A5, A21, A23, G1, H16, H23. A kimaradt ependytés töredékek mérete nem volt elegendő ahhoz, hogy az 

ependytés formáját meghatározzam. B2, B5, A7, A11, A39, A14 C1, C2, C4, C5. 
839 A1, A5, A7, A9, A11, A12, A14, A15, A17, A18, A20, A21, A23, A24, A25, A26, A29, A30, A31, B2, G1, 

G2, G4, H2, H4, H10, H11, H13, H14, H16, H25, I1, I2, I3, I7, I8. 
840 A2, A4, A6, A8, A10, A13, A16, A19, A22, A28, A34, B5, G3, H1, H3, H5,(H6, H8, H26), H7, H9, H12,  

H17, H18, I5, I6, J4, J6. 
841 Elgondolkodtató, hogy míg az előbbi csoportban mindössze négy, többé-kevésbé restaurált szobor szerepel, 

addig az utóbbiban nyolc, igaz ebbe bele tartozik az A13, amelynek valószínűleg az egész ependytése teljesen 

modern. 
842 Ha az ependytés sérül, formájából adódóan vízszintesen és nem függőlegesen törik, ezért az oszlopok száma 

akkor is megállapítható, ha történetesen csak egy sora maradt meg.  
843 A30, A31. 
844 A23. 
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jelenik meg. Így az egyes mezők egymáshoz képest elcsúszva kerültek fel a szoborra, oly 

módon a középső mezők felső szegélye a szélső mezők közepénél van. A szobornak egyébkén 

a másik sajátossága, hogy az oldalt lévő mezők szegélyei követik a test vonalát, ezáltal 

mégjobban hangsúlyozni tudták az ependytés test vonalát szorosan követő voltát. 

Az A31-es körplasztika alkotásnál (31. kép) és az A23-as szobornál (23. kép) eltérő 

az oldalt lévő és középső oszlopok mezőinek száma, az előbbi esetén oldalt hat, míg középen 

hét, az utóbbinál oldalt kilenc, míg középen hét mező jelenik meg.  

Az ependytés mezőkre osztásának illetve ezzel összefüggésben, az egyes mezőkben 

megjelenő figurák számának háromféle típusa különíthető el. Az első csoportba tartoznak 

azok az ábrázolások, amelyeknél a díszítések középen, jobb és bal oldalt, egy-egy oszlopba 

rendezettek. Ebben az esetben, a középső oszlop első mezőiben egy,
845

 két
846

 vagy három 

figura
847

 is megjelenhet. A második típusba, amelyeken oldalanként egy-egy, középen pedig 

két oszlop jelenik, meg ennél a típusnál, a középső oszlopokba, mezőnként, egy-egy 

díszítőelemet véstek.
848

 A harmadik csoportnál jobb és bal oldalon, kettő-kettő, középen pedig 

egy oszlop látható, ennél az ependytés típusnál a középső oszlop első mezőiben egy,
849

 két
850

 

vagy három
851

 alak is megjelenhet. A jobb és bal oldalt lévő mezőibe, minden egyes típusnál, 

egy-egy figurát véstek. Ez alól egyetlen kivétel a méh és a rozetta, amely szerepelhetnek 

együtt, de csak abban a formában, hogy méhet a virágkelyhen ábrázolták.  

 A kisplasztikák és reliefek esetén, már csak a méretükből adódóan az alkotók nem 

törekedhettek olyan részletgazdagságra, mint a körplasztikai alkotásoknál, így az egyes 

oszlopok és sorok sokszor csak jelzés értékűek, csakúgy, mint a figurális díszítések, így 

valójában az esetek többségében nehéz eldönteni, hogy a mezők, oszlopok és sorok azoknak a 

határa valójában hol húzódik.  

 Az egyes mezők lehetnek négyzet vagy téglalap alakúak, gyakran az is előfordul, hogy 

egy ábrázoláson belül mindkét forma megjelenik. Az határaikat különböző formájú keretek 

jelölték ki. (11.a–b táblázat) Ezek alakja és mérte eltérő az egyes szobroknál, lehetnek 

bekarcolt vonalakkal jelzett az ependytés síkjába simuló széles szegélyek,
852

 egyszerű 

                                                        
845 A14, B5. A többé-kevésébe restaurált szobrok közül az A6 és A8 tartozik még ide. 
846 A3, A11. A restaurált szobrok közül ebbe a csoportba tartozik még az A10 és A13. 
847A7, A17, A20, A21, A29, A30, A31, A32, A39, B2, C6. A restaurált és részben restaurált szobrok közül, az 

A18, A24, A25, A26. 
848 A1, A5, A33, C3, C8.  
849 A4.  
850 A9, C7, C11. 
851 A12, A34, C5, C9. A többé-kevésbé átalakított szobrok közül ide számolhatjuk még az A23-at és A15-öt. 
852 A1, A31. 
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bekarcolt vonalak,
853

 profilált széles
854

 vagy keskeny
855

 keretek, rácsszerű, lapos, pántok.
856

 A 

legszebben kidolgozottak az A29 keretei (29.c kép), amelyeket nemcsak mértani 

pontossággal illeszkednek egymáshoz, hanem a kőfaragó mester arra is ügyelt, hogy még 

ezeket a látszólag jelenetéktelen részeket is díszítse. 

Nem minden esetben egyformák a függőleges és vízszintes elválasztó vonalak. Az 

A12 esetén (12.a–b kép), még a függőleges keretek vékonyak és profiláltak, addig a 

vízszintesek mély barázdaként húzódnak az egyes sorok között.  

Az A24 (24. kép) és A26 (26. kép) szobrok ependytésén megjelenő elválasztó sávok 

olyanok, mintha a díszítőelemeket egy rácsszerkezettel határolták volna el egymástól. Ez 

olyan szorosan zárja körbe a kötényt, hogy a mezők kidudorodnak annak síkjából. Thiersch 

véleménye szerint Giovanni Volpato az A24 restaurálása során az A26-ot használhatta 

mintának. Az A24-es átalakításának mértékét jelzi, hogy az ependytés felső sorát 

gyakorlatilag befaragták a „mellek” közé. Az A26-os körplasztika előtörténetéről kevés 

információ áll rendelkezésre, első említése 1778-ból származik,
857

 ekkor már a mai 

állapotában láthatjuk. Több részletét restaurálták, de azt nem tudható, hogy az ependytése 

valójában eredeti-e. Tény hogy ennyire szorosan a testre „zárodó” ependytést nem ábrázolnak 

egyik ismert szobron sem.  

A C1 töredék az utóbbi évek egyik legérdekesebb ependytés lelete, amely azonban 

annyira eltér a megszokott formától, hogy egyáltalán nem bizonyos, hogy egy Artemis 

Ephesia-szoborhoz tartozhatott. Mindenestre az körplasztikai alkotások, töredékek, 

kisplasztikák, reliefek sorának áttekintése nyomán előkerült néhány olyan, a C1 bizonyos 

elemihez hasonló vonásokkal rendelkező tárgy, amely megerősíti ezt a feltételezést. A C1 

egyik jellemzője, hogy a mezők kereteit kirajzoló vonalak metszéspontjában egy ovális 

bemélyedések láthatóak, nyilván eredetileg ezek berakásos díszítések nyomai lehettek. A H1 

kisplasztika (64. kép) és az A39 (50. kép) esetén a kereteket alkotó vonalak metszéspontjait 

megvizsgálva hasonló formával találkozhatunk, amely itt ugyan nem mélyedésként, hanem 

kiemelkedésként jelentkeznek, azonban úgy vélem hasonló berakásra utalhat, mint amilyen a 

C1-en is lehetett. A másik jellemző az A2-es körplasztikával hozható összefüggésbe, 

amelynek az ependytésén, akárcsak a C1-en emberfejek is megjelennek díszítő motívumként. 

                                                        
853 C5, C6. 
854 A4, A5, A14, A39. A valamilyen mértékben restaurát szobrok közül az A8, A13 (a teljes ependytés későbbi) 

tartozik ide. 
855 A7, A9, A20, A21, B5, C3, C11. Az A34 szintén ebbe a csoportba tartozik, azonban ennél a tárgynál a 

keretek függőleges részeit, oszloponként, egybefüggő vonalak alkotják. A restaurált vagy részben restaurált 

szobrok közül az A6, A10, A18, A25 sorolható ebbe a csoportba. 
856 A32, A33, B2, C9. A részben vagy teljes egészében restaurált szobrok közül az A24, A26 tartozik ide. 
857 MAGNAN (1778): Tav. 66. 
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Azoknak az eseteknek a többségében, amikor a díszítéseket nem foglalták keretbe, az 

ependytést sorokra bontották. Az A2-es körplasztikánál (2.a–b kép) az egyes sorok felül 

szélesebbek, alul keskenyebbek, az A19-nél (19. kép) pedig vastag, vízszintes sávok 

választják el a díszítéseket egymástól. Az A15-nél (15.c–d kép), az egyes sorok között, a 

választóvonalat két, keskeny gyűrű jelenti, azonban, mivel ebben az esetben egy szinte 

teljesen átfaragták az ependytést, olyannyira, hogy csak a jobb és bal oldali belső oszlopok 

néhány eleme eredeti, még az is lehetséges, hogy a restaurálás előtti állapotban mezők 

keretezték a díszítőelemeket. Ezt alátámasztaná az egyes figurák elrendezése, azonban a 

szobor korábbi állapotát tükröző rajzok nem erősítik meg a felvetést.
858

 Hasonló a helyzet az 

A28 (28. kép) szoborral, amelynek ependytést teljesen átalakították, itt is két keskeny gyűrű 

jelenti az elválasztó vonalat. Az A22-es szobron (22.a–b kép), amelyet legalább egyszer 

szintén átalakítottak, az egyes sorokat vastag lapos pántok választják el egymástól. A C8 

(48.a–b kép) töredéknél a függőleges sávok csak az ependytés keretén jelennek meg porfilált 

sávként, belül azonban ezek helyett mély barázdák láthatóak. Az restaurált A16-nál (16. kép) 

ugyan nem jelennek meg az elválasztó vonalak, ám az ependytés kialakítása alapján jól 

látható hogy ennél az ábrázolásnál is a sorok elkülönítésre törekedett a készítője.  

Az A11-nél (11. kép) nem a vízszintes, hanem a függőleges elválasztó vonalakat 

jelenítették meg, az egyes oszlopokat vékony, bekarcolt vonal választja el egymástól. A 

„szép” Artemis Ephesia-szobornál (A30, 30.b kép) valamint a több protoméjánál kiegészített 

A 26-nál (26. kép), a lapos és széles elválasztó sávok csak jobb és bal oldali oszlopokban 

jelennek meg, a középsőnek van ugyan egy külső kerete, de az egyes protomé csoportok 

között nincsenek határoló vonalak. A C3 töredéknél a vízszintes vonalak szélesek és laposak, 

a függőlegesek keskenyek és profiláltak. 

Az ependytés felosztásának érmék alapján történő kronológiai sorrendbe állítása szinte 

lehetetlen feladat, hiszen az ábrázolások kis mérete miatt nehéz eldönteni, hogy az oszlopok 

és sorok száma, amennyiben egy egyáltalán felismerhető, azért annyi, amennyit látunk, mert 

ez tükrözi a valóságot, vagy, mert ennyit lehetett ábrázolni. Mindazonáltal van egy olyan 

típusú ependytés, amelynél a középen egy egybefüggő oszlop van és csak a jobb és bal oldala 

mezőkre osztott, ez a Kr. e. 1. században jelenik meg és a császárkorban már nem látjuk 

nyomát. Azonban két olyan szobor is van, amelynek az ependytés formája erre a típusra megy 

vissza, az A30 (30.a kép) és az A23 (23.a kép). 

 

                                                        
858 A szobor előtörténetét lásd a katalógusban, az A28 tárgy leírása alatt. A korábbi állapotokat tükröző rajzok a 

109- 116. képeken láthatóak. 
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7.2.4 Figurális díszítések 

A figurális díszítéseket tekintve az ependytés a szobor egyik legváltozatosabb része. Az egyes 

mezőkben vagy sorokban megjelenő rátétek lehetnek az ependytés síkjába simulóak vagy 

előre ugróak. Az esetek többségében az előbbiek az oldalt lévő, míg az utóbbiak a középső 

oszlopokban jelennek meg. Azoknál az ábrázolásoknál, amelyeknél az rátétek sorokba 

rendezettek, a protomék oldalt is megjelenhetnek. Bár eleinte a meggyőződésem volt, ez 

ependytés díszítések, amelyet példádul az A22-es (22.a–b kép) vagy az A28-as (28.kép) 

körplasztikai alkotások esetén láthatóak nem ókori eredetűek, azonban egy claudius-korebeli 

érmén
859

 megfigyelhetőek. 

  Az ependytés figurális díszítései többé-kevésbé kötöttek. (11.c–d táblázat) 

Jellemzően az oldalsó oszlopokban, virágkehelyből kiemelkedő nőalakokat, méheket és 

rozettákat láthatunk. Néhány esetben megjelenhet még oroszlán,
860

 madár
861

 kecske,
862

 

sphinx,
863

 szarvas, griff, vagy nyúl
864

 is, ám ez utóbbi jellemzően csak a restaurált szobroknál 

fordul elő. A középső oszlopokban leggyakrabban griffek, oroszlánfejű vagy kecskefejű 

griffek, oroszlánok, szarvasok, bikák, őzek jelennek meg. Ezek helye szintén többé-kevésbé 

kötött, míg például a griffek és oroszlánok jellemzően inkább a felső, a bikák inkább az alsó 

sorokban jelennek meg. 

 

7.2.5 Az ependytés kutatástörténete
865

 

A ruhadarab megnevezése ókori eredetűnek tűnik, maga szó is az, olyan ruhadarabot jelöl, 

amelyet rávettek valamire,
866

 általában egy chitónra. Ez ugyan igaz az Artemis Ephesia 

kötényére is, azonban nem tudjuk, hogy valójában ezzel a szóval illették-e az ependytést. A 

szakirodalomban ez a kifejezés honosodott meg, így ezt a megnevezést használom én is. 

Thiersch szerint a ruhadarab eredetileg Szíriából terjedt és isteneknek, papok, próféták és 

királyok díszruhája lehetett.
867

 Úgy vélte, hogy ruhaként viselve gazdagon díszített anyagból 

                                                        
859 KARWIESE (2012) Nr. 99. 
860 A20, A6, 
861 A32 
862 A8. 
863 A18. 
864 A22. 
865 Fleischer munkájában részletesen összefoglalta, az ependytéshez kapcsolód elméleteket, így azoknak csak a 

főbb vonalait vázolom fel. 92–98. 
866 HAUSER (1905): 18–41; MILLER (1989): 314.  
867 Thiersch az ependytés származásáról szóló elméletének cáfolatáról bővebben: MILLER (1989): 315–317.  
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készült, istenszobrok esetén azonban egy fa alapra ráerősített fémlemez volt, amely általában 

körbevette az egész szobrot, de Artemis Ephesia esetén csak elöl takarta azt.
868

  

 Az ependytés kutatása a 20. század elején alapvetően két különböző eredetre vezette 

vissza az ependytést az egyik inkább egyiptomi, a másik anatóliai-szíriai eredetet tulajdonított 

a ruhadarabnak. Az előbbi csoporthoz tartozott Hogarth
869

 és Meurer, akik a múmiákkal 

hozza kapcsolatba az ependytést. Az utóbbi szerző a hüvelyszerű kötényt egy díszített 

múmiatekercshez hasonlítja, egyiptomi eredetet tulajdonít neki, azonban azt is hangsúlyozza, 

hogy a mintázata a hímzett mintázatokból eredhet és Damophón, Despoina fátylával hozható 

kapcsolatba.
870

 Thiersch azonban cáfolta az egyiptomi eredetet, hiszen kevéssé valószínű, 

hogy egy termékenységgel kapcsolatba hozható istennőt ruhatárának egyik legfontosabb 

darabját egy temetkezési szokásra nyúlna vissza. Másfelől míg a múmiatekercs az egész alak 

lábfejét takarta, addig az ependytés azt szabadon hagyja.
871

 

 Müller a babiloni istenszobrokon először a Kr. e. 9. században megjelenő, három 

vállakra rögzített, az alsótest nagy részét befedő, vertikálisan egymáshoz rögzített koronghoz 

(Götterschied) hasonlítja az ependytést díszítését.
872

 Ez azonban aligha hasonlítható egy 

derékra rögzített négyszögletes ruharabhoz. Lichtenecker a formát szintén a kis-ázsiai – szíriai 

istenek által viselt ruhára vezeti vissza, de véleménye szerint a díszítőmotívumai nem innen 

erednek.
873

 Sokkal inkább emlékeztetnek egy a Kr. e. 6. század közepéről, Delphoiban talált 

chryselephantin istenszobor alsóruházatára.
874

 Egy domborított aranylemezre, amelyen 

díszítés gyanánt két oszlopba rendezett mezőkben szarvas, bika, kecske, griff, spinx profilja 

kerül, az alján pedig három nagyméretű rozetta látható. (118. kép) A lemez szélén apró 

lyukak láthatóak, amelyek segítségével erősíthették a szoborra a lemezt.
875

 

 Mindazonáltal feltűnő a különbség a delphoi aranylemez domborított díszítései és az 

ependytés protoméi között. A legkorábbinak vélt A4 (4.a–c kép) szobron jól látható, hogy az 

ependytés díszítései, hasonlóan a nimbus díszítéseihez, teljesen belesimulnak a szobor 

síkjába. Elképzelhető, hogy ez volt a korábbi forma és a protomé díszítések csak később 

jelennek meg. Az érmék közül az első, amelyről egyértelműen kivehető, hogy a protomék 

megjelennek rajta, Claudius idejéből származik. Azonban mivel azon a protomék többsége a 

középső oszlopban jelenik meg, ezért csak annyit állíthatunk, hogy valószínű, hogy ezek csak 

                                                        
868 THIERSCH (1936): 54–72. 
869 HOGARTH (1908): 329. 
870 MEURER (1914): 216–218. Despoina fátylával kapcsolatban lásd még 6.5.3 fejezet.  
871 THIERSCH (1936): 51.  
872 MÜLLER (1919): 99–100. 
873 LICHTENECKER (1952): 134–137. 
874 Uo. 137–138. FLEISCHER (1973): 94–95, Taf. 59. 
875 LICHTENECKER (1952): 147. 
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a császárkorban kerülnek fel így a szoborra, és azt megelőzően inkább a reliefszerűen 

díszítések jellemzőek.  

 Fleischer véleménye szerint elképzelhető, hogy a hellénisztikus- és a császárkor idején 

az ependytés nem egy fémből készült lemez volt, hanem az egyes díszítéseket közvetlenül a 

ruhára erősítették, mint ahogy azt az A3 körszobron (3.a–b kép) és H3 terrakotta 

kisplasztikán látható. (76.a kép)
876

 Ugyanakkor véleménye szerint az sem dönthető el, hogy 

az ependytés egy egybefüggő lemez vagy több kisebb lemezből állt.
877

 A xoanon tárgyalása 

során már szó volt
878

 a naiskos és az északi kultusztalapzat
879

 valamint a Hogarth-féle átások 

során előkerült kisméretű aranylemezekről.
880

 Ezek egyrészt hasonlítanak az A29 körplasztika 

karján megjelenő rozetta és virágmintás díszítőelemekről, másrészt előképét jelenthetik az 

ependytés mezőinek, amennyiben valóban különálló elemekről volt szó. Úgy vélem, azonban, 

hogyha ezek különálló lemezek lettek volna, akkor nem alakították volna át ennyire a chitón 

esését. Az A3-as szobor hátulján egy testre simuló vékony anyagot látunk, amely alól 

kirajzolódnak az alak testének vonalai. A többi esetben azonban egy redőzött ruhát. Az önálló 

lemezek, amelyeket egyesével varrtak volna fel a ruhára egyrészt nem gyűrték volna meg 

hátul az anyagot, másrészt, akármennyire vékonyak is az aranylemezek, amelyből készítették, 

ekkora mennyiségben jelentős súlyt képviseltek volna, amely teljesen formátlanná tette volna 

a ruhát és nemhogy felgyűrte volna hátul, hanem ráfeszítette volna az alak hátára és 

alsótestére, mint ahogy azt az A3 esetén is látjuk. 

Artemis Ephesia kultuszszobra egy fából készült xoanon volt, amelyet öltöztettek. 

Chitón adtak rá, különböző ékszerekkel, díszítésekkel borítottak, ezáltal azonban nem csak 

ékesítették, hanem formálták is a szobrot. Az ependytés zártsága, merevsége adja a szobor 

statikusságát. Azt az érzetet kelti, mintha megállítaná, helyben maradásra kényszerítené az 

alakot, hiszen oly mértékben az istennő testére simul, hogy a bokák és lábfejek szorosan 

összezárva állnak egymás mellett. Az ependytés azonban nem egy cső, csak elől szorítja le a 

chitónt, hátul, gondosan elrendezett redőket látunk. Az ependytés alól pedig minden estben, 

dúsan redőzötten, de egyenletesen terül szét a chitón alja. A ruhadarab nem csak leszorítja a 

chitónt, hanem formát is ad neki. Egy egyszerű többé-kevésbé kifaragott xoanonon nehéz 

                                                        
876 FLEISCHER (1973): 97. 
877 Uo. 98. 
878 3.1.2 fejezet. 
879 BAMMER (1986/1987): 18. Abb. 9; BAMMER (1988): 21. Abb.36-38. 
880 HOGARTH (1908): Plate III, 6; VIII 1–29; IX, 33–49; X, 1–34. A British Museumban őrzött darabokról lásd: 

MARSHALL (1911) 65–70, Nr. 827-914, valamint a múzeum gyűjteményének online adatbázisában az alábbi 

linken http://bit.ly/1HUXuUA (2015. április 18. állapot). 

http://bit.ly/1HUXuUA
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elrendezni egy ruhát, ezzel az övvel vagy pánttal derékra rögzített köténnyel azonban sokkal 

valószerűbbé, nőiesebbé tehették az amúgy valószínűleg durván faragott szobor. 

 

7.2.6 Nők és növények 

 A munkám során felmerülő terminológiai problémák közül az egyik legnehezebb volt 

megfelelő fordítást találni a „Rankenfrau” fogalmára. A kérdéskört azt teszi igazán nehézzé, 

hogy ugyan egy viszonylag elterjedt díszítőelemről van szó, mégsem ismerjük eredeti, ókori 

megnevezést. A német és az angolszász szakirodalom a „Rankenfraut” és a „tendril-limbed” 

terminológiát használja, és tulajdonképpen egy olyan nőalakot ért alatta, amely valamilyen 

formában növényi részekhez, elsősorban indákhoz, esetleg levlekhez, virágokhoz 

kapcsolódik. A fogalom szószerinti fordítása, indanő vagy inda-lábú nőalak, azonban ezzel a 

kifejezéssel nem lehet pontosan leírni, hogy valójában mit is láthatunk az Artemis Ephesia 

szobron.  

A problémát az okozza, hogy mindössze két olyan eset van, amelyről egyértelműen 

eldönthető, hogy valójában „Rankenfrau” vagyis indalábú nőalak került a szoborra. Az egyik 

az A4 körplasztika alkotás ependytésének közepén megjelenő, hosszú ruhás, indalábú nőalak 

(4.a kép), a másik a C11 ependytés töredéken látható, deréktől lefelé akantusz levelekben és 

indákban folytatódó nőalak (51. kép). Az esetek többségében azonban csak annyi látható, 

hogy a nőalakok egy háromszirmú virágkehelyből emelkednek ki. Ettől eltérő az A3 (3.b 

kép), amelyen virág helyére egy hullám vagy valamilyen redőzött anyag került, valamint az 

A9 (9.a kép), ahol virág helyett egy levél jelenik meg. Végül emiatt döntöttem amellett, hogy 

az A4 és C11 esetén az indalábú nőalak megnevezésnél maradok, a többi esetén azonban a 

virágkehelyből vagy, az A9 esetén, levélből kiemelkedő nőalak megnevezést fogom 

használni. 

Az alakokat szinte kivétel nélkül szárnyakkal ábrázolják és az esetek többségében 

meztelenek, kezükkel vagy megragadják azt, amiből kiemelkedik, vagy úgy tűnik, mintha 

támaszkodnának rá. Fleischer azt állítja, hogy polost is viselnek,
881

 ez azonban csak az A29 

(29.a–b kép), C11 (51. kép) és a A4 (4.a kép) esetén van így, a többi szobornál nem fordul 

elő.  

                                                        
881 FLEISCHER (1973): 101. 
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7.2.6.1 Az indalábú és a virágkhelyből kiemelkedő nőalakok helye 

Ezek a nőalakok az ependytés egyik leggyakrabban megjelenő díszítőelemei, a 33 szobor és 

felsőtest-töredék közül, 22-nél fordulnak elő. (11.b táblázat), az esetek többségében az 

ependytés jobb és bal oldalán láthatóak. Ez alól a valószínűleg eredeti szobrok közül egyetlen 

kivétel az A4 szobor (4.a kép), ahol az alak a második sor közepére került. A restaurált 

szobrok esetén az A10-nél (10. kép) láthatunk az első sor közepén két virágkehelyből 

kiemelkedő nőalakot. Azokon az ábrázolásoknál, amelyeken a díszítéseket oldalanként, egy-

egy oszlopba rendezték, 12 esetben vésték fel ezeket az alakokat.
882

 Az oldalanként két-két 

oszlopnyi díszítéssel ellátott szobrok és töredék közül öt esetben a belső,
883

 az A9-nél (9.b 

kép) és az A12-nél (12.a–b kép) mindkét oszlopban láthatóak. A részben vagy teljesen 

restaurált szobrok közül nyolcnál a külső,
884

 az A22-nél (22.a–b kép) a belső, az A18-nál 

(18.d kép) és az A23-nál (23. kép) estben mindkét oszlopon szerepelnek. 

Az indalábú és a virágkhelyből kiemelkedő nőalakok az ependytés azon díszítőelemi 

közé tartoznak, amelyeknek a helye leginkább kötött. Az esetek többségében az első sorban 

láthatóak.
885

 Ettől eltérés az eredeti szobrok közül csak négy esetben figyelhető meg. Az A11-

nél (11. kép), amelynél a második sor alsó harmadától egészen a negyedik sorba felső 

harmadáig kitölthették a rendelkezésre álló felületet. Az A12 (12. a–b kép), amelyen mind a 

hat sorban, mind a két oszlopban virgákehelyből kiemelkedő nőalakok szerepelnek. Az A29-

en (29.b kép) a második sor vésték fel őket, azonban ennek leginkább praktikus okai vannak, 

hiszen az első sor első és harmadik mezőjébe a gyapjúfonatokat megtámasztó puntellok 

láthatóak. Az A31 (31. kép) szobornál, ahol oldalanként két-két oszlop van, minden páratlan 

sor, páros számú mezőibe, az A32 szobron (32.b kép) pedig az első, második és negyedik 

sorba kerületek. Továbbá ugyan az A3-nál, a virágkehelyből kiemelkedő nőalkok már 

megjelennek az első sorban (3.b–c kép), de nagy méretük miatt, a középső oszlophoz képest, 

háromsornyi területet foglalnak el.  

A részben vagy teljesen restaurált szobrok esetén hasonló a helyzet, leggyakrabban itt 

is az első sorba kerültek. Ettől eltérő az A6 szobor (6.a kép), amelynél az első és harmadik, 

A16 (16.kép), amelynél a harmadik sorban és az A18 (18.d kép) amelynél a második sor első 

és a harmadik sor második mezőjében szerepelnek.  

A töredékek esetén nem határozható meg a virágkehelyből kiemelkedő nőalakok 

pontos helye, lévén, hogy nem tudható, hogy az ependytés eredetileg hány soros volt. Minden 

                                                        
882 A1, A3, A7, A11, A17, A20, A21, A29, A30, A32, A39, B2. 
883A34, A31, C7, C9, C11. 
884 A6, A13, A15, A16, A24, A25, A26, A28.  
885 A1, A3, A7, A17, A20, A21, A30, A32, A39.  
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esetre annyi azért elmondható, hogy a többihez képest szokatlan módon, a C6 (46.a–b kép) 

esetén alulról a negyedik sor mellett az utolsó előtti sorban, a C7 (47.kép) esetén pedig az 

utolsó sorban is megjelennek. A kisplasztikák és reliefek esetén a H17 (79.b kép) terrakotta 

szobrocska az egyetlen, amelynek az első sorában egyértelműen felismerhető a 

virágkehelyből kiemelkedő nőalak. 

Az egyetlen olyan szobor, amelyen nemcsak az ependytésen jelenik meg a nőalak, az 

A9 (9.a kép) körplasztika alkotás. Ebben az esetben, amellett, hogy a figura a mellkasra, a 

Rák helyére került, még két másik különbség is van a virágkehelyből kiemelkedő 

nőalakokhoz képest. Egyrészt, a nőalak egy levélszerű elemből emelkedik ki, másrészt a többi 

ábrázoláshoz képest, nemcsak deréktól vagy csipőtől, hanem combközéptől látható az alak 

teste. 

 

7.2.6.2 A nőalakok társasága 

Az elemzés szempontjából fontos tényező, az hogy milyen kontextusban, vagyis 

milyen egyéb díszítések alatt, felett vagy mellett láthatóak a nőalakok. Ha a díszítéseket 

függőlegesen vizsgáljuk, akkor a virágkehelyeből kiemelkedő nőalak az esetek túlnyomó 

többségében,
886

 méhekkel és rozettákkal együtt jelenik meg.  

Az egyes elemek sorrendjének többféle variációja létezik, a leggyakoribb a 

virágkehelyeből kiemelkedő nőalak, méh, rozetta, méh, rozetta.
887

 Ennek egy „bővített” 

változata, ha még egy méhhel kiegészül a sor.
888

 Szintén ebbe a típusba tartozik az A9 (9. b 

kép) ependytése, a virágkehelyeből kiemelkedő nőalak mindkét oldal mindkét oszlopában 

megjelenik, a méhek és a rozetták sorrendje azonban a két oszlopban eltérő, míg a külsőben 

méh, rozetta, méh, rozetta, rozetta, addig a belsőkben fordítva van, rozetta, méh, rozetta, méh, 

rozetta. Az A3 (3.c kép) és A31 (31. kép) szobroknál a virágkehelyből kiemelkedő 

nőalakokkal egy oszlopban, csak méhek láthatóak Az előző esetben egy hatalmas nőalak alatt 

egy méh jelenik meg, míg az utóbbinál a belső oszlopokban a méhekkel váltják egymást.  

Egy kivételtől eltekintve, a virágkehelyből kiemelkedő nőalakok, méhek és rozetták a 

többi szobron is megjelennek, azonban kiegészülnek más díszítőelemekkel is. Az A6 (6.a–b 

kép) esetén egy oroszlánnal
889

, az A20-nál (20.a,c,d kép) egy griffel és egy oroszlánnal,
890

 az 

                                                        
886 Ez alól két kivétel van az A12 (12.a kép) és az A3 (3. kép). 
887 A1, A17, A21, A29. A restauráltak közül az A24, A23, A22 és A13.  
888 A15, A25, A26. Mind a hármat érintette a restaurálás, ám az A15-nél ez a rész eredeti. 
889 Virágkehelyből kiemelkedő nőalak, méh, virágkehelyből kiemelkedő nőalak, rozetta, oroszlán.  
890 Virágkehelyből kiemelkedő nőalak, griff, oroszlán, méh, rozetta. 
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A32-nál pedig egy madárral.
891

 Az A28 (28. kép) szobron nem jelenik meg sem a rozetta sem 

a méh.
892

 Azokon az ependytés töredéken, amelyeken megjelenik a virágkehelyből 

kiemelkedő nőalak, rozettákkal és méhekkel együtt látható.
893

 

 A sorokat vizsgálva kiderül, hogy a virágkehelyből kiemelkedő nőalakok 

leggyakrabban a griffekkel kerültek egy sorba.
894

  

 Az indalábú nőalakokat ábrázoló tárgyak esetén, nem lehet pontosan megállapítani, 

hogy a figurák milyen más díszítőelemekkel együtt jelentek meg. Az A4 szobron a nőalak 

középen, az ependytés második mezőjében látható. A felette lévő mezőbe két, thyrsost tartó, 

ágaskodó griff került (4.a kép), a nőalak mellett lévő mezőkre rozettákat véstek fel (4.b–c 

kép). A C1 ependytés töredéken a nagyméretű, indalábú nőalak valószínűleg az ependytés 

jobb oldali, belső oszlopában volt látható (51. kép). A nőalak jobb oldalán látható mezőkben, 

tehát a jobb oldali külső oszlopban, felül egy rozetta, alatta egy méh jelenik meg, a bal oldalán 

lévő mezőkben, amely valószínűleg az ependytés középső oszlopának maradványa, felül egy 

állat porotomé töredék, alatta pedig egy méh látható.  

 

7.2.6.3 Ki bújik elő a virágból? 

A virágkehelyből kiemelkedő nőalakok és az indalábú nőalakok elődei, vagyis az olyan 

ember-növény kombinációjú díszítőelemek, ahol a test egy része ember alakból növénnyé 

alakul át, már a Kr. e. 3 évezredtől ismertek Mezopotámia, Kis-Ázsia, és az egész Kelet-

Mediterráneum területén. Stoop, aki elsőként írt monográfiát erről a díszítőelemről, úgy véli, 

hogy ezek vegetációs istennőt, tágabb értelemben pedig egy termékenység istennőt 

ábrázolnak. Az elgondolásnak az univerzális voltára utal, hogy különböző korszakokban 

különböző helyeken, egymástól nagyon távol újra és újra felbukkan.
895

 Úgy véli, hogy a korai 

időszakban ezeknek az ábrázolások minden esetben vallási jelentőséggel bírtak. Azonban 

fokozatosan elveszítik ezt, sematikussá válnak, majd a Kr. e. 5–6. század fordulóján egy rövid 

időre eltűnnek, hogy azután 5. század végén, Kis-Ázsiától Dél-Itáliáig, Egyiptomtól a Krím 

félszigetig, a Kelet-Mediterráneum egész területén, a díszítőművészet minden fajtájában újra 

megjelennek. Gyakorta láthatóak még templomok, síremlék akrotérionjain, frízein, 

oszlopfőin, szarkofágokon fémből vagy terrakottából készült rátétként, esetleg faragott vagy 

                                                        
891 Virágkehelyből kiemelkedő nőalak, virágkehelyből kiemelkedő nőalak, méh, madár, rozetta. 
892 Virágkehelyből kiemelkedő nőalak, griff, griff, oroszlán. 
893 C6, C11. 
894 Két griff: A3, A11, A12. Három griff: A1, A17 és A20 (oroszlánfejűek). A31 három szárnyas lény nem 

állapítható meg melyek. 
895

 STOOP (1960): 45–46.  
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festett figurákként, domborított arany és bronz diadémokon, mozaikokon, kerámiavázák 

festett díszítéseiként, illetve festett gyapjúkon.
896

 Az ábrázolások nagy számának ellenére a 

vallási jelentőségüket csak részben nyerik vissza.
897

 Véleményem szerint, bár igaza lehet 

Stoopnak abban, hogy ilyen tömeges előfordulás esetén a vallási jelentőség megváltozik, 

azonban egy kultuszszobor díszítése esetén biztosan nem csupán egy egyszerű dekorációs 

elemről van szó.  

Stoop az ember-növény kombinációjú díszítőelemeknek két csoportját különítette el. 

Az első típusba, amelyet keleti csoportnak nevezett el, azokat az ábrázolásokat sorolta, 

amelyek egy olyan női vagy férfi felsőtestet ábrázolnak, amelyek lábai valamely növényi 

vagy állati, de mindenképpen felcsavarodó, feltekeredő motívumban végződnek. Ezek az 

alakok tehát eggyé válnak a növénnyel, vagyis egy kettős természetű, egyszerre emberi és 

növényi lényt jelenítenek meg. Az alakok többnyire meztelenek, általában csípőtől lefelé 

valamilyen inda vagy levél formában végződnek, a lábak helyén egy-egy felcsavarodó inda 

látható, a kezek rézsútosan lefelé nyúlnak és megragadják a felcsavarodó indákat vagy 

támaszkodnak azokra. Keleti csoport, általános jellemzője, hogy homogének, kevéssé 

variálhatóak. 

A másik típusba, amely a nyugati csoport nevet kapta, azok az ábrázolások kerültek, 

amelyen az emberalakok növényi elemekből emelkednek ki. Szemben a keleti csoport itt nem 

egy kettős természetű lényről van szó, hanem két különálló elemről, egy emberalakról és egy 

növényről. Az alak kiemelkedik a növényből, nem pedig egy vele.
898

  

Úgy vélem, hogy azoknak a lényeknek a többsége, amelyet az Artemis Ephesia 

szobrokon látunk, a Stoop szerinti rendszerezés alapjána nyugati csoportba kellene sorolni. 

Curtius a „Rankefraukat” a kis-ázsiai nagy anyaistennőhöz kapcsolta és úgy vélte, 

hogy az alak eredetileg egy termékenység istennő lehetett,
899

 ugyanakkor Juckerhez 

hasonlóan, mivel az istennőt gyakran kísérik, állatalakok, oroszlánok, kecskék, szarvasok, 

hüllők vagy mitológiai lények, szfinxek, griffek, ezért egyfajta állatok úrnőjének is 

tekintette.
900

 

Ustinova nem tesz Stoophoz hasonló különbségeket az ábrázolás típusokon belül, 

egyszerűen inda vagy kígyólábú alakoknak nevezi azokat. Stooppal ellentétben úgy véli, hogy 

a díszítőelem Itáliában való elterjedése nem kizárólag a keleti kapcsolatok, hanem belső 

                                                        
896 Uo. 51. 
897 Uo. 50. 
898 STOOP (1960): 64 –76. 
899 CURTIUS (1958): 196. 
900 JUCKER (1961): 195–199. 
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fejlődés eredménye, ezért különbözi a két területen megjelenő alak.
901

 Véleménye szerint az 

indalábú nőalakok, amelynek csoportjába ő az általam virágkehelyből kiemelkedő nőalaknak 

nevezett figurát is beleérti, magasabb istenek alá rendelt istenalakok.
 902

 A Földközi-tenger 

keleti partvidékén, ahol Artemisnek, Kybelének vagy Aphroditének kultusza dominánsan volt 

jelen, gyakran kapcsolódott egy félig ember félig állat (vagy növény) istenség, amely néha 

egybe is olvad ezekkel az istennőkkel, ezeket ábrázolnák az indalábú nőalakok.
903

  

Curtius munkájában felhívta arra a figyelmet, hogy az alak különösen gyakran jelenik 

meg griffek társaságában, és arra is rámutat, ebben a kontextusban, különösen azért mert 

gyakorta látható sírok, szarkofágok díszítőelemeként, a sírok és a halottak nagy istennőjének 

tekinthető.
904

  

Stoop hasonló következtetésre jutott, azzal a különbséggel, hogy ő az ember –növény 

kombinációjú alakokat nem griffekkel, hanem szfinxekkel való kapcsolatát vizsgálta. 

Sphinxek gyakran jelennek meg protokorinthosi és korinthosi vázákon,
905

 és az egyik 

ábrázolás típus, az, ha két szfinx közrefog egy görbe vonalakból vagy háromszögekből álló 

alakzatot. Ez, a szerző véleménye szerint, egy fára utal, amely a későbbiekben átalakulhatott 

félig ember-félig növény istenalakká. Ugyanakkor, a sphinxek nincs kapcsolatuk a 

termékenységgel, sokkal inkább a halállal van. Így ha egy halállal és egy élettel kapcsolatos 

szimbólum egy kontextusba jelenik meg, akkor az újjászületést szimbolizálja.
906

  

Schörner az indadíszítésekről szóló monográfiájában röviden az indalábú nőalakokról 

is értekezik, arról a típusról, amelybe az A4 szobor is tartozik. Bár vizsgálat az alakok 

augustusi propagandában játszott szerepére szorítkozik, arra rámutat, hogy maga az alak a 

termékenyésggel hozható összefüggédbe.
907

 

Az A29-en látható virágkehelyből kiemelkedő nőalak az A4-en és C11-en megjelenő 

indalábú nőalakokhoz nagyon hasonló, kalathost viselő szárnyas figurák láthatóak meg a Kr. 

e. 4. századból származó, berakásos, faragott, fából készült Korokondamé (mai Tuzla) mellett 

                                                        
901 USTINOVA (1999): 103. 
902 USTINOVA (1999) Plate 16; MINNS (1913): fig. 276-277. Ustinova kiemeli, hogy ezek a figurák bár elég 

sematikusak, de mellüket erőteljesen kiemelik, ezzel is utalva a termékenység istennő mivoltukra. Az Artemis 

Ephesia szobrok esetén a virágkehelyből kiemelkedő nőalakok általában alaposan kidolgozottak, így a legtöbb 

esetben nem érhető tetten ez a fajta túlhangsúlyozás. Ugyanakkor az is tény, hogy azoknál a szobroknál, ahol 
kevésbé alapos a kidolgozottság ott valóban hangsúlyos a mellek megjelenítése (A1, A20).  
903  Curtius, aki szintén részletesen foglakozott a „Rankengöttin” kérdéskörrel az alak megjelenést három 

istenhez, köti a „indás lény” „Rankenwesen” megjelenési formát, Artemishez, Dionysoshoz és Eróshoz. Erós 

indák közt való megjelenítése különösen a császárkori művészetben fordul elő gyakran. ( Például: az ephesosi 

Agora déli kapujának gerendája: CURTIUS (1951): Abb. 37; CURTIUS (1951): 202. 
904 CURTIUS (1957): 197. 
905 JOHANSEN (1889): pl XXVI, 3; XXVII, 2b, XXXVIII, 2B. vö. STOOP (1960): 49. 1. lábj. 
906 STOOP (1960): 48. 
907 SCHÖRNER (1995): 115–116. 
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talált szarkofágon.
908

 A többi szobron megjelenő ábrázolást nem ennyire egyszerű 

azonosítani, hiszen nagyon kevés látszik a növényekből, általában csak három-négy 

virágszirom. Azonban azt mindenképpen le kell szögezni Artemis Ephesia szobrán szinte 

minden esetben a virágból kiemelkedő nőalakok mellett griffeket, illetve az A18 (18.d kép) 

esetén egy sphinxet láthatunk.  

Ha meg akarjuk érteni a virágkehelyből kiemelkedő nőalakok megjelenést a szobron, 

elsősorban nem az ependytést, hanem a mellkason megjelenő alakot kell vizsgálnunk. Az A9-

en (9. a kép) látható a levélből kiemelkedő nőalak jobb és bal oldalán egy-egy szárnyas 

nőalak látható. Róluk a 6.5.3 fejezetben megállapítást nyert, hogy az égi kapuk őrei, azoké a 

kapuké, amelyeken keresztül a születendő lelkek a földi világba belépnek. A közöttük lévő 

Rák pedig ennek a kapunak a szimbóluma. Az A9-es szobron, a Rák helyén, egy levélből 

kiemelkedő nőalak látható, aki mögé egy holdsarlót is véstek. Az ábrázolást jobban 

megvizsgálva kiderül, hogy a nőalak nemcsak derékig, hanem a combközépéig látszik ki a 

virágkehelyből. A háta mögött egy félhold alakja sejlik fel a némileg sérült felületről. A Hold, 

mint szimbólum a termékenységgel és a női nemmel függ össze.
909

 A Hold, az asztrológia 

rendszerében a Rák csillagjegynek az uralkodó égiteste,
910

 így utal a hozzá köthető zodiákus 

jegyre is. Azonban itt ennél többről van szó. Porphyrios szerint a Hold az, aki a keletkezés, 

születés felett őrködik.
911

 Ezen a képen pedig egy születési jelenetet látunk, azt a pillanatot, 

ahogy a lélek átlép a Rák kapuján, ami ugyan nem jelenik meg, de látjuk a születés felett 

őrködő Holdat. Nem arról van szó tehát, hogy az Artemis Ephesia szobrán a Kr. u. 2. 

században egy alacsonyabb rendű istennő jelenne meg, sokkal inkább egy születést 

szimbolizáló alak.  

 

7.2.7 Méhek 

Az ependytésen méheket többnyire a külső oszlopokban látunk, mint arról már többször is 

volt szó a leggyakrabban rozettával és virágkehelyből kiemelkedő nőalakkal kombinálva 

láthatóak. Sőt a méhek és a rozetták egy kereten belül is megjelenhetnek méghozzá oly 

módon, hogy a méh a virágon van rajta.
912

 A restaurálás által nem érintett szobrok és 

                                                        
908 CURTIUS (1951): 197–198 Fig. 32. Ustinova (1999): 155. Plate 15. 4.; Ustinova (2005) 68, Fig. 6.2.2;  
909 LÁSZLÓ (2008b): 127. 
910 Az asztrológia rendszerében a Rák uralkodó bolygója a Hold. PTOL. Tetr. I. 17; BARTON (1994): 108; BECK 

(2007): 85. 
911 PORPH. antr. 18. 
912 A20 
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töredékek közül a jobb és bal oldalon a külső oszlopban 11
913

, a belső oszlopban két
914

 és 

mindkettőben szintén két tárgynál
915

 jelenik meg Ephesos városának „címerállata”. A C11-en 

a méh a középső oszlopban legutolsó sorában is megjelenik. A restaurált és részben restaurált 

szobrok között a külső oszlopban hét,
916

 a belsőben három,
917

 mindkettőben pedig két 

tárgynál
918

 látható méh. 

A méhek különleges szerepet játszhattak a város életében és az istennő kultuszában is. 

Bizonyítja ezt az a számtalan, Kr. e. 7. századtól Ephesosban vert érme, amelyen méhek 

jelennek meg, illetve az Artemision területéről előkerült méheket ábrázoló kincsleletek 

sokasága.
919

 Lichtenecker tévedésnek gondolja azt, hogy az istennő papnőit „melissainak” 

méheknek neveznék,
 920

 azonban rendelkezésünkre áll egy felirat, amelyen Artemis papnőjét 

ezzel a névvel illetik.
921

 Ugyanakkor ennek kapcsán a kutatók egy része úgy véli, hogy a méh 

elem a hettita Telipinus mítoszkból került volna át. Fleischer felveti annak lehetőségét, hogy 

Artemis talán egy méh alakú istennőre lenne visszavezethető, azonban erre nincs elegendő 

bizonyíték.
922

 

 

7.2.8 Mitológiai és valós állatalakok 

Az Artemis Ephesia szobrán kétféle mitológia állat, sphinxek és griffek jelennek meg 

díszítőelemként. Az előbbiek jellemzősen inkább a kalathoson (2.b táblázat) és elvétve az 

ependytésen, míg az utóbbiak ritkábban a kalathoson, gyakrabban a nimbuson (3. táblázat) és 

az ependytésen (11.c–d táblázat) láthatóak.  

Az ependytés leggyakoribb díszítőeleme a griff. Az eredeti körplasztikai alkotások és 

alsótest-töredékek közül tizenhaton,
923

 míg a restaurálások által érintett
924

 szobrok közül 

kilencen jelennek meg. Az eredeti szobroknál, az esetek többségében, az ependytés első 

soraiba kerültek.
925

 Ez az egyetlen olyan rátét, amely a teljes középső oszlopot betöltheti.
926

 

                                                        
913 A1, A3, A4, A17, A20, A21, A29, A30, A34, C6, C7. 
914 C5, C6. 
915 A9, A31. 
916 A6, A10, A13, A16, A24, A25, A26,  
917 A15, A22, A28. 

.918 A18, A23. 
919 HOGARTH (1908): 102 –103. PL. III. 5. 
920 LICHTENECKER (1952): 139–140. 
921 IvE 16, 2109. 
922 FLEISCHER (1973): 100. 
923 A1, A3, A5, A11, A12, A17, A20, A21, A29, A30, A33, B2, B5, C8, C9, C11. 
924 A6, A10, A18, A23, A15, A24, A25, A26, A28. 
925 Első sor: A1, A11, A17; az első és második sorban: A20, A29, A33 (a második sornál eltört); második és 

harmadik sorban A30; második és negyedik sorban A21. 
926 A3, A5, talán még a C8 is. 
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Ugyanakkor, az eredeti szobroknál, ha más díszítőelem is megjelenik, egyetlen esetben sem 

kerül a negyedik sor alá. A restaurált szobrok esetén némileg eltérő a helyzet, itt ritkábban 

jelenik meg az első sorokban, 
927

 illetve ellentétben az eredeti szobrokkal, alsó sorokra is 

rávésték.
928

 Szintén különbség az eredeti és a restaurált szobrok között, hogy míg az előző 

esetben rendszerint a középső oszlopban láthatóak,
929

 addig a restauráltaknál az oldalt 

lévőkben is megjelennek.
930

 A griffek nem minden esetben madárfejűek előfordulnak 

oroszlán-,
931

 sőt kecske fejjel is.
932

 Ez utóbbi csak a kiegészített szobrokon jelenik meg.  

A középső oszlop esetén nincs a díszítőelemeknek olyan egyértelmű rendszere, mint 

amilyennel az oldalt lévő oszlopoknál. Ebben az esetben sokkal nagyobb a variációk száma, 

így ennek a függőleges irányú értelmezése sokkal nehezebb. Ha a középső oszlopban jelennek 

meg, akkor a virágkehelyből kiemelkedő nőalakok, méh, rozetta mellé is kerülhettek.
933

 A 

restaurált szobrok esetén némileg a bonyolultabb a helyzet, a három oszlopos ependytésné l 

méhek, rozetták vagy virágkehelyből kiemelkedő nőalakok is megjelenhetnek a griffek 

mellett.
934

 Az öt oszlopos estén viszont az A18-on háromféle verzióban virágkehelyből 

kiemelkedő nőalakok, rozettára szálló méhek és sphinxek,
935

 az A23-nál méhek és rozetták, az 

A15-nél griff és méh látható a griffek mellett.  

 A sphinxek a griffekkel ellentétben már sokkal ritkábban láthatóak, az ependytésen. 

Az eredeti szobrok közül A1-en (1.c kép), a restauráltak közül pedig csak az A18-on (18.d 

kép) jelennek meg. 

Az állatalakok közül a leggyakrabban az oroszlán került fel az ependytésre.
936

 Az 

esetek többségében az első sorban látható.
937

 Mivel előfordul, hogy a griffek oroszlánfejjel 

jelennek meg, ezért elgondolkodtató, hogy az egymással szinte tökéletesen megegyező, ám 

szinte teljesen átalakított A24 (24. kép), A25 (25.kép) és A26 (26. kép) szobrok 
                                                        
927 Első sor: A6, A10, B5; első és harmadik sorban: A18, második és harmadik sor: A28.  
928 Hatodik sor A6; harmadik, negyedik, ötödik sor: A23; negyedik sor, A24, A25, A26.  
929 Középső oszlop: A1, A3, A5, A12, A17, A20, A21, A29, A30, B5, C4 (ha a szárnyas lényeket griffként 

azonosítjuk), C8; oldalt lévő: A11.  
930 Középső oszlop: A6, A10, A15, A18, A23, oldalt lévő oszlop, A15, A22, A28. 
931 Oroszlánfejű: A17, A20, A29, A30, B5; restauráltak közül: A18, A23. Kecskefejű: A18, A23. 
932 Kecskefejű: A18, A23. 
933 Virágkehelyből kiemelkedő nőalak: A1, A3, A12, A17, A20, A32, A39 ez utóbbi két esetben csak akkor, ha a 

töredékesen megmaradt szárnyas lényeket griffként értelmezzük; méh: A3, A5, A17, A21, A30 rozetta: A5, A17, 

A30, A33. griff: A11, B5. 
934 Virágkehelyből kiemelkedő nőalak: A6, A28; méh és rozetta egymáson: A10; méh: A24, A25, A26 rozetta: 

A26. 
935 Sphinx–virágkehelyből kiemelkedő nőalak– kecskefejű griff (háromszor)– virágkehelyből kiemelkedő nőalak 

–sphinx; virágkehelyből kiemelkedő nőalak–méh és rozetta–oroszlánfejű griff (háromszor) – méh és rozetta– 

virágkehelyből kiemelkedő nőalak; rozetta– virágkehelyből kiemelkedő nőalak–kecskefejű griff (háromszor)–

virágkehelyből kiemelkedő nőalak –rozetta. 
936 Eredeti szobrok: A1, A9, A20, A21, A29, A30, A32. Restaurált szobrok: A23, A24, A25, A28.  
937  Eredeti szobrok: első sorban: A9, A30, A32, harmadik negyedik sorban: A20, negyedikben: A1, A30, 

ötödikben A29. Restaurált szobrok: első sorban: A23, A24, A25, A26, másodikban A28. 
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ependytésének első sorában megjelenő szarvakkal rendelkező oroszlánok helyén eredetileg 

griffek lehettek volna. Az oroszlánokkal egy sorba legtöbb esetben a virágkehelyből 

kiemelkedő nőalakok,
938

 az A1-nél (1.a kép) és az A29-nél (29.a kép) méhek, az A21 (21.a 

kép) pedig rozetta látható. 

Az oroszlánok mellett a szarvasok szintén számos szobor ependytésén jelennek 

meg.
939

 Jellemzően ezeknek az állatoknak a protoméi is inkább az első két sorban láthatóak, 

azonban az A29 (29.a kép) szobornál a harmadik, az A18-nál (18. kép) a negyedik, az A30-

nál (30.a–b kép) pedig az ötödik sorra vésték fel. A szarvasok mellett legtöbbször méhek
940

 

ritkábban virágkehelyből kiemelkedő nőalakok
941

 illetve az A30 körplasztika alkotásnál 

rozetta látható. 

A bikák szintén gyakori díszítőelemnek számítanak, ependytésen elfoglalt helyük 

viszonylag kötött, jellemzően az utolsó
942

 vagy az utolsó
943

 előtti sorban jelennek meg, így az 

esetek többségében méhekkel vagy rozettákkal kerülnek együtt sorba.
944

 Egyetlen kivétel ez 

alól az A15 (15.d kép), ahol a harmadik sorra vésték fel ezeket. 

 

7.3 Szarvasok  

A szarvasok az egyetlen olyan állatalakok az istennő megjelenést kísérők közül, 

amelyek elszakadtak a testétől és külön, önálló alakként is megjelennek a szobor mellet. Az 

összes többi a méhek, lovak, szarvasmarhák, párducok, kecskék, mind-mind vagy protomé, 

vagy relief formában kerültek ábrázolásra. Az oroszlánok és a gyapjúfonat tetején megjelenő 

madáralakok azok, amelyek a szarvasokon kívül még nagyobb „szabadságot” élveznek. 

Hiszen az előbbiek a karokon plasztikusan, esetenként már-már önálló körplasztika 

formájában láthatók, míg az utóbbiak pedig egy gömb elemmel csatlakoznak a tenyerek 

éléhez. (44.a-b kép). 

Az ephesosi érméken már a Kr. e. 7. századtól jelennek meg szarvasok, ezek azonban 

önmagukban és nem az istennő kísérőjeként láthatóak. 
945

 Az első olyan érmék, amelyen a 

szarvasok Artemis Ephesia mellett, mint mellékalak jelenik meg Mithridatés idejéből 

                                                        
938 A9, A50, A32, A24, A25, A26, A28. 
939 Eredeti szobrok: A7, A17, A20, A21, A29, A30, A39. Restaurált szobrok: A18, A15, A24, A25, A26. 
940 Eredeti szobrok: A17, A29, A39. Restaurált szobrok: A18 (méh és sphinx), A24, A25. 
941 Eredeti szobrok: A7, A21. Restaurált szobrok: A15 (virágkehelyből kiemelkedő nőalak és griff), A26. 
942 Eredeti szobrok: A17, A21, A29. Restaurált szobrok: A10, A16, A23. 
943 Eredeti szobrok: A30. Restaurált szobrok: A18, A22, A24, A25, 26. 
944 Méh: A30, A16, A18, A22, A26 (méh és kutya); rozetta: A17, A21, A29, A23, A15, A24, A25.  
945 KARWIESE (1970): 298-320. 
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származnak, azonban ebben az esetben még csak egy szarvast látunk.
946

 A két szarvas 

Domitianus idején jelenik meg.  

                                                        
946 Bővebben lásd 3.3. fejezet. 
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8. Összefoglalás 

 

A dolgozat bevezetőjében fogalmaztam meg, hogy a kultusz történetének 

vizsgálatakor a császárkorban bekövetkezett változások, a kontextustól való eltávolodás miatt 

szükséges a kultuszszobor másolatainak értelmezése illetve újraértelmezése. Ennek első és 

legfontosabb lépése volt az Artemis Ephesia-ábrázolások áttekintése és a megfogalmazott 

kérdések figyelembevételével az elemezése. Ehhez elsősorban az egyes ábrázolások 

összegyűjtésére, a katalógus összeállítására illetve a szobrok részletes elemzésére volt 

szükség.  

 

 

  

8.1 A katalógus felépítése és rendszere 

A kutatás első lépése a katalógus összeállítása volt. Ehhez kiindulási alapnak Thiersch, 

Fleischer és LIMC katalógusait használtam. A két szerző monográfiáikban őrzési hely szerint 

csoportosította a tárgyakat. A LIMC-ben már tárgytípusonként kerültek rendszerezésre. 

Ezeket a katalógusokat azonban felépítésük miatt nehéz bővíteni, hiszen egy-egy újabb 

tárgytípus, vagy ugyanazon őrzési hely miatt már csak a meglévő katalógusszámokhoz 

hozzátoldott betűvel lehet bővíteni azokat. Azért, hogy ezt a helyzetet elkerüljem, egy 

összetettebb, de sokkal átláthatóbb rendszert alakítottam ki, amely, mivel nem kötődik az 

őrzési helyhez, és a tárgytípusok száma sem kötött, korlátlanul bővíthető.  

A katalógusba belekerültek mindazok az tárgyak, amelyeket már az előzőek is 

tartalmaztak. A korábbiakhoz képest azonban kiegészült hat tárggyal,
947

 amelyek részint a 

LIMC második kötetének kiadása óta lefolytatott régészeti ásatások során kerültek elő, részint 

eddig nem katalogizált ábrázolások voltak. Az új katalógus azonban nem csak számszerűség 

szempontjából lett bővebb, mint elődei. Előfordult olyan eset is, hogy egy korábban már 

katalógusba vett, ám leírás nélküli szobrot megtaláltam, s az ilyet rögzítettem. Azokat a 

tárgyakat, amelyeknek csupán a létéről szereztem tudomást, de sem leírást, sem fotót nem 

találtam, felvettem a katalógusba, de az adott tárgytípusok végére kerültek. Mivel egyre több 

múzeum tölti fel gyűjteményének darabjait online is elérhető digitális adatbázisba, illetve 

egyre több aukciós ház hirdeti meg tárgyait webes felületen, elő-előfordul, hogy egyes, 

                                                        
947 A10, A13, A33, B8, B12, C1. 
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korábban elveszettnek hitt tárgyak (újra) felbukkannak, sőt olyanok is előkerülhetnek, 

amelyekről eddig nem is volt tudomásunk. Jól példázza ezt a katalógus lezárása után 

megtalált körplasztika és kisplasztika. 

A tárgyak leírása és előtörténete valamint a hozzájuk tartozó legfontosabb szakirodalom 

bemutatása mellett a dolgozat könnyebb követhetősége érdekében összeállítottam egy 

fotókatalógust is. E fotók részint kutatóktól, részint múzeumok munkatársaitól származnak, 

valamint múzeumoktól vagy más tudományos adatbázisokból szereztem, és saját fotókat is 

készítettem. Ha más lehetőségem nem volt, akkor a korábbi publikációk fotóit közöltem. 

Ezzel egy minden eddiginél részletesebb katalógust teremtettem. 

 

8.2 A táblázatok felépítése és rendszere 

A szobron megjelenő egyes elemek feldolgozásához táblázatokat készítettem. Az 

esetek többségében követtem a módszertanban felvázolt rendszert, vagyis a tárgytípusonkénti 

csoportosítást. Néhány részlet esetén eltértem ettől. A polos és falkorona bemutatása során 

(2.a táblázat) a könnyebb átláthatóság kedvéért típusonként bontottam a táblázatot, és ezek 

alá rendeztem a körplasztikai alkotásokat, felsőtesttöredékeket, kisplasztikákat és reliefeket. A 

végére kerültek azok a szobrok, amelyről hiányzik a polos.  

Az aedicula és kalathos díszítései külön kerültek (2.b táblázat), ebben a táblázatban már csak 

az érintett ábrázolások jelentek meg. A tárgytípusok rendezése mellett a megjelenő díszítések 

alapján is csoportokba rendeztem az egyes ábrázolásokat. 

A nimbus esetén a körplasztikai alkotásokat és a nimbus-töredéket nem választottam el 

egymástól, lévén, hogy ez utóbbiba csak két tárgy tartozik (3. táblázat). 

Az oroszlánok esetén (4. táblázat), mivel az a körplasztikai alkotások és a 

felsőtesttöredékek mellet csak két reliefet (I5, 90. kép; I6, 91. kép) érintett, nem volt 

szükséges a tárgytípusonkénti bontás. 

A koszorúk táblázatba foglalásánál (5. táblázat), mivel az egyik leggyakoribb elemről 

van szó, a tárgytípusonkénti bontás volt a legcélszerűbb. 

A nőlakok vizsgálata során több táblázat is készült: az egyik a nőalakok megjelenését 

és attribútumait taglalja (6. táblázat), a másik pedig a számukat és csillagjegyekhez képesti 

viszonyukat mutatja (7. táblázat). Az előbbi esetén a körplasztikai alkotások külön csoportba 

kerültek a felsőtest-töredékektől, amelyekhez egy relief (I5) és egy kisplasztika is társult (H1, 

64. kép). Az utóbbi esetben, mivel ez csak a körplasztikai alkotásokat, a felsőtest-töredékeket 

és egy reliefet érintett, nem volt szükség további bontásra. 
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A csillagjegyekhez egy további táblázat is készült, amelyben a jobb vállnál megjelenő 

első jegyhez képest vizsgáltam a jegyek sorrendjét azért, hogy kiderüljön, milyen logika 

mentén rendezték egymás után sorba a zodiákus szimbólumait (8. táblázat). 

A szarvasok megjelenésének áttekintése során szintén nem volt szükség a tárgytípusok 

szerinti bontásra, lévén, hogy mindössze három körplasztika és három alsótest-töredék van, 

amelyek esetén valamilyen módón látszanak a szarvasok nyomai. (9. táblázat). Hasonló volt 

a helyzet a gyapjúfonatok esetén is, ebben az esetben azonban mindössze három körszobron 

és egy alsótest-töredéken tudtam megvizsgálni a gyapjúfonat nyomait. (12. táblázat) 

  A „mellek” az istennő alapvető attribútumai, olyannyira eggyé váltak a szoborral, 

hogy hiányában fel sem ismernénk Artemis Ephesiát. Ez a díszítőelem minden ábrázoláson 

megjelenik, így ennek a résznek az elemzését tárgycsoportokra bontva volt érdemes 

elvégezni.(10. táblázat). 

A rendkívül összetett díszítőelemek rendszere miatt az ependytés elemzése bizonyult a 

legkomplexebb feladatnak. Ehhez négy táblázat kialakítására volt szükség (11.a–c táblázat). 

Egyrészt külön kellett bontanom az ependytés formáját és felosztását, másrészt a tárgyak 

mennyisége miatt célszerű volt külön táblázatott kialakítani a körplasztikai alkotásoknak és 

alsótesttöredékeknek (11.a táblázat) valamint a kisplasztikáknak és reliefeknek (11.b 

táblázat). Az egyes díszítőelemek vizsgálatakor a táblázatok elkülönítésére már csak azért is 

szükség volt, mivel az ependytés díszítőelemei a kisplasztikákon és reliefeken (11.d táblázat) 

méretüknél fogva eltérnek a körplasztikai alkotásokétól (11.c táblázat). 

  

8.3 Az előkerülési hely és a restaurálások problémája 

Az istennő eredeti kultuszszobrát nem, csak másolatait ismerjük, amelyek részleteiket 

tekintve nem egységesek, de fő vonásaikban hasonlóak. Az alak meglehetősen statikus, 

összezárt lábakkal, a testhez szorított felkarokkal, előrenyújtott alkarral áll előttünk, fején 

magas polost vagy falkoronát, feje mögött fémkeretre feszített fátylat, úgynevezett nimbust 

visel, mellkasán és a derék alatt a „mellek” több sora látható, alsótestét a merev kötény, az 

ependytés zárja össze. Azonban az ennél kisebb részletek esetén számos eltérés adódik.  

Míg a kevésbé részletes érmék, kisplasztikák, reliefek, agyaglámpások esetén ritkán 

fordul elő, hogy nem az eredeti állapot vizsgálható, addig a körplasztikai alkotásoknál 

korántsem ilyen kedvező a helyzet. A kultusz másodvirágzásával, amikor Artemis Ephesia 
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egy új formában, mint Dea Natura lép elénk,
948

 a szobortípus a koraújkor hajnalán létrejövő 

antik gyűjtemények egyik legkülönlegesebb és talán az egyik legnépszerűbb darabja lett. A 

16–19. század között sorra bukkannak fel az újabb és újabb szobrok, amelyeknek csak nagyon 

ritkán és nagyon szerencsés esetben ismerjük a lelőhelyét, mint az A24 esetén, amelyikről 

tudjuk, hogy Gavin Hamilton találta 1769–1771 között az egykori Tiburban, a Hadrianus villa 

ásatásai során.
949

  

A problémát az elemzés során nem is annyira a lelőhely ismeretének hiánya, mintsem 

az okozza, hogy a szobrok többsége kisebb-nagyobb átalakításon esett át, amely 

megnehezítette a vizsgálatot. A restaurált szobrok korábbi állapotának részleges vagy teljes 

rekonstruálásában segíttettek azok az ábrázolások, amelyek a 16–18. században készültek. 

Ezek többségét Thiersch már ismertette a katalógusában,
950

 azonban a kutatásaim során új is 

előkerült.
951

 Természetesen ezeket a képi forrásokat nagy elővigyázatossággal kellett kezelni, 

hiszen nehezen dönthető el, hogy mennyire voltak pontosak a művészek, tehát, hogy műveik 

mennyire tükrözik az eredeti állapotot, és mennyire a fantáziájukra hagyatkoztak az esetleges 

hiányok kiegészítésekor. Ennek ellenére sikerült néhány olyan ábrázolást is elkülönítenem, 

amelyeket egyértelműen azonosítani lehetett egy-egy rajzzal, és ezáltal sikerült a restaurálás 

folyamatáról, fázisairól néhány közelebbi adatot szerezni.
952

 

A vizsgálatok során olyan értékes információk is kiderültek, mint pl. az, hogy az a 

mellkason megjelenő ábrázolás, amelynél a nőalakok thyrsost tartanak a kezükben (107. kép), 

Európában is ismertek voltak. Sőt, valószínűleg a 17. században létezett is egy ilyen szobor, 

amelyet talán a Giustiniani gyűjtemény része lehetett, legalábbis ez derül ki Joahim Sandrart 

1635-ben kiadott művéből.
953

 Ez a részlet azért érdekes, mert egészen az ephesosi prytaneion 

feltárásáig nem volt olyan szobor,
954

 amelyen a szárnyas nőlakok kezében ez a tárgy jelent 

volna meg.
955

  

A másik lehetőség a szobrok előtörténetének feltérképezésre az volt,
956

 hogy a 

jelenlegi őrzési helyből kiindulva, időben a lehető legtávolabbi pontig eljutok a szobor 

történetében, vagy megpróbálom legalább azt kideríteni, hogy például egy Jénában vagy 

Baselben őrzött tárgy honnan került a gyűjtemény tulajdonába. A lelőhelyekig ugyan nem 
                                                        
948 Bővebben lásd 1.2 és 4. fejezeteket. GOESCH (1996): 21–27. 
949 Lásd a katalógusban az A24-es tételnél az előtörténetet, valamint a 4.1 fejezetet 
950 101, 106–116 kép, a 4.1 fejezet, illetve a katalógus vonatkozó részei. 
951 117. kép, A16. 
952 Bővebben lásd az A15, A28, A21, A22, A18, katalógustételek és a 4.1 fejezetet. 
953 108.kép A szobor erős hasonlóságot mutat az A16 szoborral, amelynek több részletét is átdolgozták. Elvileg a 

mellkasi részhez nem nyúltak hozzá, azonban pont ebben különbözik a két ábrázolás egymástól. 
954 Az A30-as (30.a kép) és A31-es (31 kép) szobrokon fordult elő először. 
955 Bővebben lásd 4.1 fejezetet és a katalógus A16-os tétele.  
956 Bővebben lásd az A4, A10, B6, B7 katalógustételek és a 4.1 fejezetet. 
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jutottam el, de az például kiderült, hogy a jénai Friedrich Schiller Universität ókori 

gyűjteményében őrzött szobrot Itáliában vásárolták, valamint az is, hogy ki és mikor 

restaurálta.
957

 Kevésbé volt sikeres ez a nyomozás a ma Baselben őrzött A4-es szobor esetén. 

Ezt szintén Itáliáig sikerült visszakövetnem, egészen Alfredo Barsanti műkereskedéséig, itt 

azonban elakadtam, mivel sajnos a kereskedő semmilyen feljegyzést nem készített 

beszerzéseiről.
958

 Ebben az esetben a szobrokon megjelenő egyedi díszítőelemekből és a 

kisplasztika-párhuzamokból arra jutottam, hogy minden valószínűség szerint valahol Kis-

Ázsiában készülhetett.
959

  

E vizsgálatok során kezdett el körvonalazódni az a lehetőség, amelyet már a 

módszertani részben felvetettem, miszerint megkísérelek tipológiát készíteni, de egy új 

szempontot, a földrajzi elhelyezkedést is beemelem a vizsgálat körébe. Pausaniastól tudjuk, 

hogy a nagy ephesosi istennőt minden városban ismerték és tisztelték.
960

 Az egyes 

lelőhelyadatokból részben ellenőrizni tudjuk, hogy ez az állítás igaz volt-e, valamint azt is 

meg tudjuk vizsgálni, hogy az istennő kultuszszobor-ábrázolásaiban létezik-e valamiféle 

területi tipológia. 

  

8. 4 A tipológiai kísérlet eredményei 

Artemis Ephesia ábrázolásairól tipológiát felállítani nem egyszerű feladat. A nehézség 

forrása ebben az esetben is a tárgyak mennyiségéhez képest a variációk magas száma, és a 

kiegészített, restaurált, átalakított szobrok nagy aránya. Nem véletlen, hogy eddig 

Lichteneckeren kívül még más nem próbálkozott vele, és az ő csoportosítását vitte tovább 

Fleischer
961

 is. Az általam készített tipológia más szempontból közelítette meg a problémát: 

egyrészt megpróbáltam kiszűrni a restaurálás okozta eltéréseket, másrészt a fennmaradt részek 

alapján összevetni a szobrokat, és harmadrészt megvizsgálni a kialakított csoportok földrajzi 

elterjedését.
962

  

                                                        
957 Bővebben lásd a 4.1 fejezetet és a katalógus A10-es tételszáma. 
958 Bővebben lásd az A4 katalógustételt. 
959  Végül egyébként a díszítőelem és kisplasztika párhuzamok alapján kiderült, hogy a szobor minden 

valószínűség szerint Kis-Ázsiából származik. Bővebben lásd a katalógus A4-es tételét. Ez utóbbi fejezetben arra 

is kísérletet tettem, hogy a jelenleg ismeretlen őrzési helyű szobrokról a legutóbbi ismert őrzési helyből 

kiindulva további információkat szerezzek, de ezekben az esetekben nem jártam sikerrel. (A28, a 16 bővebben 

lásd a katalógus vonatkozó tételeit.)  
960 PAUS. IV.31.8. 
961 Bővebben lásd 4 fejezetet. LICHTENECKER (1952): 35– 55. FLEISCHER (1973): 117–120.  
962 Ehhez hasonló kutatást végzett el Noelke az aphrodisiasi Aphrodité szobrok kapcsán. NOEKE (1983): 114–

124.  
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A restaurált részek áttekintése során nyilvánvalóvá vált, hogy a szobrok mellkasi része 

az, amely az idők során a legkevesebb változást szenvedte el, illetve legkevésbé sérült. Ennek 

egyszerűen az az oka, hogy a felületén megjelenő díszítések jobban a szobor síkjába 

simulnak, míg az alsótestet vagy a polost díszítő protomék, lévén, hogy plasztikusabbak, a 

szobor síkjából jobban kiszakadnak, könnyebben letörnek. A megjelenő díszítések közül a 

nőalakok és a csillagjegyek megjelenése és kontextusa az, amely alapvetően meghatározta a 

tipológiát. A vizsgálat eredményeként a szobroknak négy típusát sikerült elkülönítenem: 1. 

négy nőalak több csillagjegy társaságában; 2. két nőalak egy zodiákus jegy két oldalán, amely 

legtöbbször a Rák; 3. csak nőalakok; és 4. Artemis Ephesia nőalakok és asztrológiai 

csillagjegyek nélkül.
 
 

Az első két típust földrajzi elhelyezkedéshez is tudjuk kötni. A két nőalak, közöttük a 

Rák csillagjeggyel, csak Itáliában és Massiliában fordul elő, ezért „itáliai típusnak” neveztem 

el, míg a többnyire Kis-Ázsiából származó, valamint a Földközi tenger déli és keleti 

partvidékén előforduló négy nőalakos és több csillagjegyes ábrázolásmód a „kis-ázsiai típus” 

nevet kapta. A további két típusra mindkét területről vannak ismert példáink. 

Arra kérdésre, hogy mennyire volt az istennő ismert a Római Birodalomban a szobrok 

előfordulása alapján, azt a választ sikerült adnom, hogy Kis-Ázsia mellett jellemzően 

Itáliában, Massilia környékén, és szórványosan a Földközi tenger déli-délkeleti partvidékén 

voltak olyan területek, ahol tisztelték őt (1. Térkép). Ezzel szemben az északi provinciákból 

egyetlen ábrázolása sem került elő.  

Mindazonáltal szeretném hangsúlyozni, hogy a teljes kép kialakításhoz a szobrok 

vizsgálata mellett szükséges lesz azon feliratok összegyűjtése és áttekintése is, amelyek, 

Artemis Ephesia nevét tartalmazzák. Az itáliai elterjedésben nyilvánvalóan döntő szerepe volt 

annak a ténynek, hogy a massiliai Artemis kultusza az Artemis Ephesia kultuszából ered,
963

 és 

annak is, hogy Strabón szerint, az aventinusi Diana szentély szobrát a massiliai Artemis 

xoanonjáról mintázták.
964

 

Végeredményként elmondható, hogy egy új tipológia felállítása, ha korlátok közé 

szorítva is, de lehetséges volt. A topográfiai szempont beemelése pedig olyan új lehetőségeket 

nyitott meg, amely a későbbiek folyamán, az istennőre vonatkozó feliratok részletesebb 

vizsgálatával együtt pontosabb képet nyújt a kultuszról.  

  

                                                        
963 STRAB. IV. 1,4; MALKIN (1987): 69–72. vö. LIDONNICI (1992): 399. 46. lábj. Bővebben lásd még3.2.3.2.1 

fejezetet. 
964 STRAB. IV. 1,5.  
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8.5 A kultuszszoborról  

8.5.1 A datálás kérdéséről 

Annak ellenére, hogy Artemis Ephesia feltételezhetően már a Kr. e. 8. századtól Ephesos 

vallási életének egyik szereplője, és a Kr. e. 6. századtól már a főszereplője volt, ábrázolása, 

legalábbis az, ahogy ma ismert, először a Kr. e. 2. század közepétől megjelenő érméken 

bukkan fel. A kutatók véleménye megegyezik abban, hogy a szobrok többsége a Kr. u. 2. 

századra datálható. Néhány szobor stílusjegyei alapján felmerül a korábbi keltezés lehetősége, 

de ez mindig nagyon bizonytalan. Esetenként az egyes kutatók véleménye között nagy 

különbségek lehetnek, mint az az A3-as szobor (3. a–c kép) keltezésénél látható, amelyet 

Thiersch Hadrianus-korinak,
965

 Fleischer viszont késő hellénisztikusnak határoz meg.
966

 A Kr. 

u. 1. századra három szobrot datálnak, az A5-öt (5. a–b kép),
967

 az A7-et (7.a–b kép) és az 

A33-at (33. kép)
968

. Az A5 Roth–Rubi szerint késő Claudius-, korai Flavius-kori, azonban 

ezzel Fleischer nem ért egyet, és Traianus vagy Hadrianus uralkodásának idején készültnek 

látja.
969

 Egyetlen szobor van, amely esetén joggal feltételezhető, hogy az ábrázolás egy Kr. e. 

1. előtti századi formára nyúlik vissza, ahol a datálás mellett és a Thiersch által említett
970

 

„mellek” elhelyezkedésén valamint a díszítőelemek megjelenésén kívül a legfontosabb érv az 

időpont meghatározása mellett az, hogy a csillagjegyek – egyébként következetes – sorából 

hiányzik a Mérleg, amely csak a Kr. e. 1. században került be az asztrológiai csillagjegyek 

sorába.
971

  

A szobrok datálási nehézségének fő oka, hogy míg jellemző vonásaik, az arc
972

 vagy 

épp a különböző díszítőelemek egy korábbi korszakra utalnak, addig a kidolgozás technikája 

általában császárkori szoborra utal. Ennek az egyik legkirívóbb példája a „nagy” Artemis 

Ephesián látható öv, amelynek formája olyannyira emlékeztet egy Kr. e. 7. századi öv 

formájára, hogy az sem kizárt, hogy valóban ez jelenik meg a szobron, helytelenül 

összekapcsolva.
973

 Az természetesen kérdés, hogy ez a típusú öv ekkor még része volt-e az 

istennő ruhatárának, vagy a szobrász egy korábbi ábrázolást használt mintának. Meglepő 

lehet, de, bár az utóbbi eset valószínűbb, elméletileg az első is lehetséges. Ugyanez a jelenség 

                                                        
965 THIERSCH (1935):2, Nr. 2. 
966 FLEISCHER (1973): 3, Nr. 3. 
967 VORSTER (2011): 205–209. 
968 BOL – HOFFMANN – WEBER (1990): 204. Abb. 9. 
969 ROTH–RUBI (1976): Nr. 122; FLEISCHER (1978): 331.  
970 THIERSCH (1935): 15. 
971 Bővebben lásd 6.6 fejezetet. 
972 Bővebben lásd 5. fejezet. 
973 KLEBINDER (2001): 119. vö 7.1 fejezetet. 
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figyelhető meg az A30 szobron is, amelyet, bár szintén a Kr. u. 2. századra datáltak, de az 

ependytés felosztása a Kr. e. 1. században vert mithridatés-korabeli érméket, formája pedig a 

Lentulus – Marcellus-féle érméket (100.a–b kép) idézi.  

 

 8.5.2 A xoanonról 

Plinius szerint az istennő eredeti, az ephesosi Artemisionban álló kultuszszobra egy fából 

faragott xoanon volt, amelyet Endoios készített.
 974

 Arról, hogy a szentély története folyamán 

hány kultuszszobor lehetett, megoszlanak a vélemények. Annak alapján, hogy a szentély 

kétszer is valamilyen katasztrófa következtében pusztult el – a Kr. e. 7. században egy áradás, 

a Kr. e. 4. században egy gyújtogatás áldozatává vált –, legalább három szoborral lehet 

számolni. Az első a geometrikus időszak szobra, a második az archaikus-kor szobra, amely 

megegyezik az Endoios-féle szoborral, és a harmadik a Kr. e. 356-ban bekövetkezett 

hérostratosi tűzvész után készült szobor.
975

 A korábbi kultuszszobrok megjelenéséről 

nincsenek írott forrásainak. A Kr. e. 7. század szobrát az Artemision területén talált kompozit 

szobormaradványok, a peripteros baldachinos kultusztalapzata mellett talált kincslelet 

valamint a szentély területén talált kompozit szobormaradványok segítségével lehet 

rekonstruálni.
976

  

Az Endoios-féle szobornak csak a lehetséges alapanyagait ismerjük. Sokatmondó az a 

tény, hogy mind Plinius mind Vitruvius erről ír bővebben, ezzel szemben a „mellekről” vagy 

a szobor már részeiről említést sem tesz. A szobor alapanyagaként számos anyagot sorolnak 

fel, ezek közül kettő, a ciprus és ében gyakran szolgált más szobrok alapanyagául is, azonban 

a szőlőtőről már nem mondható el ugyanez. A kérdés körüljárása után kiderült, hogy bár 

valóban nem túl gyakran, de előfordult, hogy az öreg, vaskos, leginkább vadszőlő tövek 

szolgálhattak nagyobb méretű, faragott tárgyak alapanyagául. Ha az Endoios-féle ábrázolás 

valóban egy embernagyságnál kisebb, kompozit szobor volt, akkor készülhetett szőlőtőből is. 

Ezenkívül Kallimachos Artemis himnuszára hivatkozva alapanyagként a tölgyfát
977

 is meg 

szokták említeni mint lehetséges alapanyagot, azonban a szövegből az derül ki, hogy az 

amazonok faragják a bálványt, majd egy tölgyfa alá helyezik. Ez azonban nem azt jelenti, 

hogy ebből a fából készült volna, pusztán arra utalhat, hogy a szobrot Zeus oltalmába 

helyezték. Erre a tölgyfára emlékeztethet az istennő nyakán megjelenő makklánc is. 

                                                        
974 PLIN. Nat. XVI. 213–215. Az eredeti magyarázat egy másik változata szerint az égből hullott alá. Act. 19.35, 

Suda: Διοπετές vö. FiE (1906): 142–147. 
975 Bővebben lásd a 3.2.3 fejezetet.  
976 RADNER (2001): 232–263. 
977 Fleischer a tölgy mellett még a szilfát is megemlíti. FLEISCHER (1973): 121. 
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 Az Artemis Ephesia-szobrok kutatásának egyik fő csapásiránya, a kultuszszobor vagy 

kultuszszobrok korábbi megjelenésének rekonstruálása. Mivel a disszertáció témája a 

kultuszszobor ismert állapotának vizsgálata, ezért nem tértem ki bővebben a korábbi 

megjelenési formákra. Mindazonáltal az egyik „új” szobor, az A13-as, lehet az egyik 

nyomravezető ebben a kérdésben. Azonban ehhez szükséges, hogy a szobor előkerülésének 

körülményeiről több adat álljon rendelkezésre. 

 

 8.5.3 Az érmékről 

 

Karwiese 2012-ben megejelent ephesosi érmekatalógusának köszönhetően lehetőség nyílt egy 

minden eddiginél alaposabb vizsgálatra a kultuszszobor egészének, illetve az egyes 

díszítőelemek megjelenésére átalakulására vonatkozóan. A dolgozatban az érmék vizsgálata 

megjelenik egy külön fejezetben, ahol a főbb vonások változásait tekintem át. Ez több ponton 

is eltér a Fleischer elemzésétől és módosított az eddig kialakult képet. Az egy részletek 

vizsgálata során az érmék elemzése, az egyes típusok kronológiai rendszerénenek minden 

eddiginél pontosabb, felvázolását tette lehetővé.  

A Kr. e. 2. század közepén az Artemis Ephesia kultuszszobra minden előzmény nélkül 

jelenik meg az ephesosi érméken. Karwiese véleménye szerint az első olyan veretek, 

amelyeken az istennő szobra vagy annak legalább egy része megjelenik, legkorábban, a Kr. e. 

2. század közepére datálhatók.
978

 Egyes kutatók úgy látják, hogy valójában nincs arra 

bizonyítékunk, hogy Kr. e. 133 előtt jelentek volna meg. LiDonnici véleménye szerint az 

istennő szobrának érméken való feltűnése társadalmi, politikai okokra vezethető vissza. 

Ebben igaza is van, hiszen a Kr. e. 133-as év Ephesos történetében a római fennhatóság alá 

kerülést hozta el.
979

 Az istennő megjelenése az érméken pedig az ephesosiak egyfajta identitás 

kifejezését jelentheti.
980

  

Fleischer monográfiájában felvázolta az érméken megjelenő szobor ábrázolásában 

bekövetkezett változásokat,
981

 azonban Karwiese 2012-ben megjelent, a császárkori Ephesos 

érméit bemutató katalógusa alapján, amelyben részletesen át lehet tekinteni az egyes 

típusokat, módosítanom kellett a Fleischer által leírtakon. Ez alapján a legfontosabb 

változások a következőek. A kezdeti, Kr. e. 2. század közepéhez képest a „mellek” a csípőről, 

                                                        
978 KARWIESE (1970): 310–313, 324–325. 
979 KLEINDER (1972): 17–32; LIDONNICI (1992): 391. 5. lábj. 
980  Kr. e. 133-ban III. Attalos, pergamoni uralkodó végrendeletében Ephesos városát a Római Birodalomra 

hagyta. Lásd KARWIESE (1995): 70–72. 
981 FLEISCHER (1973): 39–46. 
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sőt esetenként a csípő alól Domitianus idejére a derék alá, majd Traianus korára a mellkasra 

és a derékra kerülnek. A többsoros lánc Claudius idején, a lunula alakú medál a Lentulus–

Marcellus féle érméken figyelhető meg először. A virágkoszorú első alkalommal a Nerva-

korabeli vereteken különíthető el az ábrázolt figura mellkasán. A szarvasok Domitianus 

uralkodása idején szegődnek kísérőként az istennő mellé kísérőnek. Az aedicula Hadrianus 

idején azonosítható egyértelműen a polos tetején.
982

 

Az érmék áttanulmányozása során egy meglehetősen érdekes jelenségre derült fény. A 

Kr. e. 49 és 47 közé datált Lentulus–Marcellus féle érme (100.a–b kép) és a szintén erre az 

időszakra datált Saserna-féle érme (99.a–b kép) között sok hasonló vonás fedezhető fel. 

Mindkét alaknak rendkívül hangsúlyosak a mellei, a ruházatuk mell alatt húzott, a csípőkön 

kiszélesedik. Míg a massiliai Artemis esetén egy redőzött ruhában, addig az ephesosi istennő 

esetén hasonló körvonalú, de körökből álló részben, a „mellekben” folytatódik. A 

legérdekesebb, az alsótestet takaró ruházatok feltűnően hasonló kidolgozása. Ezzel a típusú 

ependytés megoldással, amelyen a sávok ilyen sűrűn jelennek meg, és ennyire ferdék 

lennének, sem korábban, sem később nem találkozhatunk az ephesosi istennőnél. Pontosan 

ugyanez látható a massiliai érmén megjelenő figura alsóruházatánál. Sőt, a ruhadarabok 

közepén húzódó, vízszintes mélyedés is erős hasonlóságot mutat. Úgy vélem, hogy az, aki az 

ephesosi érme verőtöveit készítette, minden bizonnyal látta a massiliai érmét, és tudott arról, 

hogy a két istennőnek köze van egymáshoz.
983

 Az, hogy a massiliai istennőnek ez az 

ábrázolása hogyan kerül a Kr. e. 1. században az ephesosi érmeverés látószögébe, és hogyan 

lehetséges, hogy egy olyan érme készül, amely sem korábban nem fordul elő, sem a 

későbbiek során nem bukkan fel, további kutatásokat igényel. 

 

8.6 A szobor részei 

Az összefoglalás ezen részében röviden összefoglalom, hogy melyek voltak azok az új 

eredmények, amelykre az egyes részek vizsgálta során jutottam.  

8.6.1 A fej 

Fleischer a polos két típusát különíttett el, a vizsgálataom során azonban kiderült, hogy ezzel 

szemben, három típussal számolhatunk: a nyitott falkoronával, az emeletes falkoronával és a 

                                                        
982 A kérdésről bővebben lásd a 3.3 fejezetet 
983  STRAB. IV. 1, 4. Artemis Ephesia kultuszának Massiliába kerüléséről bővebben lásd 3.2.3.1 fejezetet. 

MALKIN (1987): 69– 72. vö. LIDONNICI (1992): 399. 46. j. 
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kalathosos-aediculás formával.
984

 A három típusból – véleményem szerint – csak kettő ókori 

eredetű, a nyitott falkorona és a kalathosos-aediculás polos. Az emeletes falkoronára, amely 

formáját tekintve leginkább egy mausoleumra emlékeztet, nem csak hogy nem ismert 

párhuzam, hanem egy kivételtől eltekintve csak olyan szobron látható, amelyre későbbi 

restaurálás eredményeként került. Az említett kivétel az A6-os (6.d kép) körplasztika, 

amelyen maga a falkorona töredékes, így valójában nem tudható, hogyan is nézett ki 

eredetileg. Az érmeleletek alapján kiderül, hogy a magas, polosos-kalathosos forma és a 

kisebb, zömökebb korona már a kezdetektől jelen van, azonban az emeletes, toronyszerű 

falkoronára egyetlen érme sem utal. Az érmék alapján, a császárkor idején a legnagyobb 

változás az aedicula megjelenése. Ez, mint ahogy Fleischer rá is mutat, ugyanúgy a várost 

védelmező szerepre utal, mint egy hagyományos falkorona, azonban itt az nyer kifejezést, 

hogy a várost nem csupán a falak, hanem a szentély is védelmezi.
985

  

 Az istennő fején, a polos alatt, nimbus, egy felül íves merevített fátyol vagy egy 

egyszerű fátyol látható. Előbbit gyakrabban a körplasztikai alkotások, utóbbit inkább a 

kisplasztikák és reliefek esetén látjuk. A két típus közül – az ikonográfiai elemzés 

szempontjából – a nimbus az érdekesebb a rajta megjelenő állat és mitológiai lény protomék 

miatta. A nimbus az érméken a Kr. e. 2. századtól látható.
986

 Korai típusa az A4 szobron 

figyelhető meg.
987

  

 

8.6.2 A felsőtest 

A szobron alsóruházatként egy chitón jelenik, amelyet elölről díszítések sokasága borít. A 

hátoldalán az esetek többségében részletesen kidolgozták a ruha redőit, anyagának 

hullámzását. Néhány ábrázolásnál azonban csak egy vastag, profilált vonal látható, amely azt 

az érzetet kelti, mintha a szobrász egy öntőformában gyártott minta alapján készítette volna el 

a szobrot.
988

 A chitón maga, három eltekintve, díszítések nélküli: az A4 (4.b–c kép), A29 

(29.d kép) és B1 (35.kép). Talán, mivel ez csak két szobronál és egy felsőtest-töredéknél 

jelenik meg, ezért nem fordítottak az eddigi kutatások során erre túl sok figyelmet, pedig a 

datálás szempontjából is fontosak lehetnek. Az A4 körszobron a chitón összekapcsolásának 

egy sajátos módja látható, amely gyakran jelenik meg az archaikus, a klasszikus és a 

                                                        
984 Fleischer ezzel szemben csak kettőt. FLEISCHER (1973):51. Bővebben lásd 3.2.3 fejezetet. 
985 FLEISCHER (1973): 56–58. 
986  Összesen két érmetípusról hiányzik, mégpedig a Mithridatés-féle és a Metellus Creaticus-féle érmékről. 

Bővebben lásd 5.2 fejezet. 
987 Bővebben lásd az A4 katalógustételt. 
988 Például az A14 (14.b kép). 
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hellénisztikus korszak nőalakot ábrázoló körszobrain, domborművein, azonban a 

császárkorban már csak elvétve fordul elő. Az A29-en lévő rozettás rátétek nagyon hasonlóak 

azokhoz a kis rozettákat, virágokat ábrázoló aranylemezekhez, amelyekhez hasonlóakat a 

Kroisos szentély megépülése előtt, az Artemision területén és az északi kultusztalapzat 

környékén találtak. Bár a rozetta és a virág egy korszakoktól független, gyakran előforduló 

díszítőminta, az azért elgondolkodtató tény, hogy nem ez az egyetlen olyan részlet az A29-es 

szobron, amely az istennő – a császárkorhoz képest évszázadokkal – korábbi ruhadarabjára 

utal.
989

 A B1 motívumai nehezen vizsgálhatóak, mert csak a fénykép áll rendelkezésre a 

felsőtest-töredékről. 

Az Artemis Ephesia-szobrok talán legkevesebbet kutatott része a szobrok mellkasa, 

amelyen gyöngyökből fűzött láncok, félhold vagy telihold alakú medálok, szárnyas, ritkábban 

szárnyak nélküli nőalakok, asztrológiai csillagjegyek, virágkoszorú és egy makklánc látható. 

Ezek közül nem mindegyik jelenik meg egyszerre, de a koszorú és a makklánc élethű vagy 

stilizált formában a körplasztikai alkotások és töredékeik többségén megjelenik.  

A tipológiai fejezetnél szó volt a mellkason megjelenő díszítések csoportjairól, így 

arra most nem térek ki bővebben. A nőalakok – az ephesosi érméken megjelenő Artemision 

tympanonjának díszítése alapján – égi kapukat őrző Hóraként határozhatóak meg.
990

 A köztük 

megjelenő Rák csillagjegy, a Porphyrios alapján, a lelkek földi életbe való belépésének 

kapuját jelentik. Azoknál a szobroknál, amelyeken sem a Rák, sem a nőalakok nem jelennek 

meg, a mellkas közepén gyakran láthatóak hold vagy félhold alakú medálok. Az asztrológia 

rendszerében a Rák jegy uralkodó égiteste a Hold, így a Rák megjelenésének hiányában a 

Hold szimbolizálhatja magát a csillagjegyet is. Azokban az esetekben, amelyeknél több 

csillagjegy vagy több nőalak jelenik meg, már nem ennyire egyszerű a helyzet. Mivel a 

variációk száma igen magas, egyelőre nehéz hasonló értelmezést kialakítani, mint a Rák és a 

két nőalak esetén. Egyelőre két dolgot sikerült leszögezni. Az egyik, amelyre már 

Lichtenecker is utalt, hogy a leggyakrabban a nyári jegyek jelennek meg. A másik pedig az, 

hogy a Vízöntőre utaló szimbólum megjelenésének alacsony száma valószínűleg azzal 

hozható kapcsolatba, hogy a neoplatonisták szerint a földi létezésből való kilépés a Vízöntő 

csillagkép környékén történik. 

A virágkoszorú a mellkas egyik leggyakrabban megjelenő díszítőeleme, a 

körplasztikai alkotások és felsőtest-töredékek kétharmadánál látható. A kisplasztikák és 

                                                        
989 Lásd a 3.1.2 és 7.1 fejezeteket. 
990 Az eddigi kutatások során jellemzően Nikéknek vagy Victoriáknak határozták meg ezeket az elemeket. (6.5.3 

fejezet) 



200 

 

reliefek esetén csak kevesebb, mint fele részüknél. Ephesosban Artemisszel kapcsolatban 

többször is megjelenik a koszorúzás szertartása. Az istennő szobrának nyakába akasztott 

koszorú, a források alapján, szalmarózsából készülhetett. A virág, mivel eredeti formáját 

száraz állapotában is megőrzi, a hallhatatlanság szimbólumának is tekinthető, mindemellett a 

szülést segítő Héra Eilethyia szent virágának is tartották.  

Bár a dolgozat során többször utaltam arra, hogy a kutatást tévútra viheti, ha túl nagy 

jelentőséget tulajdonítunk a „melleknek”, ennek ellenére azt mindenképpen le kell 

szögeznem, hogy ez az elem a szobor legmarkánsabb része. E nélkül az attribútum nélkül nem 

ismerjük fel az istennőt. Valószínűleg az ókor folyamán nem tűnt annyira 

értelmezhetetlennek, mint amilyennek azóta gondoljuk, hiszen, bár Ephesosszal és az 

istennővel kapcsolatban is számos forrás áll rendelkezésünkre, egy sem említi a „melleket”. 

Nem tudjuk pontosan, hogy a „mellek” mikor váltak a kultuszszobor részéve, csak annyi 

bizonyos, hogy az első olyan szobor, amelyen e díszítőelem egyértelműen azonosítható, a Kr. 

e. 4. századra datálható.
991

 Az érméknél már említésre került, hogy a császárkor folyamán a 

„melleknek” egyfajta „mozgása” figyelhető meg a szobron, amely LiDonnici szerint a 

jelenéstartalom megváltozásával együtt járó jelenség. A „mellek” a szobron egyre 

magasabbra, tulajdonképpen a valódi mellek helyére kerülnek. Így végül is érthető, hogy 

miért is tekintik ezeket melleknek. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a megjelenésük 

pillanatától mellként kellene tekinteni rájuk. Én azonban, mivel a dolgozatom témája a 

császárkori szobrok kutatása, az értelmezés szempontjából mellek néven tárgyalom a 

„melleket”. 

 

8.6.3 Az alsótest 

Az alsótestet egy kötényszerű ruhadarab, az ún. ependytés takarta. Az eredeti megnevezése 

nem ismert. A szakirodalomban az ependytés nevet Hermann Thiersch honosította meg. A 

kötény formájának eredete vitatott, azonban a mintázata egyértelműen hasonlóságot mutat egy 

a Kr. e. 6. századból származó, Delphoiból előkerült chryselephantin szobor alsótestét borító, 

domborított aranylemezzel.
992

 Valószínűsíthető, hogy eredetileg az ependytés is fémből 

készülhetett, azonban ellentétben a chryselephantin szoborral, nem közvetlenül a szoborra 

szegecselték fel, hanem egy pánttal vagy övvel rögzítették. Az ependytés, véleményem 

szerint, nem csak egy egyszerű díszítőelem volt. A szobor statikussága jórészt ennek 

                                                        
991 LIDONNICI (1992): 397. 34. lábj.; FLEISCHER (1973): 311-312. 
992 LICHTENECKER (1952): 137–138. 
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köszönhető, de nemcsak bezárta a szobrot, hanem formát adott az egyszerű, fából készült 

xoanonnak. Fleischer felveti annak lehetőségét, hogy esetleg a császárkorra már maga ez 

ependytés nem is, hanem csak a mintái jelennének meg a szobron. Lehetséges, hogy ezt 

erősítették a ruhára, illetve az is, hogy esetleg a ruhadarab nem egy egységes lemez volt, 

hanem sok kisebb darabból állt. Az előbbi állítás esetén igaza lehet Fleischernek, ám azt 

gondolom, hogy az általa felhozott két példa nem elég egy ilyen általánosításhoz. Az azonban 

kétségbe vonható, hogy az ependytés különálló mezőkből állt volna, hiszen akkor nem tudta 

volna az egész chitónt a szobor testéhez szorítani, és nem tudott volna az alsótestnek olyan 

formát adni, amelyet a szobrokon látunk. 

Mivel a körplasztikai alkotások egy részét nagymértékben érintették az átalakítások, 

ezért a vizsgálat során a restaurált szobrokat külön kezeltem. Az érmék és körplasztikai 

alkotások alapján az ependytésnek három típusát különítettem el: a zömök, oszlopszerű, lábfej 

szélességig szűkülő, a keskeny, lábfej szélességig szűkülő és a test vonalát szorosan követő 

formát. A megmaradt tárgyak többsége az első két típusba sorolható. A harmadikra csak 

elvétve találunk példákat. A formán kívül az ependytés felső szegélyének elhelyezkedését is 

vizsgáltam. Az éremleletek alapján kiderült, hogy Domitianus koráig az esetek többségében 

ez a csípőn volt, ám ezt követően a derékra került. A fennmaradt ábrázolásokon az ependytés 

felső szegélye a derékra rögzített. Az érméken még egy további ependytés-típus is 

megjelenik, a zömök, egyenes vonalú, forma, amely az ependytés derékra kerülésével eltűnik. 

Erre a típusra azonban sem a körplasztikai alkotások, sem a kisplasztikák, sem a reliefek 

között nem tálalunk példát. 

A kötényszerű ruhadíszt nemcsak a formája, hanem felosztása alapján is külön 

típusokba lehet sorolni. Az ependytés az esetek többségében mezőkre, ritkábban sorokra 

osztott. Oszlopokra tagolás csak a kisplasztikák esetén figyelhető meg. A mezőkre osztott 

ependytések lehetnek három-, négy- vagy ötoszloposak. Az első és harmadik esetben a 

középső oszlop középső mezőiben egy, két vagy három díszítés is lehet, míg a négyoszlopos 

esetén csak egy-egy. A sorok számát tekintve az esetek többségében öt- vagy hatsorosak. 

 

8.6.4. A figurális díszítések 

A figurális díszítések kétféle típusúak lehetnek, reliefszerűek vagy protomék. Az előbbi 

jellemzően az oldalt lévő oszlopokban fordul elő, míg az utóbbi inkább a középsőben. Van 

néhány olyan ábrázolás, amelyen oldalt is megjelennek, de ezek többnyire restaurált szobrok. 

Ugyanakkor, mivel ez a típus megfigyelhető a Claudius kori érméken is, ezért azt 
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mindenképpen leszögezhetjük, hogy az ependytésnek volt egy mezőkre és egy sorokra osztott 

formája is. 

A figurális díszítések helye viszonylag kötött. A virágkehelyből kiemelkedő nőalakok 

az esetek többségében az oldalsó oszlopokban méhek és rozetták társaságában jelennek meg. 

A méhek szintén csak az oldalt lévő oszlopokban láthatóak, azonban a rozetták 

előfordulhatnak még az ependytés legalsó sorában is. A középső oszlopok első soraiban 

jellemzően griffek jelennek meg, gyakoriak még az oroszlánok, kecskék, szarvasok is. A 

bikák azonban minden esetben az utolsó vagy utolsó előtti sorba kerültek, illetve szinte 

mindig rozetta jelenik meg a mellettük lévő mezőkben. 

Az ependytés alól előbukkanó chitón sűrűn redőzött, általában szabadon hagyja a lábfejeket, 

amelyeken néhány esetben saruk láthatóak. 

 

 

8.7 Milyen irányok jelölhetőek ki a szobor ikonográfiai programjának 

elemzéséhez? 

 

Az anyag mennyisége miatt, csak arra vállalkoztam, azokat a főbb irányvonalakat vázoljam 

fel, amely mentén az ikonográfiai elemzés lehetséges. Arra egyelőre nem derült fény, hogy 

van-e olyan megoldása a kérdésnek, amelyben a szobor összes díszítőelemét egy értelmezési 

kör mentén vissza lehet-e fejteni. Néhány részlet azonban utal arra, amelyből ha nem is az 

egész szobor, hanem az istennő egyes aspektusai, a megjelenő díszítőelemeken keresztül 

értelmezhetővé vállnak.  

  

8.7.1. A tápláló és védő istennő 

  

A város és az istennő kapcsolata oly szoros volt, amelyhez hasonlót Athén és Athéné 

viszonyán kívül talán nem is ismerünk az ókori görög városok történetében.
993

 Bár Artemis 

Ephesia jelentősége a város életében a Kr. e. 6. század óta nyilvánvaló, azonban a Kr. e. 2. 

században az érméken való megjelenítésével egy teljesen új formát ölt ez a kapcsolat. A római 

fennhatóság idején az istennő és a szentély lesz az, amely által a város a jelentőségét 

megőrizheti. Az istennő, kultuszának virágkorát a Kr. u. 2. században éli, ebben a században 

                                                        
993 LIDONNICI (1992): 394. 



203 

 

írja Pausanias, hogy Artemis Ephesiát minden város tiszteli, ebből az időszakból származik a 

legtöbb, az istennőt ábrázoló érme és szobor. Ennek a virágkornak egyik legszemléletesebb 

példája a Kr. u. 2 század elejéről származó Salutaris felirat. Ebből kiderül, hogy Caius Vibius 

Salutaris, ephesosi polgár, a római lovagrend tagja, alapítványt tesz. A felirat szerint az 

adományból 31 szobrot készíttetett Artemisnek, a többségét ezüstből, néhány aranyozottat, 

egy aranyból készült, amelyeket a kéthetente megrendezendő körmenetek alakalmával a 

szentélyből a színházhoz, majd onnan ismét a szentélybe vittek. S Salutaris alapítványa csak 

egy ismert a sok közül.
994

 

Az istennő és a város kapcsolata legszemléletesebben az egyes ephesosi feliratok 

segítségével mutatható be.
995

 A városlakók „ἡ πάτριος ἡμῖν Θεός”
996

 vagy „πάτριος Θεά”
997

 a 

város ősi istennőjének, a város saját istennőjének nevezik az Artemis Ephesiát.
998

  

Strabón szerint
999

 az ephesosiak úgy tartották, hogy Artemis szülőhelye, Ortygia, azonos a 

városuk mellett lévő pompás ligettel, ahol a Héra haragja elől menekülő Létó megpihent, és 

világra hozta első gyermekét, Artemist. A város önmagát az isteni gyermek táplálójának 

tekintette, és ἡ τροφὸς τῆς ἰδίας θεοῦ τῆς Ἐφεσιας-ként nevezte magát,
1000

 vagyis mint, aki a 

saját ephesosi istennőjének táplálója/dajkája.
1001

 Ortygia fontosságát jól reprezentálja az az 

esemény, amikor Tiberius császár parancsára szerte a birodalomban felülvizsgálták a 

szentélyek asylum-jogait, és az ephesosiak az istennő szülőhelyére hivatkozva próbálták 

megvédeni az Artemision menedékjogát.
1002

 Az istennő neve előtt gyakori jelzők a 

„μεγίστη”,
1003

 a leghatalmasabb, az „ἀγιωτάτη,”
1004

 a legszentebb, de nevezik őt égi 

istennőnek, οὐράνιος Θεὸς Ἄρτεμις Ἐφεσία, és az egek királynőjének, Βασιληῒς κόσμου, 

úrnőnek, megmentőnek is.
1005

 

 A szobron illetve a szobrokon, az istennő Ephesos városának életében játszott 

szerepének számos szimbóluma figyelhető meg.  

Artemis Ephesia várost védelmező jellege két módon is kifejezésre jut, egyfelől a 

koronája, másfelől a kezén megjelenő gyapjúfonatok által. A korona legrészletesebben az A29 

                                                        
994 IvE 1.27 146-214. 
995 OSTER (1999): 1722–1725. 
996 FiE 26. 17; Act. 19.27. 
997 IvE 16. 2026. 
998 OSTER (1990): 1700. ENGELMAN (2001): 34. 
999 STRAB XIV. 1,20. 
1000 IvE: 11.1. 24. 
1001 ENGELMAN (2001): 33; OSTER (1990): 1701. 
1002 TAC. ann. III. 61. 
1003 IvE 11. 27, 224-25, 324, 452-453. 
1004 IvE 12. 304, 467; 13. 617, 624, 645, 731, 990; 16, 2915; 17.1 3061. 6–7, 3072.2. N.I. 8 Nr. 123. ENGELMAN 

(2001): 34.  
1005 OSTER (1990): 1724. 
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szobron figyelhető meg, amelyen egyszerre jelenik meg a mitológiai lényekkel díszített 

kalathos, városfal részlet, és az aedicula is. Ha igaz az a feltételzés, hogy az aediculás polos 

előtt létezett egy pártázatos, a hagyományos falkoronához jobban hasonlító fejdísz akkor, jól 

látható az a változás, ami az istennőről alkotott képben végbemegy. A várost nemcsak a falai 

védik meg, az istennő szentélye az, ami ezt a védelmet biztosítja. A gyapjúfonatok, pedig arra 

az eseményre utalnak, amelyben a Kroisos város ellen vonuló seregeitől az Artemision óvta 

meg Ephesost. A „mellek”, amelyek a császárkorra mell értelmet nyernek, pedig az istennő 

tápláló karekterére utalnak. 

Azonban Artemis Ephesia több volt ennél, ha egyszerűen csak egy várost védő tápláló 

istennő lett volna, akkor nem ismerte volna az egész birodalom.  

A szobor alsótestén halállal és újjászületéssel kapcsolatos mitológiai lények és állatok 

sora látható, mellkasán az égi kapuk őrzőit megjelenítő nőlalakok, az örök életet szimbolizáló 

szalmarózsa koszorú, és a csillagjegyek sora, amely egyes kutatók szerint a mindenható 

istenségek szimbóluma. Fején az ég felé törő kalathos. Valóban egyfajta mindent uraló, az 

egész világot megjelenítő istenalak áll előttünk.  

Bár ezt az értelmezést még számos ponton szükséges alátámásztani, úgy gondolom, 

hogy a gondolat további ikonográfiai elemzésnek kiindulópontja is lehet. Ugyanakkor 

emögött az összkép mögött az értelmezési lehetőségek több rétegét is felfedezhetjük az 

istennő szobrán. 

 

8.7.2 Az állatok úrnője? 

Az elmúlt évekig, pontosabban szólva 2014 nyaráig az Artemis Ephesia kultuszának az egyik 

legnagyobb kérdése az volt, hogy valójában az istennőnek mi köze van Artemis istennőhöz. 

Az bizonyos, hogy az íjjal és nyilakkal ábrázolt Artemis ismerték Ephesosban, hiszen 

érmeábrázolásai legalább annyira gyakoriak, mint Artemis Ephesiáé, de ennek a típusú 

ábrázolásnak semmi nyomát nem találjuk az Artemision területén.  

Valószínűsíthető, hogy a két alak között maguk az ephesosiak is különbséget tettek, 

hiszen mindkettőt megjelenítették az érméken. 2014 augusztusában azonban előkerült az 

Artemision területéről az első olyan lelet, amely egyértelműen köthető Artemishez, 

pontosabban szólva annak potnia thérón alakjához. A vízilófogból készült, daedalikus stílusú 

kisplasztika-töredékről (27.a–b kép) elképzelhető, hogy eredetileg egy olyan, szárnyas, 

„állatok úrnője” ábrázolás lehetett, amely nagymacskákat, madarakat, szarvasokat tart a 

kezében. Ugyanezeket az állatokat, ha nem is pontosan abban a formában, ahogy azt az 
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archaikus kor potnia thérón ábrázolásain láthatjuk, de különálló alakként, tehát nem 

protoméként, megfigyelhetjük az Artemis Ephesia szobrán is, hiszen a karjain ott ülnek az 

oroszlánok, a tenyere élén ott lóg a madár, és szobrát két szarvas kíséri. Ez utóbbiak 

valószínűleg nem voltak folyamatosan jelen a szobor mellett.  

A Mithridatés-korabeli egyes vereteken ugyan megjelenik egy-egy szarvas, de nem 

úgy, ahogy a későbbi szobrok mellett. Itt gyakorlatilag – hasonlóan az ugyanezen típusú 

érméken az istennő másik karja alatt látható méhhez vagy bőségszaruhoz – inkább 

mellékjelek, mintsem a szobor mellett megjelenő kísérők. Elképzelhető az is, hogy a szobor 

mellett tényleg csak Domitianus idején jelennek meg. Sőt amennyiben Osternek igaza van, és 

erre az időszakra Artemis Ephesia kultuszában a termékenységi karakter háttérbe szorul, 

akkor a szarvasok megjelenése mögött lehetett egyfajta törekvés arra nézve, hogy alakját 

minél jobban a közismertebb Artemis alakhoz kössék. De, természetesen az is lehetséges, 

hogy az egész mögött csak egy művészi koncepció húzódik meg. 

A három állatalak együttes, de a szobortól mégis elkülönülő megjelenése, véleményem 

szerint, egyértelműen az Állatok Úrnője alak kifejeződése vagy még inkább maradványa. 

Ezzel nem arra próbálok utalni, hogy Artemis Ephesia eredetileg is egy ilyen istennőalakból 

fejlődött ki, pusztán azt szeretném jelezni, hogy az évszázadok során egymásra rakódott 

rétegek között a potnia thérón alakja is megtalálható.  

 

8.7.3 A porphyriosi értelmezés 

 

Portefaix rámutatott, hogy a szobrokat a Kr. u. 2. századi források kontextusában 

kellene magyarázni, azonban az értelmezését nagyon bizonytalan alapra építi. Abból a 

feltételezésből indul ki, hogy a Kr. u. 2. században megjelenő szobrok összefüggésbe 

hozhatok azokkal a titkos szertartásokkal, amelyeket – Strabón szerint
1006

 - a kurétesek 

hajtottak végre, Artemis születésnapjának ünnepségén, Ortygiában. Úgy véli, hogy a szobrot 

az istennő misztériumai alapján lehetne magyarázni. Igaz ugyan, hogy vannak forrásaink arra 

vonatkozóan, hogy Artemis Ephesiának is lehettek misztériumai, erre utalnak az úgynevezett 

kurétes-listák,
1007

 és az a Kr. u. 3. század elejéről származó felirat,
1008

 amely a misztérium 

                                                        
1006 STRAB. XIV. 1,20. 
1007 A feliratokat Dieter Knibbe publikálta, rendezte kronológiai sorrendbe, és elemezte először. A prytaneionből 

előkerült feliratok: KNIBBE (1981) 70–75; a színházhoz vezető út mentén előkerült feliratok: KNIBBE (1983): 

125–127. Feliratok szövegét lásd IvE 4. 1001–1045. A kurétes-feliratok részletes elemzését a misztériumok 

szempontjából lásd ROGERS (2012): 122–205. 
1008 IvE 3095. 
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megújításáról számol be, de valójában ennél sokkal többet nem tudunk az Artemis Ephesia 

misztériumairól.  

Portefaix feltételezi, hogy a misztériumnak az újjászületéssel és az élettel és halállal 

lenne kapcsolatban, ennek mentén próbálja az egyes elemeket értelmezni, úgy véli, hogy a 

szobron megjelenő virág motívumok az életet, míg a különböző szárnyas mitológia alakok 

szimbolizálnák a halált. A bikahereként értelmezett „mellek” és a méhek valójában a bikára és 

a méhekre, pontosabban szólva a halott bika testéből születő méhekre utal, ezt hozza 

összefüggésbe Porphyrios azon soraival, ahol a bika, Hold, és a méhek kapcsolatáról ír.
1009

  

A kurétesek jelentősége a császárkorban megerősödik, erre utal, hogy a Kr. u. 1. 

században a templom személyzetének tagjai közül egyedüliként a városi prytaneionba 

költöznek,
1010

 és a Kr. u. 2. századra a testület taglétszáma is megnő. Bár csábító annak a 

gondolata, hogy párhuzamot vonjunk a kurétesek jelentőségének a Kr. u. 2. századi 

növekedése és a szobrok többségének Kr. u. 2. századi datálása között, azonban, ha van is 

összefüggés a két jelenség között, akkor sem tekinthetjük az előbbit az utóbbi kizárólagos 

okának. Azonban abban igazat kell adni Portefaixnak, hogy a Porphyrios „A nymphák 

barlangja az Odysseiában” című munkája alapján a szobrok bizonyos részei legalább egy 

ókori szempont szerint értelmezhetővé válnak. Legalábbis azok, amelyek az itáliai típusba 

tartoznak.   

 

8.7.3.1 A Rák, az alászállás kapuja 

A Rák csillagjegy és a virágkehelyből kiemelkedő nőalak szerepének a tárgyalása során már 

szó volt Porphyrios „A nymphák barlangja az Odysseiában” című munkájáról, amely alapján 

a szobor számos részlete interpretálható. Azonban úgy vélem, hogy ha az egész képet 

egyszerre szeretnénk látni, érdemes még egyszer nagyvonalakban áttekinteni az ott leírtakat.  

Porphyrios a Rákot és a Bakot égi kapunak tekinti. Míg az előbbin keresztül a lelkek a 

Tejút felől a földi létezés felé, addig az utóbbin át a földi létezésből az ég felé indulnak.
1011

 A 

Bak és Rák kiemelkedő fontossága abból fakad, hogy a Tejút két szélső, északi és déli pontján 

helyezkednek el. A Tejút
1012

 pedig nem más, mint az a hely, ahol a lelkek összegyűlnek,
1013

 

hogy a földi életbe belépjenek. Porphyrios azonban nem csak a kapukat, hanem azok őreit, a 

                                                        
1009 PORTEFAIX (1999): 614–615. PORPH. antr. 18. 
1010 ROGERS (2012): 128–129; 178– 180. 
1011 PORPH. antr. 22. 
1012 A Tejút és a lelkek összekapcsolódásáról lásd még SALL. De diis 4 
1013 A lelkek égi útjáról, valamint a bak és Rák égi kapukról és ennek Mithráshoz kapcsolódó vonatkozásairól 

lásd BECK (1994): 29–50. 
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Hórákat is megnevezi.
1014

 Az érméken ábrázolt Artemision homlokzatán megjelenő díszítés 

alapján Hommel
 
azonosította az égi kapukat őrző Hórákat, és úgy vélte, hogy ezek a nőalakok 

jelennek meg az istennő mellkasán is. Hommel ugyan a nőlakokat az Artemis Ephesia-

szobrokra helyezte, de a kaput nem találta meg. Azonban az ő eredményeit Porphyriosszal 

összevetve kiderül, hogy valójában az itáliai típusba sorolt szobrokon ez a jelenet 

megfejthető, és az istennő mellkasán az égi kaput látjuk megjelenni, amelyen keresztül a 

lelkek a földi létezésbe belépnek.  

 A virágkehelyből kiemelkedő nőalakok meghatározása is részben a fenti források 

segítségével történt. Az értelmezés másik részletét az adta, hogy a virágkehelyből kiemelkedő 

nőalakokat a griffekkel és sphinxekkel együtt megjelenítve egy sajátos elegyet kapunk, 

amelyben egyszerre jelenik meg élet és halál, így a kettőnek együtt egyfajta születés, esetleg 

újjászületés jellege van. Az A9-es caesareai szobor, amelyben a virágkehelyből kiemelkedő 

nőalak átvette a Rák helyét, azonban nem formálta át ezzel a jelentéstartalmat, csupán a kapu 

helyett magát a születést jelenítette meg. 

 Ugyanakkor az is magyarázatra szorul, hogy mi az oka a virágkehelyből kiemelkedő 

nőalak ependytésen való megjelenésének. 

A nimfák barlangjában arról is olvashatunk,
1015

 hogy a régiek Démétér papnőit méheknek 

nevezték. Ugyanakkor rendelkezésünkre áll Ephesosból egy sírfelirat, amely az „istennő 

méhének” nevezi azt a papnőt, aki Artemisnek mint a „Természet úrnőjének” szolgált.
1016

 

A méhek és a méz más alkalommal is előfordul a műben. A lélekvezetők tejet és mézet 

áldoznak a lelkeknek, mert a méz a földi gyönyört jelképezi, a tej pedig a születéssel együtt 

keletkezik.
1017

  

 A fentiekben felsoroltak közül a méh és valójában a méz és a tej is megjelenik az 

istennő szobrán. Az ependytés oldalsó oszlopaiban, a legtöbb esetben legfelül, a 

virágkehelyből kiemelkedő nőalakot, a születő lelket látjuk, alatta sorban, egymás alatt a 

méheket és a rozettákat, sőt, olyan, esetenként nektárt gyűjtő méheket is látunk, amelyek 

egyértelműen utalnak a mézre. A virágkehelyből kiemelkedő nőalakok feje felett pedig a – 

valószínűleg a Kr. u. 2. századra már – melleknek értelmezett „mellek” sorát, amely a 

születéssel együtt keletkezett tejet szimbolizálja.  

 

                                                        
1014 PORPH. antr. 27. 
1015 PORPH. antr. 18. 
1016 IvE 16. 209. 
1017 PORPH. antr. 29. 
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8.7.3.2 Artemis, a bába 

Artemis egyik elsődleges funkciója a terhes nők védelme, illetve a segítségnyújtás a szülésnél. 

Létó az ikrek közül elsőként Artemist hozta világra, akinek első cselekedete volt a vajúdó 

édesanyát Héra haragvó szemei elől elrejtve Délos szigetére menekíteni, és ott öccsét, 

Apollónt világra segíteni.  

Azonban nem csak a mítoszokban találkozunk ezzel a szerepkörével. Platón a Theaitétosban 

arról ír, hogy a szülést Artemis felügyeli, és a bábák
1018

 csak olyan nők lehetnek, akik ugyan 

termékenyek voltak valamikor, de már nem képesek gyereket szülni, „ezáltal fejezve ki 

tiszteletét a saját magukhoz való hasonlóság iránt”.
1019

 

Az ókori nők életének egyik legnagyobb krízishelyzete a terhesség, illetve a 

gyermekszülés volt,
1020

 nem véletlen tehát, hogy buzgón fohászkodtak Artemishez
1021

 életük e 

sorsfordító pillanata előtt, közben és után. A szülés majd’ minden mozzanatához „külön” 

Artemis tartozott. A szülési fájdalmak enyhítéséért Artemis Soódinához,
1022

 ikrek esetén 

pedig Artemidés Praiaihoz
1023

 fohászkodtak. A sikeres szülésért Artemis Hemeréhez 

könyörögtek, s a szülés. Az anyák Artemis Lochiának,
1024

 Eileithyiának
1025

 vagy 

Genetairának nevezték azt az istennőt, akinek hálát adtak a szerencsés kimenetelű 

szülésért.
1026

 

Az istennő tehát személyében jeleníti meg a bábát, ruhadíszítéseit tekintve pedig a 

lélek megtestesülésének kapuját. Ezzel tulajdonképpen egyszerre segíti a lélek megtestesülést 

és a fizikai test világrajövetelét. Mind átvitt, mind konkrét értelemben ő maga a kapu, 

amelyen keresztül a lelkek égi állapotukból földi állapotukba léphetnek. 

 Hasonló eredményre jut Portefaix is azzal a különbséggel, hogy az istennő szobrán 

megjelenő bikaherék, méhek és a Hold alapján a nimfák barlangjának 18. caputja segítségével 

jut el oda, hogy az istennő maga a Hold, aki a születés felett őrködik. A méhek és a bikahere 

pedig a bugonia elméletére utal.
1027

 Úgy látja, hogy a méh formájában újjászületett lelkek a 

szárnyas nőalakokba transzformálódnak, így azonosulnak az istennővel. Úgy véli, hogy ez a 

                                                        
1018 A bábákról bővebben lásd GRADVOHL (2006): 65–73. 
1019 PLAT. Tht. 149a. 
1020 DEMAND (1994): 71–87. 
1021 EUR. Hipp. 161–169. MEN. Georg. 112.  
1022 IG VII 3407. 
1023 IG VII. 3101. 
1024 GONNOI II. 173. 
1025 DEMMAND (1994): 88–91. 
1026 COLE (2004) 212. Cole, a szülést segítő Artemisek listáját Pingiatoglou, S: Eileithyia. Königshausen 1982. 

szülést segítő istennőkről szóló katalógusa alapján állította össze.  
1027 A bugonia tana alapján a méhek az elhullott ökrök gyomrából születnek. Az elmélet első írott forrása a Kr. e. 

2. századból, Antigonos Karystiostól származik. ANITG. CAR. 19. 
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fajta halál utáni átalakulás kapcsolatban lehetett az istennő misztériumával. Elméletével 

azonban nem magyarázza sem a virágkehelyből kiemelkedő nőalakok, sem a csillagjegyek 

szerepét, és nem magyarázza megjelenésüket a szobrokon. 

A teljes szobor nem fejthető meg a Porphyrios segítségével, sőt azokra a szobrokra 

egyáltalán nem alkalmazható ez az elmélet, amelyen több csillagjegy vagy négy nőalak 

jelenik meg. Azonban egyetértve Karwiesevel abban, hogy a különböző öltözetek különböző 

ünnepi alkalmakkor kerültek az istennőre, illetve számításba véve azt, hogy az Artemis 

Ephesia legnagyobb ünnepe az istennő születésnapja, elképzelhető, hogy a szobrok között 

leggyakrabban előforduló itáliai típus lehetett az, amelyet az istennő születésnapján rendezett 

ünnepségek alkalmával körbehordoztak.  

 

Nem egyszerű Artemis Ephesia szobra ikonográfiai programjának elemzése. A dolgozat 

ugyan, miként a címe is mutatja, nem vállalkozott teljes ikonográfiai elemzésre, csupán ennek 

az alapjait teremtette meg, azonban az alapok felvázolásánál kiderült, hogy számos irányba 

léphetünk tovább. Az bizonyos, hogy egy vezérfonal mentén nem fogunk megoldást találni. A 

kultusz és így a kultuszszobor eleve egy olyan területen született, ahol kultúrák találkoztak és 

hatottak egymásra. A megjelenése óta eltelt évszázadok alatt számos változáson ment 

keresztül, az adott kor társadalmi, politikai, vallási helyzete, mind, mind formált az alakján, 

mind hozzátette a maga jegyeit a Kr. u. 2 században látott összképhez. Az állatok úrnője; a 

Seiterle és Fleischer által keresett termékenységistennő; a várost a külső támadások ellen 

megvédő és tápláló istennő; az ephesosi ezüstművesek által megvédeni kívánt Nagy Istennő; 

az Ortygiában született és titkos szertartásokkal ünnepelt Artemis karaktere mind, mind ott 

rejtőzik nemcsak a kultuszban, hanem a kultuszszobor másolataiban. Az egyes szobrokon 

megjelenő díszítőelemek a jelentéstartalom változása miatt egyszerre többféle értelmet is 

nyerhetnek. Az egymásra épült rétegek, azonban lefejthetőek, és egyenként értelmezhetők. Az 

ikonográfiai elemzés alapvetésének nyomán egyelőre három réteget sikerült egyértelműen 

elkülöníteni. Azok a részeket, amelyek elemezhetőek a neoplatonista források segítségével, az 

állatok úrnőjét és a várost védő és tápláló istennőt. Azonban ennél sokkal több rejtőzhet még 

az alak mögött.  

  Ami először megragadja a szemlélőt – az első értelmezési réteg – a gyönyörű szobor 

maga, az összes attribútumával, jelképével és díszítésével együtt. Artemis Ephesia szobra 

nemcsak az ókor embereit, a kultusz követőit nyűgözte le, hanem azóta is hat azokra, akik 

megpillantják.  
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Dolgozatom írása során a mélyebb értelmezési rétegek érdekeltek, erre próbáltam egy 

későbbi összegző elemzés alapjait megteremteni. Az egyes rétegek mentén végighaladva, 

talán összeállítható az összkép, és megérthető, hogy a Kr. u. 2. századi szobron feltűnő 

díszítőelemek megjelenésének oka és értelme, és az, hogy mit is üzenhetett a kor emberei 

számára. 
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Glosszárium 

 

A glosszáriumban az egyes szavak magyarázata a dolgozatban használt jelentését 

tükrözi, nem általános fogalommagyarázat! 

 

Aedicula: A polos tetején megjelenő, általában négy oszlopos, szentélyszerű felépítmény.  

Columnae caelatae: A Kroisos-féle és a későklasszikus kor templomainak reliefekkel 

díszített oszlopdobjai. 

Doppelsphinx: Két különálló testű, de egy fejű sphinx. 

Ependytés: Az istennő alsótestét takaró, merev, reliefekkel és protomékkal díszített kötény. 

Kalathos: A polos hengeres, felfelé szélesedő része. 

Konstelláció: Az egyes égitestek látszólagos csoportosulása egy állatövi csillagképben. 

Kompozit szobor: Több részből összeállított szobor. 

Kurétes: Artemis születési mítoszában az ifjak, akik fegyvereik csörgetésével távol tartották 

Hérát. Az istennő misztériumának megtartásáért felelős templomszemélyzet. 

„Mellek”: Artemis Ephesia szobrának felsőtestén megjelenő, kicsi, zsákszerű elemek sora. 

Megabyzos: Az Artemis Ephesiaion eunuch papja. 

Melothesia: Az egyes testrészekhez rendelt állatövi jegyek rendszere.  

Nimbus: A szobor feje mögött lévő merevített fátyol. 

Ortygia: Artemis szülőhelye, az epehsosiak szerint a városuk közelében fekvő liget. Ma 

várostól délnyugatra lévő Arvayalaval azonosítják. 

Polos: A szobrok fején megjelenő koronaszerű felépítmény. Általában egy kalathosból és egy 

aediculából áll. 

Protomé: Egy ember, állat vagy mitológiai lény mellső, vagy felső testének/felének, a síkból 

előreugró, plasztikus, frontális ábrázolása.  

Prytaneion: A város Hestia oltárának épülete, kultikus központja, a Kr.u. 1 század elejétől a 

kurétesek székhelye. 
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Ekliptika: a Nap egy év alatt megtett látszólagos útja az égbolton. 

Xoanon: Durván megmunkált szobor, leggyakrabban fából készítették. 
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Táblázatok 

1. táblázat 

Katalógusok 
Katalógus szám Kép LIMC Fleischer Lichtenecker Thiersch 

Körplasztikai alkotások 
A1 1.a–c 26 E 1 19 1 

A2 2.a–b 27 E 2 - - 

A3 3.a–c 28 E 3 29 2 

A4 4.a–c 86 E 58 30 11 

A5 5 30 E 4a - - 

A6 6.a–d 94 E 66 32 - 

A7 7.a–b 32 E 6 18 3 

A8 8.a–b 31 E 5 - 123 

A9 9.a–b 39 E 13 - - 

A10 10 - - - - 

A11 11 40 E 14 31 5 

A12 12.a–c 41 E 15 22 6 

A13 13.a–b - - - - 

A14 14.a–b 44 E 18 33 7 

A15 15.a–f 45 E 19 25 8 

A16 16 46 E 20 10 9 

A17 17.a–d 47 E 21 8 10 

A18 18.a–d 49 E 23 15 12 

A19 19 50 E 24 27 161 

A20 20.a–e 52 E 26 14 14 

A21 21.a–c 58 E 31 3 19 

A22 22.a–b 60 E 33 12 27 

A23 23 62 E 35 5 20 

A24 24 63 E 36 2 18 

A25 25.a–b 67 E 40 6 23 

A26 26 68 E 41 9 24 

A27 - 93 E 65  39 

A28 28 92 E 64 1 38 

A29 29.a–d 73 E 45 - - 

A30 30.a–b 74 E 46 - - 

A31 31 75 E 47 - - 

A32 32.a–b 88 E 60 24 29 

A33 33 - - - - 

A34 34.a–b 90 E 62 13 31 

A35 - 98 - - - 

A36 - 98a - - - 

A37 - 98b - - - 

A38 - 56 - - - 

A39 50 33a - - - 

A40 - 35 E 9 - - 

A41 - 72a - - - 

A42 - 87a - - - 

A43 - 71 E 44 15 - 

Felsőtest-töredékek 
B1 35 29 E 4 - - 

B2 36.a–b 34 E 8  4 
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Katalógusok 

Katalógus szám Kép LIMC Fleischer Lichtenecker Thiersch 
B3 37 53 E 27 16 15 

B4 38.a–b 61 E 34 11 28 

B5  39 57 E 30 3 22 

B6 40.a–b 65 E 38 17 28a 

B7 41 66 E 39 23 - 

B8 42 - - - - 

B9 - 79 E 51 4 35 

B10 43 84 E 56 - - 

B 11 -  E 29a - - 

B12 44.a–b - - - - 

B13 - 87b - - - 

Alsótest-töredékek 

C1 - - - - - 

C2 - 33 E 7 - - 

C3 53.a–b 37 E 11 - - 

C4 - 42 E 16 - - 

C5 45.a–b 54 E 28 20 16 

C6  46.a–c 55 E 29 21 17 

C7  47 76 E 48 - - 

C8  48.a–b 83 E 55 5 - 

C9  49 80 E 52  36 

C10 - 81 E 53 4 37 

C11 51 85 E 57 - - 

C 12 - 87 E 59 - - 

Polos és nimbus töredékek 
D1 55 91 E 63 1 32 

D2 - 36 E 10 - - 

D3  71.a-b 38 E 12 - - 

D4  54 43 E 17 - - 

D5  - 48 E 22 - - 

D6  52.a–d 51 E 25 3 13 

D7  - 64 E 37 - - 

D8 56.a–b 70 E 43 2 26 

D9  57 77 E 49 5 34 

D10  58.a–b 78 E 50 4 33 

D11  59 82 E 54 - - 

D12 - 97 E 69  26 

D13   E 67   

D14   E68   

Hamisítványok 
F1  - 59 E 32 10 21 

F2  - 69 E 42  25 

F3  - 89 E 61 7 30 

F4 - 128b - - - 

Bronz kisplasztikák 
G1 60.a–b 130 E 82 - 41 

G2  61 131 E 83 - - 

G3  62 132 E 84 - - 

G4 63.a–b 133 E 85  42 

G5 72 135 E86  - 
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Katalógusok 

Katalógus szám Kép LIMC Fleischer Lichtenecker Thiersch 
G6  - 134 E 87 - - 

G7 - 134a - - - 

Terrakotta kisplasztikák 
H1  64 99 E 88 - - 

H2 65 100 E 89 - - 

H3  66 101 E 90 - - 

H4  67 102 E 91 40 43 

H5  68.a-b 103 E 92 34 44 

H6  - 104 E 93 35 45 

H7 69 104a E 94 36 46 

H8 - 105 E 95 37 47 

H9  70 106 E 96 41  

H10  73 107 E 96a - - 

H11 74 108 E 97 - - 

H12  75 109 E 98 - - 

H13  76.a–b 111 E 99 44 49 

H14  77.a–b 112 E 100 - - 

H15  - 110 E 98a - - 

H16  78 113 E 101 42 50 

H17  79.a–b 114 E 102  51 

H18  - 115 E 102a - - 

H19 - 116 E102b - - 

H20  - 117 E 102c - - 

H21 - 118 E 102d - - 

H22 80 119 E 103 - - 

H23  81 120 E 104 - - 

H24 83 121 E 105 - - 

H25  84 122 E 106 - - 

H26 - 127 E 107 38 - 

H27  - 128 E 108 39 - 

H 28 - 129 E 109    

H 29 - 112a - - - 

H30 - 123 - - - 

H31 - 124 - - - 

H32 - 125 - - - 

H33 - 126 - - - 

H34 - 128a - - - 

H35 - 129a - - - 

H36 - 129b - - - 

H37 - 129c - - - 

Reliefek 
I1 85 1 E 70 - - 

I2 86.a–b 2 E 71 - 57 

I3 89 3 E 72 - 58 

I4 - 4 E 73 - - 

I5 90 5 E 74 - 59 

I6  91 6 E 75 - - 

I7 92.a–b 7 E 76 - - 

I8 93 8 E 77 - - 

I9  - 9 E 78 - - 
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Katalógusok 

Katalógus szám Kép LIMC Fleischer Lichtenecker Thiersch 
I10 - 10 E 79 - - 

I11 - 11 E 80 - 60 

I12  - 12 E 81 - - 

I13 - 13 - - - 

I14  - 14 - - - 

I15 - 14a - - - 

Agyaglámpások, agyagpecsét 

J1 - 15 E 110 - 54 

J2 - 17 E 111 - 53 

J3 - 18 - - - 

J4 - 19 E 112 - - 

J5 - 20 E 113 - 52 

J6 - 21 E 114 - 101 
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 2.a táblázat 

A polos és falkorona 
K. sz. Állapot

1
 Forma Elemek

2
 Emeletek száma Egyéb 

 H T R E Re Tsz. Ny Gyűrűs alap K A 1 2 3 4 5 

szám forma
3
  

1 2 3 4 5 R.s. Zs S F 

Nyitott falkorona 

Körplasztikák 

A18 - + + - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - Építőkövek. Kerek alapú, felfelé 

szélesedő, három kapu egy elöl középen, 

illetve egy-egy jobb és bal oldalt. 
Menetreius vázlatán más korona! 

A24 - + - - + - + - - - - - - - - - - - - - - - - Építőkövek. Nyitott, íves ablakok. 

Felsőtest töredékek 

B4 - + - - + - + - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Bronztányér 

G5 - + - + - - + - - - - - - - - - - - - - - - -  

Relief 

I2 - + - + - - - - - - - - - - - - - + - + - - - A polos nem túl magas, két sorba két-két 

négyzetre osztott. 

I3 - + - + - - + - - - - - - - - - - - - - - - -  

Emeletes, toronyszerű falkorona 

Körplasztikák 

A6 - - + - ? + - - - - - - - - - - - - - + - - - Építőkövek. Alsó résznél kapu és 

kiszélesedő felső perem, amelyen lyukak 

vannak. Felső rész kör és négyzet alakú 
lyukak. 

A8 - + + - - + - - - - - - - - - - - - - + - - - A fej egésze így a polos is későbbi 

                                                             
1 H=hiányzik, T= teljes, R=részleges, E= eredeti, Re=restaurált. 
2 Tsz=toronyszerű, K=kalathos, A=aedicula, Ny.f.= nyitott falkorona 
3  R.s. =rozetta sor, Zs=zsinórszerű, S= sima, F=fonott 
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K. sz. Állapot
1
 Forma Elemek

2
 Emeletek száma Egyéb 

 H T R E Re Tsz. Ny Gyűrűs alap K A 1 2 3 4 5 

szám forma
3
  

1 2 3 4 5 R.s. Zs S F 

restaurálás eredménye.  Emeletes, kapu 

az alsó részen középen, profilált és 
pártázatos mindkét emelet. A felső 

résznél a pártázat alatt körben apró 

lyukak. 

A10 - + + - - + - - - - - - - - - - - - - + - - - A fej egésze így a polos is későbbi 
restaurálás eredménye. Építőkövek.  

Emeletes, kapu az alsó részen középen, 

profilált és pártázatos mindkét emelet. A 
felső emelet négyezet alapú. A felső 

résznél a pártázat alatt elől három nyílás. 

A fejtetőn a fátylon. 

A13 - - + - + + - - - - - - - - - - - - - ? - - - A fej egésze így a polos is későbbi 
restaurálás eredménye. Emeletes(?), 

toronyszerű, alul és felül profilált, felső 

rész letört.   

A15 - + - - + + - + - - - - + - - - - - - - - - - Széles perem rozettadíszítéssel. 
Emeletes, kapu az alsó részen középen, 

profilált és pártázatos mindkét emelet. A 

felső résznél a pártázat hiányzik, a 

perem alatt befúrt lyukak. 

A16 - + - - +  - - - - - - - - - - - - - - - - - Építőkövek.  Emeletes, négyzet alapú 

kapu az alsó részen középen, profilált és 

pártázatos mindkét emelet. A felső 

emelet négyezet alapú. A fejtetőn a 
fátylon 
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K. sz. Állapot
1
 Forma Elemek

2
 Emeletek száma Egyéb 

 H T R E Re Tsz. Ny Gyűrűs alap K A 1 2 3 4 5 

szám forma
3
  

1 2 3 4 5 R.s. Zs S F 

A21 - + - - + + - - + - - - + + - - + + 

 

- - - - + A gyűrűs alapok felett egy emeletes 

toronyszerű elem. Építőkövek, 
pártázatos, profilált, párkányzat. Kapu 

nélkül.  A tetején kalathosos aediculás  

polosszal. 

A23 - + - - + + - + - - - - - - - - - - - - - - - Egyszerű kiszélesedő gyűrűs alap, 
emeletes, elöl középen kapu. Profilált, 

pártázatos, párkány. 

A25 - + - - + + - - - - - - - - - - - - - - - - - Elöl középen kapu. 

A26 - + - - + + - - + - - - - - + - - - + - - - - Elől középen kapuval, felül a pártázat 
alatt befúrt lyukak. 

A28 - + - - + + - - - - - - - - - - - - - - - - - Elől középen egy kapuval. 

Polos kalathosszal és/vagy aediculával 

Körplasztikák 

A29 - - + + - - - - + + - - - - + - + + 
 

- - + - - Az aló gyűrű kis körökkel díszített. 

Felsőtest töredékek 

                         

Polos és nimbus töredékek 

D1 - - + + - - - - - - - - - - - - - + - - - - -  

D3 - - + + - - - - - - - - - - - - + + - - - - - A tetején négy egymással derékszöget 

bezáró aedicula, négy négyoszlopos 

templom. Az oszlopok vaskosak, simák, 
lábazatuk nem különül el a templom 

alapzatától, azzal egybe faragott, 

hasonlóan az oszlopfő is egységes. 
Oromzaton középen lyukas konvex 

korong. 

D4 - - + + - - - - - - - - - - - - + + - - + - -  
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K. sz. Állapot
1
 Forma Elemek

2
 Emeletek száma Egyéb 

 H T R E Re Tsz. Ny Gyűrűs alap K A 1 2 3 4 5 

szám forma
3
  

1 2 3 4 5 R.s. Zs S F 

D6 - - + + - - - - - - - - - - - - + + - - 

 

- - - Aedicula oszlopainak nyomai. Hátul 

felugrani készülő ugató kutya. Elől 
középen bika. Alsó sor hátsó része 

díszítések nélküli. 

D7 - - + + - - - - - - - - - - - - + - - - - - - Rozetta és méh. 

D8 - - + + - - - - + - - - - - + - + + + - - - - Három, derékszögben egymás mellé 
rendezett aedicula töredékes nyomai 

látszanak. Elöl középen felül a 

kalathoson egy széttárt szárnyú sphinx 

protomé, alatta két griff, ezek alatt pedig 
egy griff protomé. Kétoldalt három-

három, valószínűleg oroszlánfejű griff 

protomé. Hátul egymás mellett három 
rozetta. 

D9 - - + + - - - ? ? ? - ? - - + - + + - + - - - Magas nagyon keskeny kalathos. 

D14 - - + + - - - ? ? ? ? ? ? ? ? ? + + - - + - -  

Bronz kisplasztikák 

G3 - - + + - - - - + - - - - - - - - - - - + + - A polos tetején látható az aediculák alja. 
Alatta két sorban állat protomék 

körvonalai a polos alapja két(?) 

szélesebb gyűrű. 

G4 - + - + - - - - - + - - - + + - + + - + - - -  

Terrakotta kisplasztikák 

H1 - - + + - - - - - + - - - - + - + + + - - - - A gyűrűs alap a fejtetőn van és nem 

csúszik be a homlokba. 

H6 

H5 
H8 

- + - + - - - - - + - - - - + - + + - - + - -  

H10 - + - - + - - - + - - - - - + - + + + - - - - Az aedicula alatt az állat protomékat 

nem dolgozták ki csak jelezték. 
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K. sz. Állapot
1
 Forma Elemek

2
 Emeletek száma Egyéb 

 H T R E Re Tsz. Ny Gyűrűs alap K A 1 2 3 4 5 

szám forma
3
  

1 2 3 4 5 R.s. Zs S F 

H17 - + - + - - - + - - - - + - - - + + - - + 

(?) 

- - Nagyon magas polos, a legtetején 

meglehetősen furcsa elemmel, 
valószínűleg három aedicula. A kalathos 

három sávra osztott, kisebb kör alakú 

dudorok, jelenítik meg a protomékat. 

H22 - - + + - - - - + - - - - - + - + ? ? ? ? ? ? Erősen kopott a díszítések nem 
látszanak, az elől lévő aedicula oromzata 

talán kivehető. 

H23 - + - + - - - ? ? ? ? ? ? ? ? ? + ? ? ? ? ? ? Fentről indulva kisebb és nagyobb körök  

az alábbi sorrendben: három nagy, hat 
kicsi, három nagy, hat kicsi. A polos 

elkeskenyedő aljánál a díszítések utolsó 

sora két nagyobb majd négy kisebb 
végül a legalján egy nagyobb kör. 

H24 - + - + - - - ? ? ? ? ? ? ? ? ? + ? ? ? ? ? ? Fentről indulva kisebb és nagyobb körök  

az alábbi sorrendben: három nagy, hat 

kicsi, három nagy, hat kicsi. A polos 
elkeskenyedő aljánál a díszítések utolsó 

sora két nagyobb majd négy kisebb 

végül a legalján egy nagyobb kör. 

Reliefek 

I5 - - + + - - - ? ? ? ? ? ? ? ? ? + + + 

(1) 

- - - -  

I6 - - + + - ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? + + - - - - Erősen sérült. 

Agyaglámpások 

J1 - + - + - - - - - + - - - - + - + + - - - - - Hat mezőre osztott kalathos.  

J4 - + - + - - - - - - - - - - - - + + - - - - - Kalathos három vízszintes sávra tagolt, 

díszítőelemek nem látszanak. 

Nem határozható meg pontosan a polos típusa 
A4   + + - - - ? - - - - -   - - - - - - - - Csak egy kerek alap maradt meg. Fejtető 
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K. sz. Állapot
1
 Forma Elemek

2
 Emeletek száma Egyéb 

 H T R E Re Tsz. Ny Gyűrűs alap K A 1 2 3 4 5 

szám forma
3
  

1 2 3 4 5 R.s. Zs S F 

közepétől, a fátylon. 

A5 - - + + - - - + - - - - + 

(2) 

- - - + - - - - - - A polos alsó résznek egy kis darabja 

maradt meg. 

A22 - + - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - Meglehetősen egyedi, pántokkal ellátott 

zárt koronára emlékeztet.  

A30 - - + + - - - - - - - + + + - - - - - - - - - - 

A32 - - + + - - - - - + - - - + 

(1) 

 + 

(2) 

- - - - - - - - 

B8 - - + + - - - - + 

(?) 

- - + 

(?) 

+ 

(3) 

- + 

(2) 

- + - - - + - - -  

D10 - - + + - - - - - - + - + - - - - - - - - - - Egy sornyi rozetta, háromsornyi zsinór 

mintájú gyűrű, a minta iránya soronként 
változik. 

D11 - - + + - - - ? ? ? ? ? + + - - - - - - - - - A polos alapja rozetta és egy zsinór 

mintájú gyűrű maradt meg.  

G1 - - + + - - - ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Csak a polos legalsó része maradt meg, 

egy felfelé keskenyedő 
gyűrűformájában.  

G2 - - + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Magas és felcsavarodó polos. 

G7 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Kisplasztika polosszal és nimbusszal- 

H3 - + - + - - - - + - - - - - + - + - - - - - - Felfelé szélesedő kalathos, felül középe 

valamilyen állat talán sphinx protomé. 

H4 - + - + - - - ? ? ? ? ? ? ? ? ? + ? - - - - - A díszítések teljesen eltűntek, talán a 

tetején volt talán egy aedicula. 

H11   + - + - - - - + - - - - - + - ? ? ? ? ? ? ? Az elemek erősen sérültek, a díszítések 

nem vehetőek ki pontosan. 

H13 - + - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Magas, felső peremén profilált, oltárra 
emlékeztető díszítetlen polos. 

H14 - + - + - - - - + - - - - - - - - - - - - - - A díszítések csak jelzés értékűen 

jelennek meg. 
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K. sz. Állapot
1
 Forma Elemek

2
 Emeletek száma Egyéb 

 H T R E Re Tsz. Ny Gyűrűs alap K A 1 2 3 4 5 

szám forma
3
  

1 2 3 4 5 R.s. Zs S F 

H16 - - + + - - - + - - - - - - - + ? ? ? ? ? ? ?  

H20 - - + + - - - ? ? ? ? ? ? ? ? ? + + ? ? ? ? ?  

I4 - + - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A relief ábrázoláson túl kicsi a 
falkorona, így a puszta létén kívül más 

nem állapítható meg. 

J2 - + - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Nem túl magas, de széles polos profilált 

függőleges csíkokkal ellátott széélel, 
alatta négy négyzetre osztott kalathos. 

 J5 - + - + - + - - - - - - - - - - - - - - - - - Pártázatos falkorona. 

J6 - + - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Magas, keskeny polos. 

Hiányzik a polos 
A1 +                        

A2 +                        

A3 +                        

A7 +                        

A9 +                        

A11 +                        

A12 +                        

A14 +                        

A17 +                        

A19 +                        

A20 +                        

A27  +                        

A31 +                        

A33 +                        

A34 +                        

A39 +                        

B1 +                        

B2 +                        
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K. sz. Állapot
1
 Forma Elemek

2
 Emeletek száma Egyéb 

 H T R E Re Tsz. Ny Gyűrűs alap K A 1 2 3 4 5 

szám forma
3
  

1 2 3 4 5 R.s. Zs S F 

B3 +                        

B5 +                        

B6 +                        

B7 +                        

B9 +                        

B10 +                        

B11 +                        

B12 +                        

B13 +                        

G6 +                        

H2 +                        

H7 +                        

H9 +                        

H12 +                        

H15 +                        

H19 +                        

H21 +                        

H25 +                        

H26 +                        

H27 +                        

H28 +                        

I1 +                        

I7 +                        

I8 +                        

I9 +                        

I10 +                        

I11 +                        

I12 +                        
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K. sz. Állapot
1
 Forma Elemek

2
 Emeletek száma Egyéb 

 H T R E Re Tsz. Ny Gyűrűs alap K A 1 2 3 4 5 

szám forma
3
  

1 2 3 4 5 R.s. Zs S F 

Nincs adat 
A35–

A38 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  

A40–

A43 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  

D2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  

D5 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  

D12 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  

D13 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  

H18 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  

H29–

H37 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  

I13–

I15 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  

J3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
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2.b táblázat 

Az aedicula és a kalathos 
K. 
sz. 

Aedicula
4
 S

5
 Kalathos

6
 Hátoldal Egyéb 

 Sz. Elr. Oromzat
7
 Oszlopok

8
  Elől Oldalt Hátul   

 3 4 M K. 

í. 
k. 

K Ly. 

k. 

Ü Sz I D. 

n. 

 G S E G S E G S   

A21 - + + - - + - 4 + - 1 - + - - + - - + Hátoldalt nem látszanak az oszlopok, de az aedicula 

hátsó fala igen, az oromzat üres. A kalathos hátulsó 

része sérült.  
2 + - - + - - + - 

A29 + - - + - + - 4 + - 1 - + - - + - - + Hátul az aediculák mögött egy kövekből rakott fal, 
amelyen középen egy kapu van, alatt az első sorban 

egy bekarcolt oltár, amelynek két oldalán az aediculák 

alatt egy-egy fal részlet látható. 

2 + 
 

- - + - - + - Középen egy fáklya 
vagy thyrsos. 

Mindkét oldalon két-két kisebb 
egymás alatt, majd ezek mellett, 

szintén mindkét oldalon egy 

nagyobb közepes méretű griff, 
egy négyszög alakú talapzaton 

ülve. 

B8 - - - - - - - - - - 1 - + - + + - - - - Középen kettős sphinx oroszlán 

és bika testű. 

D1 - - + - - + - 4 + - - - - - - - - - - Két egymásra merőleges, négyoszlopos, ión oszlopfős 
aedicula töredék, részletesen kidolgozott 

tetőszerkezettel, az oromzatok közepén egy széles 

szegélyű, középen lyukas koronggal. 

                                                             
4 M = merőleges, K.í.k. = Kalathos ívét követő 
5 S = sorok sorszáma. 
6 G = griff, Sz= sphinx, E = egyéb  
7 K = korong, Ly. k- = lyukas korog, Ü= üres 
8 Sz = szám, I = ión  E =egyszerű, D.n. = díszítés nélküli 
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K. 

sz. 

Aedicula
4
 S

5
 Kalathos

6
 Hátoldal Egyéb 

 Sz. Elr. Oromzat
7
 Oszlopok

8
  Elől Oldalt Hátul   

 3 4 M K. 

í. 
k. 

K Ly. 

k. 

Ü Sz I D. 

n. 

 G S E G S E G S   

D3 - + + - - + - 4 - + - - + - - + - - - A hátoldal teljesen 

sima, a hátsó 

aedicula oromzata 
üres. 

A sphinxek kis fülkékben 

vannak. 

D4 - + + - ? - - 4 - + 1 - + - - + - - - ? A sphinxek kis fülkékben 

vannak. 

Az aedicula oszlopsora elválik a  
mögötte lévő faltól. 

2 + - - + - - - - ? 

D6 - - - - - - - - - - 1 - + - - + - - - Hátul felugrani 

készülő, ugató 

kutya. 

 

2 - - bikafej + - - - - Hátul díszítés 

nélküli 

Oroszlánfejű griffek. 

D7 - - - - - - - - - - - + - ? - - rozetta 

alatta 
méh 

- - - Elöl két állat prtomé fej és nyak 

nélkül, alatta közvetlenül két 
griff (?) protomé, oldalt felül 

rozetta, alul méh. 

D8 + - + - - - + 4 ? ? 1 + + - - - - - - Egymás mellett 

három rozetta. 

Az aedicula oszlopsora elválik a 

mögötte lévő faltól. 
Elöl középen felül a kalathoson 

egy széttárt szárnyú sphinx 

protomé, alatta két griff, ezek 

alatt pedig egy griff protomé. 
Kétoldalt három-három, 

valószínűleg oroszlánfejű griff 

protomé. 

D9 + - ? - ? ? ? 4 - + 1 - + + - + - - - Nincs kidolgozva 

 

Erősen sérült. 

           2 +  oroszlán + - oroszlán - - Felük három oroszlán poromé, 
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K. 

sz. 

Aedicula
4
 S

5
 Kalathos

6
 Hátoldal Egyéb 

 Sz. Elr. Oromzat
7
 Oszlopok

8
  Elől Oldalt Hátul   

 3 4 M K. 

í. 
k. 

K Ly. 

k. 

Ü Sz I D. 

n. 

 G S E G S E G S   

 alul három griff protomé. 

D14 - + + - - - + 4 - + 1 - + - - + - - - A hátsó aedicula 

falán egy kereszt, 
alatta egy mezőbe 

foglalt méh ez alatt 

egy rozetta. 

 

2 + - - + - - + - 

3 - - ? - - - ? ? 

G4 - - + - - - + - - - 1-
2- 

3 

- - állat 
protomé 

(?) 

- - állat 
protomé 

(?) 

  A polos hátoldala 
egy kőfalat ábrázol. 

- 

H1 ? - - + ? ? ? ? ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? - 

H6 

H5 
H8 

+ - - + ? - - ? - - 1 - + -   kör és 

négyzet 
alakú 

díszítő 

elemek 

-  Hátul teljesen sima.  

2 - - stilizált 
bimbó 

  

H20 - + + - + - - ? ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? Aedicula 
homlokzata talán 3 

oszloppal. 

Az aediculák alatt a kalthson 
elöl és bal oldalt egy fülke 

részelete. 

I5 + - + - + 

(?) 

- - 4 ? 

 

? 1 ? ? ? ? ? ? ? ?  Valamilyen állat protomé 

nyomai láthatóak. 

 
  



250 
 

3. Táblázat 

A nimbus 

K.sz Nimbus Fátyol Sorok 

száma 

db/s
9
 

 

Díszítés Egyéb 

Körplasztikák, felsőtest töredékek, nimbus töredékek 

A10 + - 1 2 protomé? anyagszerű redőzöttség 

A22 + - 1 2 őzfejek restaurált 

A15 + - 2 1-2 griff protomé restaurált 

A23 + - 2 2 oroszlánfejű griff, teteje anyagszerű felső redőzött rész 
kiegészítés 

A25 + - 2 1-1 griff protomé restaurált 

A26 + - 2 1-2 oroszlánfejű griff kiegészített a jobb 

széle 

B4 + - 2 1-2 griff protomé korong alakú, 

restaurált 

A6 + - 3 1-2-3 griff protomé már-már kerek nimbus 

A18 + . 3 1-2-1 griff protomé korong alakú 
restaurált 

A21 + - 3 1-2 griff protomé - 

A24 + - 3 1-2-1 griff protomé korong alakú 

restaurált 

A29 + - 3 1-2-3 griff protomé - 

A30 + - 3 1-2-3 griff protomé - 

A31 + - 3 ? nem azonosítható - 

A16 + - 2(?) ? Thiersch szerint felül jobb oldalt egy guggoló griff, alatta egy-egy egymással 
szemben álló szarvas. 

erősen sérült 

A4 + - 2  Jobb oldalon felül egy szarvas és egy párduc, alul oroszlán és talán ló, bal 

oldalon felül szarvas és kos, alul bika és talán öszvér, esetleg szamár, 

mindegyik profilból. 

- 

A5 + - -  Egy-egy kakas, fejük felett rozetta. - 

A32 + - ? ?  kakasok lábai töredékes 

                                                             
9 Darabszám, soronként, fentről lefelé. 
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K.sz Nimbus Fátyol Sorok 

száma 

db/s
9
 

 

Díszítés Egyéb 

B8 + - ? - Szárnyas nőalak pálmaággal nyak mellett rozetta. Jobb oldalon csak a nőalak 
keze és a rozetta töredéke látszik. 

- 

D10 + - 2 2 griff protomé nimbus töredék 

D11 + - 2 1-2 griff protomé csak a bal fele maradt 

meg 

A13 + - - - üres restaurált 

A28 - + - - - restaurált 

A8 - + - - - restaurált 

B10 - - - - - mell töredék 

B12 - - - - - kéztöredék 

A1 - - -  - - 

A2 - - -  - - 

A3 - - -  - - 

A7 - - - - - - 

A9 - - - - - - 

A11 - - - - - - 

A12 - - - - - - 

A14 - - - - - - 

A17 - - - - - - 

A19 - - - - - - 

A20 - - - - - - 

A33 - - - - - - 

A34 - - - - - - 

A39 - - - - - - 

B1 - - - - - - 

B2 - - - - - - 

B5 - - - - - - 

B6 - - - - - - 

B7 - - - - - - 

B9 - - - - - - 

B13 - - - - - - 

D1-D9 - - - - - - 



252 
 

K.sz Nimbus Fátyol Sorok 

száma 

db/s
9
 

 

Díszítés Egyéb 

D14 - - - - - - 

Kisplasztikák, reliefek 

G3 + - ? ? ? erősen sérült 

G4 + - 2 1 protomék? - 

G5 - - - - - Nem jelenik meg 

nimbus 

H1 + - 1 1 szárnyas nőalakok - 

H3 + - - - - - 

H4 + - ? ? ? - 

H5, H6, 

H8 

+ - - - valamilyen relief - 

H10 + - - - nimbus ívét követő relief  - 

H11 + ? ? ? - - 

H13 + - - - díszítés nélküli - 

H14 + - ? ? nem azonosítható díszítések - 

H15 + - - - díszítés nélküli - 

H16 + - 2 1-2 protomék? - 

H17 + - 1 1 protomék? - 

H18 + - - - - - 

H22 + - - - - - 

H23 + - - - - - 

H24 + - - - - - 

H27 + - - - - - 

I4 + - - - - - 

I5 + - 2 2-2-2 protomék? - 

I6 + - ? ? ? - 

I7 + - - - - ellipszis alakú nimbus 

I8 + - ? ? protomé sérült 

I9 + - - - - - 

I11 + - - - - Levésték, csak a 

körvonalak látszanak. 

J1 + - 3 1 körök - 
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K.sz Nimbus Fátyol Sorok 

száma 

db/s
9
 

 

Díszítés Egyéb 

J2 + - - - - - 

J4 + - - - - - 

J6 + - - - - - 

G2 - + - - díszítés nélkül - 

I1 - + - - - - 

I2 - + - - - A fej mögött 
megjelenik egy hold. 

I3 - + - - - - 

J5 - + - - - - 

I10 - - - - - - 

I12 - - - - - - 

H2 - - - - - - 

H7 - - - - - - 

H9 - - - - 

 

- - 

H12 - - - - - - 

H20–21 - - - - - - 

H25–

H26 

- - - - - - 

Nincs adat 

A27 - - - - - - 

A35–38 - - - - - - 

A40–

A43 

      

B11 - - - - - - 

D12–

D13 

- - - - - - 

H28–
H37 

- - - - - - 

I14-I16 - - - - - - 

J3 - - - - - - 
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4. Táblázat 

Oroszlánok a karokon 

K.sz. Mennyiség (oldalanként)  Megjelenés Testtartás Megjegyzés 

0 1 2 3 reliefszerű plasztikus ágaskodó fekvő ülő  

A1 +         töredékes 

A2 +         felkarokon egy-egy 

emberfej 

A3  +    +   +  

A4 +          

A5 +          

A6 +          

A7 +          

A8 +          

A9  +   +     erősen sérült nehezen 

vehető ki az alakjuk 

A10  +    +   +  

A11  +       + erősen sérült nehezen 

vehető ki az alakjuk 

A12 +          

A13 +          

A14 +          

A15  +     +    

A16   +   +  +   

A17  +    +   +  

A18   + +    +  jobb oldalon kettő, bal 

oldalon három 

A19  +   +  +    

A20 +          

A21  +    +   +  

A22   +   +  + (nőstény) +(hím) karonként egy hím és 
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K.sz. Mennyiség (oldalanként)  Megjelenés Testtartás Megjegyzés 

0 1 2 3 reliefszerű plasztikus ágaskodó fekvő ülő  

egy nőstény 

A23   +   + +    

A24   +   +  +   

A25   +   + + 

(felkaron) 

+ 

(könyökhajlatban) 

  

A26  +    +   +  

A28   +   +  +   

A29  +    +   +  

A30   +   +   +  

A31  +    +   +  

A32 +          

A33  +   +    +  

A34 +          

A39  +    +   + erősen töredékes 

B1 +          

B2  +   +    + Az ábrázolás erősen 

kopott alig-alig 

látszanak az oroszlánok. 

B3  +   +    + Az ábrázolás erősen 

kopott alig-alig 

látszanak az oroszlánok. 

B4  +    ?   + Az ábrázolás erősen 

töredékes, csak az 

oroszlán lábai láthatóak. 

B5  +   +    + Csak a jobb kar egy 

része maradt meg. 

B6  +    +   + Erősen töredékes, csak a 

jobb kar egy része 

maradt meg. 
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K.sz. Mennyiség (oldalanként)  Megjelenés Testtartás Megjegyzés 

0 1 2 3 reliefszerű plasztikus ágaskodó fekvő ülő  

B7  ?   ?    ? Erősen töredékes ezért 

nehezen kivehető. 

I5  +    +   +  

I6  ? ? ? ? ? ? ? ?  

Össz. 14 18 8 1 6 (7) 15 4 6 18 - 
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5. táblázat  

A koszorú  

K.sz. Megjelenik Szalag Szalag Koszorú elemei Egyéb 

 i n v n k sz Gömb Lyukas 

gömb 

Egyéb  

Körplasztikák 

A1 x - ? -    x  Magasan egészen a vállaknál látható. 

A7 x - x   x - - 4-5 szirmú virágok, a közepükön 

mély befúrt lyukkal. 

- 

A8 x - - - - - - - - - 

A9 x - - x - - x - - A kulcscsont felett bojtos zsinórban folytatódik. 

A10 x - - x - - - x - A koszorú egészen a vállak szélétől indul. 

Mindkét végén kúp alakú lezáró elem. 

A12 x  x - x - x - - - 

A15 x   x - - x   Az egyes gömbök geometrikus pontossággal 

követik egymást, a koszorú végei zsinórszerűek. 

A17 x - x - x - - x - - 

A18 x - x - x - - x - - 

A19 x - x - x - - x - A koszorú a megszokottnál magasabban van. 

A20 x - x - x - x  - dupla szalag, vastag szegéllyel 

A21 x - x - x - - x - széles szegélyű szalag 

A22 x - x - - x -  - széles szegélyű szalag 

A23 x - - x - - x  - - 

A24 x - x - x - - x - - 

A25 x - - x - - - x - - 

A26 x - x - - - - x - - 

A28 x - - x - - - - - Az egyes gömbök geometrikus pontossággal 
követik egymást. 

A29 x - - x - - x - - - 

A30 x - - x - - x - - - 

A31 x - x x - - x - - - 

A32 x - x - x - - - Gyümölcsökből, bogyókból, 

levelekből áll. 

- 
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K.sz. Megjelenik Szalag Szalag Koszorú elemei Egyéb 

 i n v n k sz Gömb Lyukas 

gömb 

Egyéb  

A33 x - - x  - - - Nehezen kivehető, talán négyzet 

alakú elemekből áll. 

- 

A34 x - x - x - x - - - 

A39 x - - x - - - x - - 

Össz. 25 0 13 11 9 3 9 10 - - 

Felsőtest töredékek 

B1 x  x - - - - - Nehezen kivehető, erőteljesen 
kopott. 

Magasan közvetlenül a ruha szegélye alatt 
helyezkedik el. 

B3 x - - x - - x - - Erősen kopott nehezen kivehető, hogy volt e rajta 

szalag, valamint a gyöngyök formája. 

B4 x  x - x - x - - - 

B5 x   x - - x - - Keskeny, háromsornyi gömbből áll. 

B6 x - - x - - - x - - 

B7 x - x(?) - x(?) - - - Erősen kopott ezért nem vehető ki 

pontosan miből is állt a 
virágkoszorú. 

- 

B10 x - x - x - - x - - 

Össz. 7 0 3(4) 3 2(3) 0 3 2 - - 

Kisplasztikák, reliefek 

G4 x - - - - - - - - - 

H4 x - - - - - - - - A virágkoszorú felülete teljesen sima. 

H10 x - - - - - - - - A virágkoszorú felülete teljesen sima. 

H11 x - - - - - - - - A virágkoszorú felülete teljesen sima. 

H14 x - - - - - - - - A virágkoszorú felülete teljesen sima. 

H17 x - - - - - - - - A virágkoszorú felülete teljesen sima. 

H22 x - - - - - - - - A virágkoszorú felülete teljesen sima. 

H25 x - - - - - - - - A virágkoszorú felülete teljesen sima. 

H26 x - - - - - - - - - 
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K.sz. Megjelenik Szalag Szalag Koszorú elemei Egyéb 

 i n v n k sz Gömb Lyukas 

gömb 

Egyéb  

J6 x - - - - - - - - - 

I5 x - - - - - - - - - 

I6 x - - x - - x - - - 

I8 x - - x - - x(?) - - - 

H1 x(?)  - - - - - - - A mellkason megjelenő csavart díszítésű lánc 

talán a virágkoszorú.  

H16 x(?)  - - - - - - - Thiersch szerint nem jelenik meg rajta, azonban a 

mellkason van egy elem, amely azonosítható lenne 
a virágkoszorúval 

H23 x(?) - - - - - - - - Fleischer szerint, megjelenik a virágkoszorú, 

amelyet ferde vonalakkal jeleztek. 

I1 x(?) - - - - - - - - - 

J1 x(?) - - - - - - - - - 

J2 x(?) - - - - - - - - - 

J5 x(?) - - - - - - - - - 

J4 x(?) - - - - - - - - - 

Össz. 13(8) - - 2 - - 1(2) - - - 

Koszorú vagy lánc? – Bizonytalan 

A2 ? - - - - - - - - Nem dönthető el, hogy a mellkason lévő elem lánc 

vagy koszorú. 

A16 ? - - x - - - x Négyzet alakú középen lyukas 

elemekből áll. 

Nem dönthető el, hogy a mellkason lévő elem lánc 

vagy koszorú 

B13 ? ? ? ? ? ? ? ? ? Nem dönthető el, hogy a mellkason lévő elem lánc 

vagy koszorú. 

G3 ? ? - - - - - - - Erősen kopott, nem vehető ki pontosan, hogy volt-

e rajta virágkoszorú. 

Nincs koszorú 

A3 - x - - - - - - - - 

A4 - x - - - - - - - - 

A5 - x - - - - - - - - 



260 
 

K.sz. Megjelenik Szalag Szalag Koszorú elemei Egyéb 

 i n v n k sz Gömb Lyukas 

gömb 

Egyéb  

A6 - x - - - - - - - - 

A11 - x - - - - - - - - 

A13 - x - - - - - - - - 

A14 - x - - - - - - - - 

B2 - x - - - - - - - - 

G1 - x - - - - - - - - 

G2 - x - - - - - - - - 

G5 - x - - - - - - - - 

H5 - x - - - - - - - - 

H6 - x - - - - - - - - 

H7 - x - - - - - - - - 

H8 - x - - - - - - - - 

H9 - x - - - - - - - - 

H12 - x - - - - - - - - 

H13 - x - - - - - - - - 

H15 - x - - - - - - - - 

H21 - x - - - - - - - - 

H27 - x - - - - - - - - 

H28 - x - - - - - - - - 

I2 - x - - - - - - - - 

I3 - x - - - - - - - A istennő feje mellett kétoldalt egy-egy koszorú. 

I4 - x - - - - - - - Nagyon kisméretű ábrázolás. 

I7 - x - - - - - - - - 

Össz. - 26 - - - - - - - - 

Nincs adat 

H2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? Nem dönthető el, hogy a mellkason lévő 

díszítések utalnak-e virágkoszorúra. 

H3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? Nem dönthető el, hogy a mellkason lévő 

díszítések utalnak-e virágkoszorúra. 

A27 ? ? ? ? ? ? ? ? ? Nem tudjuk, hogy hogyan nézett ki a szobor. 
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K.sz. Megjelenik Szalag Szalag Koszorú elemei Egyéb 

 i n v n k sz Gömb Lyukas 

gömb 

Egyéb  

A35-

A38 

? ? ? ? ? ? ? ? ? - 

A40-
43 

? ? ? ? ? ? ? ? ? - 

B2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? - 

B8 ? ? ? ? ? ? ? ? ? fejtöredék 

B9 ? ? ? ? ? ? ? ? ? „mellek” töredéke 

B11 ? ? ? ? ? ? ? ? ? - 

B12 ? ? ? ? ? ? ? ? ? kéztöredék 

H18 ? ? ? ? ? ? ? ? ? - 

H19 ? ? ? ? ? ? ? ? ? - 

H20 ? ? ? ? ? ? ? ? ? - 

H24 ? ? ? ? ? ? ? ? ? - 

H29- 

H37 

? ? ? ? ? ? ? ? ? - 

I9-I15 ? ? ? ? ? ? ? ? ? - 

J3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? - 
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6. táblázat 

Nőalakok Ephesosi Artemis mellkasán 

K.sz. Sz.
10

 Szárnyak Elhelyezkedésük Mit tartanak a kezükben? K.j.
11

 Egyéb 

Körplasztikák 

A2 2 szárnyak nélkül (?) koszorún (?) belül Nem ismerhető fel. - - 

A3 2 mindkettő szárnyas „mellek” mellett 
kétoldalt 

Üres, egy más felé fordulnak, jobb 
kezüket a rozettás lánc fölé nyújtják. 

  

A4 2 szárnyas közvetlenül a ruha nyaki 

része alatt kétoldalt 

 A mellkas felső részén jobb és bal 

oldalt térdelnek, bal oldalon a nőalakok 

szemben egy nagyon szépen kidolgozott 
karcsú ló, jobb oldalon szarvas, 

hasonlóan szépen kidolgozva, a 

nőalakok simogatják az állatok orrát 
vagy etetik azokat. 

-  

A7 2 mindkettő szárnyas koszorún belül Egyik kezükben pálmaágat, a másik 

koszorút a tartanak a rák fölé. 

  

A9 2 mindkettő szárnyas koszorún belül Egyik kezükben pálmaágat tartanak, 
másik kezüket a magasba emelik. 

virágkehelyből 
kiemelkedő nőalak 

 

A10 4 mind a négy szárnyas koszorún belül Jobról balra haladva. koszorút, 

pálmaágat, kígyót(?) és egy pajzsot(?) 

fognak. 

  

A11 2 szárnyak nélkül a „mellek” felső során 

„ülve” 

   

A12 4 szárnyak nélkül  koszorún belül Egymás kezét fogják a középső kettő 

koszorút tart a Rák és az Oroszlán fölé. 

,   

A15 2 Mindkettő szárnyas  koszorún belül Szalaggal átkötött virágkoszorút 

tartanak a rák fölé 

 A szárnya s nőalakok 

feje felett egy-egy 

állat 

A16 2 ? a koszorú alatt a 
„mellek” két oldalán, 

egymással szemben  

Egyik kezüket felemelik és olyan, 
mintha a rákot határoló sematikus 

ábrázolású koszorúról lelógó 5 

  

                                                             
10 Sz.= Számuk 
11 K.j.=középső jegy 
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K.sz. Sz.
10

 Szárnyak Elhelyezkedésük Mit tartanak a kezükben? K.j.
11

 Egyéb 
tojásformájú bojt  egyikét fognák meg. 

A17 2 ? koszorún belül Koszorút tartanak a Rák fölé.   

A18 4 három szárnyas a jobb 
középső szárnyak 

nélküli 

koszorún belül A középső kettő egy-egy meghajlított 
botot, a jobb szélső egy kalászt, míg a 

bal oldali pálmaágat tart a kezében . 

  

A19 2 mindkettő szárnyas koszorún belül nincs adat   

A20 2 mindkettő szárnyas koszorún belül Jobb kezükkel koszorút tartanak a rák 
fölé, bal kezükben pálmaág. 

  

A21 2 szárnyak nélkül koszorún belül Koszorút tartanak a rák fölé, másik 

kezükben pálmaág. 

 Jobb oldalt fent a 

nőalak feje mellett 
egy rozetta bal oldat 

egy kos fej. 

A22 2 valószínűleg szárnyas 

nőalakok 

koszorún belül Koszorút tartanak a rák fölé, másik 

kezükben pálmaág. 

 Sandrart ábrázoláson 

fáklya! van a szárnyas 
nőalakok kezében 

A23 4 mind a négy szárnyas koszorún belül 

 

A középső kettő egymás kezét fogja és 

lefele tartják a kezüket, egy négyzet 

alakú a elem fölé, amelyen Jones szerint 
ez a négyzet alakú elem egy oltár, amin 

a mérleg jele látható. 

  

A24 4 Három biztosan 
szárnyas, a jobb 

középső is nagy 

valószínűséggel az, de 

nehezen kivehető, még 
a jobb minőségű 

képeken is. 

koszorún belül A bal középső egy meghajlított botot 
tart. A bal szélső koszorút tart a bika 

szarvai fölé, a jobb középső egy botot 

tart a jobb kezében a bal kezét lefele 

nyújtja, és úgy tűnik, hogy fog vele 
valamit, ami vagy a ruhája, vagy valami, 

ami nehezen elkülöníthető a ruhája 

redőitől. A jobb szélső szintén egy 
meghajlított botot tart a kezében, de 

vízszintesen körülbelül a dereka 

magasságában.  

  

A 26 2 mindkettő szárnyas koszorún belül Egyik kezükkel koszorút tartanak a rák 
fölé, a másikkal pálmaágat fognak. 
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K.sz. Sz.
10

 Szárnyak Elhelyezkedésük Mit tartanak a kezükben? K.j.
11

 Egyéb 
A28 2 mindkettő szárnyas koszorún belül Koszorút tartanak a rák fölé, másik 

kezükben pálmaág. 

 Bal oldalt egészen 

fent a nőalak feje 
mellett egy kisebb 

méretű kos, jobb 

oldalt kisebb méretű 

skorpió. 

A30 4 mindegyik szárnyas koszorún belül A középső kettő egy fáklyát vagy 

thürszoszt fog a kezében, a szélsők 

pálmaágat tartanak a kezükben. 

állatövi jegyek a 

koszorún kívül 

 

A31 4 mindegyik szárnyas koszorún belül A középső kettő egy botot tart a 

kezében, nem eldönthető, hogy mit 

ábrázol, mert eléggé kopott az ábrázolás, 

a két szélső kezében nincs semmi 

,  

A baloldali 

középső nőalak áll 

a rákon, míg a 
jobboldali az 

oroszlán felett. 

 

A32 6  mindegyik szárnyas A koszorún belül négy, 

kettő az állatövi jegyek 
alatt kétoldalt a karok 

mellett. 

 

A koszorú által határolt területen belül 

lévők egymás felé fordulva, 
pálmaágakkal a kezükben. A karok 

mellett lévő szárnyas nőalakok egyik 

kezében pálmaág, másik kezükkel 
koszorút tartanak, a bal oldali a rák és az 

ikrek közé, a jobb oldali az oroszlán alá. 

  

A34 2 mindkettő szárnyas koszorún belül Egyik kezükkel koszorút tartanak a rák 

fölé, másik kezükben pálmaág, 

  

A39 4 mind a négy szárnyas koszorún belül A két középső lefelé tartott kezében egy 

koszorút(?) tart. 

  

Felsőtest töredékek, reliefek, kisplasztikák 

B3 2 talán mindkettő 
szárnyas 

koszorún belül Egyik kezükkel koszorút tartanak a rák 
fölé, másik kezükben valószínűleg 

pálmaág. 

 erősen kopott 

B4 2 mindkettő szárnyas koszorún belül Jobb kezükkel koszorút tartanak a rák 

fölé, bal kezükben pálmaág. 

  

B6 2 szárnyak nélkül A koszorún belül, térdtől Egyik kezükben pálmaág, másik  erősen kopott 
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K.sz. Sz.
10

 Szárnyak Elhelyezkedésük Mit tartanak a kezükben? K.j.
11

 Egyéb 
fölfelé látszanak. kezükben Thiersch szerint koszorút 

tartanak, ami a szobor töredékes volta 
miatt ez nehezen kivehető, a koszorút 

tartó kezüket lefelé nyújtják. 

B10 2 szárnyas  koszorún belül Koszorút tartanak a kezükben.   

B13 3 szárnyak nélkül koszorú belül Egymás kezét fogják.   

I5 2(?)  ? ?   

B8 2  nimbuson Az egyik kezében pálmaágat tart, a 

másikat a haj alá dugja. 

 A bal oldali látszik, a 

jobb oldalinak csak a 

szárnya maradt meg. 

H1 2   nimbuson    

Nem jelenik meg 

A1 0      

A5 0      

A6 0      

A8 0      

A13 0      

A14 0      

A25 0      

A29 0      

A33 0      

B1 0      

B5 0      

B7 0      

Nincs adat 

A35-
A38 

n.a.      

A40-

A43 

n.a.      

B2 n.a.     Erősen töredékes nem 

maradt meg az a rész, 

amelyen a „mellek” 

megjelennének.  
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K.sz. Sz.
10

 Szárnyak Elhelyezkedésük Mit tartanak a kezükben? K.j.
11

 Egyéb 
B8 n.a.     fej 

B9 n.a.     melltöredék 

B11 n.a.      
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7. Táblázat  

Szobrokon megjelenő csillagjegyek és nőalakok 

K.sz.              Nőalakok száma 

A7 - - - x
12

 - - - - - - - - 2 

A15 - - - x - - - - - - - - 2 

A16 - - - x - - - - - - - - 2 

A17 - - - x - - - - - - - - 2 

A20 - - - x - - - - - - - - 2 

A26 - - - x - - - - - - - - 2 

A34 - - - x - - - - - - - - 2 

B3 - - - x - - - - - - - - 2 

B4 - - - x - - - - - - - - 2 

B7 - - - x - - - - - - - - 0 

A21 x(?) - - x - - - - - - - - 2 

A22 - - x x x - - - - - - - 2 

A28 x - - x - - - x - - - - 2 

B6 x -   x - - - x - - - - 2 

A12 - x x x x x x - - - - - 4 

A4 - x x x x x - x - - - - 2 

A18 x x x x x - - - - - - - 4 

A23 - - - x (?) x x x(?) x(?) x - - - 4 

A24 x x x x x - - - - - - - 4 

A30 - - - x x x x x x x x x 4 

A31 x x x x x x x x - - - x? 4 

A32 x x x x x - - x x x - x 6 

A25 x x x x x - - - - - - - 0 

I5 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 

A1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 

                                                             
12

 A pirossal kiemelt x a középső csillagjegyet mutatja. 
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A19 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

A27 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

 Összesen 7 v 8 7 8 23 v 22 10 6 5 v 6  5 v 6 3 2 1  2 v 3   

A2 - - - - - - - - - - - - 2 

A3 - - - - - - - - - - - - 2 

A9 - - - - - - - - - - - - 2 

A10 - - - - - - - - - - - - 4 

A11 - - - - - - - - - - - - 2 

A39 - - - - - - - - - - - - 4 

B10 - - - - - - - - - - - - 2 

B13 - - - - - - - - - - - - 3 

A5 - - - - - 

 

- - - - - - 0 

A6 - - - - - 
 

- - - - - - 0 

A8 - - - - - 

 

- - - - - - 0 

A13 - - - - - 

 

- - - - - - 0 

A14 - - - - - 

 

- - - - - - 0 

A29 - - - - - - - - - - - - 0 

A33 - - - - - - - - - - - - 0 

B1 - - - - - - - - - - - - 0 

B2 - - - - - - - - - - - - 0 

B5 - - - - - - - - - - - - 0 
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8. táblázat  

A  csillagjegyek sorrendje 

K.sz.             

A28 

            B6 

            A12 

            A4 

      

MÉG  NINCS MÉRLEG! 

    

             A18 

4 Nőalak 
      

    

  A24 
4 Nőalak 

            A25 

             

K.sz.             

A22 
             

K.sz.             

A30 

             

K.sz.             

A31 

             

K.sz.             

A28   Ott van- 

egyáltalán?? 

Vagy           

 

K.sz.  

() 

 

() 

      

() 

 

() 
   

A22 
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9. Táblázat  

A szarvasok 

Kat. szám Ábrázolás módja Egyéb 

A5 ? Roth-Rubi véleménye szerint az ependytés harmadik soránál lévő törésnyom a 

szarvasok rögzítésnek helye lehetett.  

A30 ? A talapzaton a szarvasok nyomai látszanak. 

A32 ? A talapzaton a szarvasok nyomai látszanak. 

C1 ? A talapzaton a szarvasok nyomai látszanak. 

C3 ? Az alsótest töredékhez kapcsolódóan, a bal oldalon megmaradt a talapzatnak 

egy része, amelyen láthatóak az istennőt kísérő állatok, talán a szarvasok 

nyomai. 

C8 ? Fleischer véleménye szerint az ependytés alján lévő törésnyom a szarvasok 

rögzítésnek helye lehetett. 

G5 Testükkel elfordulnak, de fejüket 

hátrafordítva tekintetüket az istennőre 

emelik. 

- 

H3 Frontális - 

H4 Testükkel elfordulnak, de fejüket 

hátrafordítva tekintetüket az istennőre 

emelik. 

- 

H14 Jobbra és balra kissé elfordulva az alaktól. - 

I2 Az alaktól jobbra és balra elfordulva, 

profilból látszanak. 

- 

I3 Frontális - 

I5 Jobb és bal oldalra fordulva, félig az istennő 

mögött állnak. 

Nem látni, hogy a fejükkel mit csinálnak, sérült a relief. 

I6 Frontális Csak a lábuk vehető ki, sérült a relief. 

I7 Frontális, jobb oldali a fejét felemelve az 

istennőre néz. A bal oldali feje töredékes 

nehezen kivehető. 

Erősen sérült. 

I8 Testükkel elfordulnak, a bal oldali fejét - 
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Kat. szám Ábrázolás módja Egyéb 

visszafordítva tekintetét az istennőre emeli, 

a jobb oldali feje hiányzik. 

I9 Testükkel elfordulnak, de fejüket 

hátrafordítva tekintetüket az istennőre 

emelik. 

- 

I12 Jobb és bal oldalon egy-egy szarvas. Fleischer előtt nem publikálták,  ő csak annyit említi, hogy a relief Ușak-ban 

van a múzeumban, de hogy pontosan melyik múzeumban és milyen leltári szám 

alatt, az nem derül ki. A szarvasokkal kapcsolatban csak annyit említ, hogy két 

szarvas kíséri az istennőt.  

J2 Testükkel elfordulnak, de fejüket 

hátrafordítva tekintetüket az istennőre 

emelik. 

- 

J5 Testükkel elfordulnak, de fejüket 

hátrafordítva tekintetüket az istennőre 

emelik. 

- 

J6 Testükkel elfordulnak, de fejüket 

hátrafordítva tekintetüket az istennőre 

emelik. 

- 
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10. táblázat 
A „mellek” 

K.sz. Sorok száma Forma Méret
13

 Elhelyezkedés
14

 Sorok 

formája 

Megjegyzés 

1 2 3 4 5 6 7 lapos telt ovális  kerek e kül. k n d m egyenes íves 

Körplasztikák 

A1   +     +  +   + + + +  +  1-2. sor nagyobb, 3. sor 

kisebb 

A2   +     +   + +  +   + +  Már-már négyzet alakúak 

A3       +  + +  +   +  + +  ék alakban 

A4   +      + +   + + + +  +  Első sortól növekszik hátul 

is megjelenik 

A5    +     + +  +   +  + +   

A6    +          +    +   

A7   +     +  +  +  +  +  +  mellbimbók  

A8    +    +  +   + + + +    3-4. sorban kisebbek, már-
már rombusz alakúak 

A9    +     + +  +   +  +  +  

A10   ? ?    +  +   + + + +   + alsó sorban kisebbek 

A11    +     + +  +   +  +    

A12    +     + +  +   + +  +   

A13   +     +  +  +   + +  +   

A14    +    +  +   + + +  + +  alsó sorban kisebbek 

A15    ? ?    + +   + + +  + + + Szinte a vállak vonalától 

indul, a felső sor íves az 

alsó sorok egyenesek; sorok 

száma bizonytalan 4 v. 5. 

A16    +     +  +  + + + +   + Sorok száma bizonytalan 3 

v. 4. 

A17   +     +  +  +   + +  +   

                                                             
13 e = egyforma, k =különböző, k = kicsi, n= nagy 
14 d = derék, m=mellkas, 
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K.sz. Sorok száma Forma Méret
13

 Elhelyezkedés
14

 Sorok 

formája 

Megjegyzés 

1 2 3 4 5 6 7 lapos telt ovális  kerek e kül. k n d m egyenes íves 

A18   +      + +   +  +  +  + alsó sorban néhány 

A19    +    +  +  +   +  + +   

A20    +    +  +  +   +  + +   

A21    +     + +  +   +  +  +  

A22   +     +  +  +   + +   +  

A23   +      + +  +   + +   +  

A24   +      + +  +   +  +  +  

A25    +     + +  +   + +  +   

A26   +     +    +  +   +  + +   

A28   +      +  +  + + + +   +  

A29    +     + +  +   +  +  +  

A30    +     +  + +   +  + +   

A31   +      + +  +   + +  + + Felső sor íves, alsók 
egyenesek. 

A32   +      + +  +   + +  +   

A33   +      +  + +   +  + + + Felső sor íves alsó sorok 

egyenesek. 

A34   +     +  +  +   +  + 
 

+ + Felső sor íves alsó sorok 
egyenesek. 

A39   +      + +   +  +  + +   

Össz. 0 1 17 14 0 0 1 13 20 28 5 23 9 11 31  15 18 22 14  

Felsőtest töredékek 

B1   ?      +  + +   +  +   A törésvonal miatt nem 

állapítható meg a sorok 
száma. 

B2   +     +  +  +   +  + + + Felső sorok ívesek alsó sor 

egyenes. 

B3   ?      + + +  +  + +   +  

B4    +     + +  +    +  +  Felső sorok ívesek alsó sor 
egyenes 
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K.sz. Sorok száma Forma Méret
13

 Elhelyezkedés
14

 Sorok 

formája 

Megjegyzés 

1 2 3 4 5 6 7 lapos telt ovális  kerek e kül. k n d m egyenes íves 

B5   +     +  +   +  + +  +  Alsó sorban kisebbek. 

B6   ?      +  + +   +  +  +  

B7   +     +  +  +   +  +  +  

B9     ?   +  +  +   + ? ? ? ? melltöredék 

B10   ?     +  +  +   +  +  +  

Össz. 0 0 4 1 0 0 0 5 4 7 2 7 2  9 3 5 3 5  

Kisplasztikák, reliefek 

G1    +    +   + +   +  + +   

G2    +    +  +  +   +  + +   

G3  ?      ?  ?  ?   ? ?  ?   

G4   +     +  +  +     + +   

G5                    Az egész testet mellek 

borítják 

H1  +       + +   +  + +  +   

H2    +    +  +  +   +  + +   

H3     +   +  +  +   +  + +   

H4  ?      ?  ?  ?   ? +  ?   

H5    +    +  +  +   +  + +   

H6    +    +  +  +   +  + +   

H7  +      +  +  +   + +  +   

H8    +    +  +  +   +  + +   

H9    +    +  +  +   +  + +   

H10   +     +  +  +  +   +  +  

H11   ? ?    ?   ? ?   ? +  +  Alig- alig kivehetőek. 

H12      +   + +  +   + + + +  Esetenként szögletes. 

H13    +    +  +  +   + + + +   

H14  ?      +    +   + +  +  Négyszögletes mellek. 

H15    +    +  +  +   +  + +   

H16   ? ?    +  +  +   + + + +   
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K.sz. Sorok száma Forma Méret
13

 Elhelyezkedés
14

 Sorok 

formája 

Megjegyzés 

1 2 3 4 5 6 7 lapos telt ovális  kerek e kül. k n d m egyenes íves 

H17    +     +  + +   + +  +  Esetenként csepp 

formájúak. 

H21     +   +  +  +   + + + +  csepp formájúak 

H22  ?      +   + +   + + +  + Töredékes, két sor maradt 
meg. 

H23   +     +  +  +   + +  +   

H25   +     +   + +   + + + +  Erősen sérült alig-alig 

láthatóak. 

H26    +    +  +  +   +  + +  Megegyezik a H5 
ugyanezen részeivel. 

H27   +     +   + +   + + + +  Ugyanaz a típus, mint H9. 

H28    +    +  +  +   +  + +   

Össz. 0 2 5 13 2 1 0 22 3 19 5  24 1 1 23 14 20 24 2  

I1 +       +   + +   + +  +   

I2    +    +   + +   + + + +   

I3   +     +  +   +  +  +  +  

I5     +   +  +  +   + + + ? ?  

I6 ? ? ? ? ? ? ? +  +  +   + + ? +  Csak az alsó két sor látszik. 

I7  ?      +  +  +   + + ? +  Talán két soros. Kisméretű 

ábrázolás 

I8   +     +   + +   + +   +  

Össz. 1 0 1 1 1 0 0 7 0 4 3 6 1 0 7 7 3 4 2  

J4   +     +   + +   + + + +   

J5   +     ? ? +  +   + + +  +  

J6  +      ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? + Kopott. 

Össz. 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0  2 2 2 1 2  

H18 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? polos, fej és nimbus 

H19 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ependytés töredék 

H20 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Polos töredék 
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K.sz. Sorok száma Forma Méret
13

 Elhelyezkedés
14

 Sorok 

formája 

Megjegyzés 

1 2 3 4 5 6 7 lapos telt ovális  kerek e kül. k n d m egyenes íves 

H24 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Polos, fej, nimbus töredék 

talán a H25-höz tartozik. 

 

I12 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Csak az ependytés marad 
meg. 

A27 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Nincs adat 

A35-

A38 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Nincs adat 

A40-
42 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Nincs adat 

H29–

H38 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Nincs adat. 

G7 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Nincs adat. 

I4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Kisméretű ábrázolás a 
részletek nélkül. 

I9   ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Csak a körvonalak 

látszanak. 

I10 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Csak a bal alkar vehető ki. 

I11 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Csak a körvonalak 
látszanak. 

I13–

I15 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Nincs adat. 

J1–J2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Nem különíthetőek el a 

„mellek” az ependytés 
díszítéseitől. 

J3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Nincs adat 
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11.a táblázat 

Az ependytés – körplasztikák és ependytés töredékek  

K. Rest. Öv Alsó 

szeg. 

Felső 

szeg. 

Sorok száma Oszlopok 

száma 

Keret
15

 Megjegyzés 

I N 1 2 3 1 2  1 2 3 4 5 6 7 9 3 4 5 n t b p rács sz k 

A1  + +  +   +          + 

Középen 

2 

 +  +   +   

A2  + -  - -  -   +      - - - - - - -  -  A sorok felső szegélye 

szélesebb, peremszerűen 

kiugró, alsó szélük 
keskenyebb. 

A3  + -  -   +    +     +   - - - -   -  Nincs ependytés csak a 

díszítések jelennek meg. 

Szélén 1-1 virágkehelyből 
kiemelkedő nőalak. 

A4  + -  ? ?  -   ?        + +   +  +   

A5  + -  - -  -   ?       + 

középen 

2 

  +  +  +  Az oldalsó oszlop 

díszítései magasabban 

kezdődnek, így a keretek a 
középső oszlophoz képest 

elcsúsztatva jelennek meg. 

Az oldalsó oszlop keretei 
követik a test vonalát.  

A7  + -  ? ?  + ?  ? ? ? ?   ? ? ? +   +   +  

A9  + + +    +      +     + +   +   + A középső oszlopban két 

figura. 

A11  + - ? ? ?  -  ? ?      +   - - - -  - - Oldalsó oszlopokban 2 
sor, középsőben 3 marad 

meg, töredék. 

A12  + ? +   +       +     + + +k + +   + Az egyes sorokat 

                                                             
15 b= bekarcolt, p=profilált, rács=rácsszerű, sz= széles, k=keskeny. 
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K. Rest. Öv Alsó 

szeg. 

Felső 

szeg. 

Sorok száma Oszlopok 

száma 

Keret
15

 Megjegyzés 

I N 1 2 3 1 2  1 2 3 4 5 6 7 9 3 4 5 n t b p rács sz k 

o elválasztó sávok a 
szokottnál mélyebbek. 

A14  + - - - - - -   ?      +   +   + + +   

A17  + +  +  ?      +    +   +o +k  +   +  

A19  + ? +   ?       +   - - - - - - - - - - Profilált sávok a sorok 

között. 

A20  + + ? ? ? - -    ?     +    +  +   +  

A21  R + +   - -     +    +    +  +   + Az első sor középen 

restaurált. 

A29  + + ? ? ? - -      ?   +    +  +   + Sodort mintájú keret. 

A30  + - ? ? ? - -       +  +    +  +  +  Keret csak a jobb és bal 
oldali oszlopokban, 

A31  + + - - -  +      + +    + +o +k +   +   

A32  + - - - - - -      +   +   +o +  + + +   

A33  + + ? ? ? - -   ?       + 

középen 
2 

 +   + + +   

A34  + + ? ? ? - -    ?     +    +  +   +  

A39  + ? ? ? ? - -  ?       +    +  +   +  

B2  + - ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  +   + +   

B5  + ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?   +   +   +  

C1  + ? ? ? ? ? ?  ?       ?   +       A vonalak metszés 

pontjánál bemélyedések.  

C3  + ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? 

középen 

2 

 +   +  + +  

C4  + ? ? ? ?    ?       +   + 
o 

+ 
k 

 +  +  A vízszintes sávok 
szélesebbek, míg a 

függőleges sávok 
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K. Rest. Öv Alsó 

szeg. 

Felső 

szeg. 

Sorok száma Oszlopok 

száma 

Keret
15

 Megjegyzés 

I N 1 2 3 1 2  1 2 3 4 5 6 7 9 3 4 5 n t b p rács sz k 

keskenyebbek. 

C5  + ? ? ? ? +   ?         +  + +     Csak függőlegesen csak a 

külső oszlop van 

leválasztva, a belső és a 

középső oszlopokat csak 
vízszintesen tagolták. 

C6  + ? +   ? ?    ?       + +  +     Alján széles pánt. 

C7  + ?  +  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  

C8  + ? ?         ?     + 

2 
középen 

      

 

  Profilált vízszintes sávok, 

a középső oszlop díszítései 
között mély sáv. 

C9  + ? ? ? ? ? ?    ?       + +   +  +  Széles pántszerű szegély. 

C11  + ? +   ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?   ? + +  +  +  Jobb oldalt a belső 

oszlopnál hatalmas méretű 
virágkehelyből 

kiemelkedő nőalak. 

Összesen 9 6 3 0 2 5 0 0 1 1 2 5 2 0 12 3 8 17 15 4 20 3 11 12  

 

Részben restaurált 

A6  ? -   + ? ?         +   +   +   +  

A8 +  - +    +    +     +   +   +  +   

A10 +  - +    +   +      +   + 

o 

+k  +   + A középső oszlopban két 

figura. 

A16 +  - +   ? ?    +     ?   - - - - - - - Vízszintes elválasztó 

sávok. 

A18 ?  + +   ?       +     +  +  +    Oldalt álló, középen fekvő 

A23 +  + - - - - -       + +   + +   +   + Oldalt9 középen 7 sor. A 

középső oszlopban nincs 

keret, 3 figurális díszítés 
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K. Rest. Öv Alsó 

szeg. 

Felső 

szeg. 

Sorok száma Oszlopok 

száma 

Keret
15

 Megjegyzés 

I N 1 2 3 1 2  1 2 3 4 5 6 7 9 3 4 5 n t b p rács sz k 

egymás mellett. 

Összesen  2 4 0 1 1? 2 - - 1 2 0 1 1 1 3 0 2         

Teljesen vagy szinte teljesen álalakított 

A13 +  - - - - - -     +    +   +o +k  +  +  A teljes epenytés modern. 

A15 +  +   + +       +     + - - - - - - - Vízszintes elválasztó 
sávok. 

A22 +  ? +   ? ?     +    - - - - - - - - - - Vízszintes elválasztó 

sávok. 

A24 +  +          ?    +    +   + +   

A25 +  + +   - -      +   +    +  +   +  

A26 +  + +   - -      +   +    +  + + +   

A28 +  -   +  +    +     - - - - - - - - - - Keskeny profilált 
elválasztó sáv. 

Összesen 4 3 0 2 1  0 0 0 1 2 3 0 0 4 0 1 1 4 0 2 2 2 1  

 

Nincs adat 

C12 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  

A27 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  

A35-
A38 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  

C2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Talapzat az istennő és a 

szavasok lenyomataival 

C10 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Lábfejtöredék. 
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11.b táblázat 

Az ependytés – kisplasztikák, reliefek  

K. Rest- Öv Alsó 

szeg. 

Felső 

szeg. 

Sorok száma Oszlopok 

száma 

Keret
16

 Megjegyzés 

I N 1 2 3 1 2  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 18 2 3 4 5 7 n t b p rács sz k 

G1  + - + - - - -           +      + +  +     Az ependytés 

lezárása egy ferde 
profilált gyűrű.  

G2  + -               +      +  +  +      

G3  + - ? ? ? ? ?    +          - - - -   +     Erősen sérült, 

csak az egyes 

sorokat elválasztó 
sávok látszanak. 

G4  + + - - - - -    +          - - - -   +     Sávokra osztott. 

G5  + - - - - - - - - - - - - -  - - -   - - - - - - - - - - - Az egész alakot 

halpikkelyszerű(?) 
„mellek” borítják. 

H1  + ? ? ? ? - -      +          +   +      A függőleges és 

viszintes vonalak 

találkozási 
pontjánál egy-egy 

dudor látható 

csakúgy, mint a 

C1 esetén- 

H2  + - - - - - -       +     +  +    + + + +    Középen 

függőleges sáv, 

mint az érméken. 

H3  + ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Elmosódott nem 
látszanak a 

részletek. Két 

vízszintes vonal 

                                                             
16 n= négyzet, T = téglalap, b= bekarcolt, p=profilált, rács=rácsszerű, sz= széles, k=keskeny. 
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K. Rest- Öv Alsó 

szeg. 

Felső 

szeg. 

Sorok száma Oszlopok 

száma 

Keret
16

 Megjegyzés 

I N 1 2 3 1 2  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 18 2 3 4 5 7 n t b p rács sz k 

és egy rozetta 

látható rajta. 

H4  + ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Elmosódott nem 

látszanak a 
részletek. Két 

vízszintes vonal 

és egy rozetta 

látható rajta. 

H5 

H6 

H8 

H26 

 + - - - - - -   ?           +       +    A szélén két 

egybefüggő 

oszlop, csak 

középen osztott. 

H9 

H28 

 + - ? ? ?  +  ?            ?    +   +    Csak középen 

vannak díszítések, 

csak az alsó és 

felső szegélyt 
ábrázolták az 

oldalsót nem. 

H10  + -  +   +   +           - - - - +  + +    A sorok között 
vastag profilált 

sávok. A 

sorokban kis 

négyzetek 

H11  + ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Elmosódott csak a 

középső oszlop 

vehető ki. 

H12  + - ? ? ? - -    +          +     +  +    A függőleges 
elválasztó sávok 

egybefüggőek a 

vízszintesek 
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K. Rest- Öv Alsó 

szeg. 

Felső 

szeg. 

Sorok száma Oszlopok 

száma 

Keret
16

 Megjegyzés 

I N 1 2 3 1 2  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 18 2 3 4 5 7 n t b p rács sz k 

szakaszosak. 

H13  + - - - - - - - - - - - - -  - - - -  - - - - - - - - - - - Két függőleges 

sáv. 

H14  + - - - - - -     ?         - - - - - - - - - - - A sorok közötti 

elválasztás a 
mintából látható. 

H15  + - - - - - - ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ?  ? ? ? ? +  +      

H16  + - - - - - -      +          +   + +      

H17  + - - - - - -     +         +     + +      

H19  + - - - - - - ?             ?    +  +      

H23  + - - - - - - - - - - - - -  - - - -  - - - - - - - - - - - Két függőleges 
sáv az 

ependytésen. 

H25  + - - - - - -       ?       ?     + +     Középen egy 

függőeleges sáv.  

I1  + - +   +  +            +      +    +  Vastag elválasztó 
sávok 

I2  + - - - - - -     +        +     +   +  +  Vastag elválasztó 

sáv középen. 

I3                +       +   +   +  +   

I4  + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - Kisméretű 
ábrázolás nem 

látszanak a 

részletek. 

I5  + - - - - - -    +          +     +  +  +   

I6  + ? +   ?        ?       +    +  +      

I7  + ? ? ? ? ? ?     +        +     +   +     

I8  + - +   - -     +           +   + +      

J1  + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egész testet 
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K. Rest- Öv Alsó 

szeg. 

Felső 

szeg. 

Sorok száma Oszlopok 

száma 

Keret
16

 Megjegyzés 

I N 1 2 3 1 2  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 18 2 3 4 5 7 n t b p rács sz k 

apró körök 

borítják 

J2  + - - - - - -        +      +    +       A láncoktól lefel 

apró négyzetek. 

J4  + - - - - - -      +       +     +  +      

J5  + - - - - - -     +        +      +       

J6  + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Összesen 2 4 1 0 1 2 1 0 1 4 5 3 0 1 0 1 1 1 5 10 1 4 1 14 11 14 18 0 4 0  

 

Töredékek ependytés nélkül 

H18 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ?   ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  

H20  +                               H19-hez 

tartozó(?) polos 
töredék 

H21  + ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? felsőtest töredék 

H22  + ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? felsőtest töredék 

H24  + ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? fejtöredék 

H27  + ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? felsőtest töredék 

I9-
I12 

 + ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Erősen sérült csak 
a körvonalak 

láthatóak. 

Nincs adat 

G6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ?   ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  

G7 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ?   ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  

H29-

H37 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ?   ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  

I13-

15 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
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K. Rest- Öv Alsó 

szeg. 

Felső 

szeg. 

Sorok száma Oszlopok 

száma 

Keret
16

 Megjegyzés 

I N 1 2 3 1 2  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 18 2 3 4 5 7 n t b p rács sz k 

J3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
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11.c táblázat 

Az epedytés figurális díszítései – körplasztikák és ependytés töredékek 
K.

S 

Res. S Jobb oldal
17

 Középső rész
18

 Baloldal  Megj. 

külső belső 1.  2.  3 belső külső  

I N  R

f 

M R S

r 

E R

f 

M R G S

p 

O B R E G S

p 

O B R E E R

f 

M R S

r 

E R

f 

M R S

r 

E 

A1  + 1 +        +  

s 

     +

s 

           +      

 + 2  +        + 
s 

     +
s 

           +     

 + 3    +       +                   +   

 + 4  +         +      +           +     

 + 5    +        +      +            +   

A2  + 1 1 ember/oroszlán fej 3 bikafej  1 ember/oroszlán fej  

 + 2 1 bikafej 3 bikafej  1 bikafej   

 + 3 1 emberfej 3 bikafej  1 emberfej   

A3  + 1 +        +      +            Nagyméretű 

virágkehelyből 
kiemelkedő 

nőalak kétoldalt 1 

és 3 sor között 

Nincs  

ependytés 
csak a 

díszítései. 

 + 2        +      +            

 + 3        +      +            

 + 4  +       +      +                 

A4  + 1   +     + 2 sphinx egy thyrsosot fog   +     +   A 3. sor 
közepén 

eltört. 
 + 2   +     + virágkehelyből kiemelkedő nőalak   +     +   

 + 3   +     + ? ? ? ?   ? ? + ?      +     +   

A5  + 1   +      +      +              +   A középső 

és oldalsó 

sorok 
egymáshoz 

képest 

                                                             
17 Rf = virágkehelyből kiemelkedő vagy indalábú nőalak; M= Méh, R= Rozetta, Sr= Stilizált Rozetta, E= Egyéb 
18

 G = griff; Sp =Sphinx, O = oroszlán, B = Bika 
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K.

S 

Res. S Jobb oldal
17

 Középső rész
18

 Baloldal  Megj. 

külső belső 1.  2.  3 belső külső  

I N  R

f 

M R S

r 

E R

f 

M R G S

p 

O B R E G S

p 

O B R E E R

f 

M R S

r 

E R

f 

M R S

r 

E 

eltolva. 

 + 2   +      +      +              +    

 + 3  +       +      +        +     +    Ependytés 
utolsó 

soránál 

középen 

három 
rozetta.  

A7  + 1 +        3 szarvas       +      

A9  + 1 + 

 

    +        +      +  +     +     oroszlán?? 
19

egy-egy 

rozettával 

  2  +      +      +      +    +    +    kecske vagy 

bika 

3   +    +       +      +   +      +   párduc?? 

4  +      +      +      +    +    +    szarvas(?) 

5   +    +       +      +   +      +   kecske(?) 

6   +     +      +      +    +     +   oroszlán?? 

A 

11 

 + 1     +    +      +                + griff 

 + 2 1 nagyméretű, virágkehelyből 

kiemelkedő nőalak 

+      +        1 nagyméretű virágkehelyből 

kiemelkedő nőalak 

 

 + 3 +      +         

A 

12 

 + 1 +     +   +      +      + +     +     + 

 + 2 +     +   +      +      + +     +     + 

 + 3 +     +   +      +      + +     +     + 

 + 4 +     +   +      +      + +     +     + 

 + 5 +     +     +     +     + +     +     oroszlán 

 + 6 +     +     +     +      +     +      

A  + 1 ? ? ? ? ?                      ? ? ?  ? állatalak 

                                                             
19

 Abban az esetben tettem kérdőjelet, amikor nagyon-nagyon bizonytalan a díszítés azonosítása. 
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K.

S 

Res. S Jobb oldal
17

 Középső rész
18

 Baloldal  Megj. 

külső belső 1.  2.  3 belső külső  

I N  R

f 

M R S

r 

E R

f 

M R G S

p 

O B R E G S

p 

O B R E E R

f 

M R S

r 

E R

f 

M R S

r 

E 

14  + 2 ? ? ? ? ?        +              ? ? ?  ? állatalak 

 + 3 ? ? ? ? ?                      ? ? ?  ? állatalak 

A 
17 

 + 1 +        3 oroszlánfejű griff      +     oroszlánfej
ű griff 

 + 2  +       3 szarvas protomé       +     

 + 3   +      +      +              +    

 + 4  +       +      +             +     

 ? 5   +         +                 +    

A 

19 

 + 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  

 + 2 oroszlánok  

 + 3 párducok  

 + 4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  

 + 5 szirének?  

 + 6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  

A 

20 

 + 1 +        +      +      +      +     Az 

ependytés 

díszítései 
erősen 

sérültek 

oroszlánfej

ű 

 + 2 griff         +      + +      griff szarvas 

 + 3 oroszlán      +      +    +      oroszlán  

 + 4  + +        +      +           + +   virágon ülő 

méh 

A 
21 

+  1 +        3 szarvas      +      

 + 2  +       +      +      +       +     

 + 3   +        +      +    +        +   nőstény o. 

vagy párduc 

 + 4  +       +      +             +    oroszlánfej
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K.

S 

Res. S Jobb oldal
17

 Középső rész
18

 Baloldal  Megj. 

külső belső 1.  2.  3 belső külső  

I N  R

f 

M R S

r 

E R

f 

M R G S

p 

O B R E G S

p 

O B R E E R

f 

M R S

r 

E R

f 

M R S

r 

E 

ű 

 + 5   +         +      +           +    

A 
29 

 + 1 puntello    +      +      +      puntello  

 + 2 +        +      +      +      +     oroszlánfej

ű 

 + 3  +       3 szarvastehén       +     

 + 4 +        3 szarvastehén      +      

 + 5  +         +      +    +       +     

 + 6   +         +      +           +    

A 

30 

 + 1 +          +      +    +      +      

 + 2   +      +      +      +        +   oroszlánfej

ű 

 + 3  +       +      +      +       +     

 + 4 +          +      +    +      +     nőstényoros

zlán 

 + 5   +      3 szarvastehén        +    

 + 6  +          +      +   +       +     

 + 7   +          +      +          +    

A 

31 

 + 1  +    +   ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? +      +    Középső 

oszlopban 

1-5 sorig 3 
protomé, 6. 

sorban 2. 

 + 2   +    +  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  +      +   

 + 3  +    +   ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? +      +    

 + 4   +    +  ?  +      +    

 + 5  +    +   +      +     

 + 6   +    +  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?   +      +    

 + 7  +    +   ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  +      +     

A 

32 

 + 1 +          +      +    +      +      

 + 2 +        3 párduc vagy nőstény oroszlán      +      

 + 3  ?       3 kecske       ?     



290 
 

K.

S 

Res. S Jobb oldal
17

 Középső rész
18

 Baloldal  Megj. 

külső belső 1.  2.  3 belső külső  

I N  R

f 

M R S

r 

E R

f 

M R G S

p 

O B R E G S

p 

O B R E E R

f 

M R S

r 

E R

f 

M R S

r 

E 

 + 4 +        3 szárnyas lény      +      

 + 5 madár       +      +         madár  

 + 6   +          +      +          +    

A 

33 

 + 1   +      +      +              +   A 3. sornak 

csak a felső 

pereme 
látszik. 

 + 2   +      +      +              +   

A 

34 

 + 1 ? ? ? ? ? +   ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? +     ? ? ? ? ? A középső 

oszlop 

díszítései 

letörtek, 1-2 
sorban 3-3 

lény 2- 

sorban 
szárnyas 

alak. 

 + 2 ? ? ? ? ?  +  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  +    ? ? ? ? ? 
 + 3 ? ? ? ? ?   + ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?   +   ? ? ? ? ? 

 + 4 ? ? ? ? ?  +  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  +    ? ? ? ? ?  

A 

39 

 + 1 +        3 szárnyas lény      +      

 + 2  ?       3 ló vagy szarvas       ?     

B2 +  1 ? ? ? ? ?    +      +            +     felső sor 
töredéke 

B5  + 1 oroszlánfejű griff    +                  oroszlánfejű griff  

  2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?    +   

C1  + 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? felágaskodó lény 

profilból, lábai 
alatt kerék 

 

 + 2 emberalak büsztje    + ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? emberfej  

C3  + 1   +       +      +             +   alsó sorok 

 + 2   +      őz suta               +    

 + 3    +                        ? ? ? ? ?  
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K.

S 

Res. S Jobb oldal
17

 Középső rész
18

 Baloldal  Megj. 

külső belső 1.  2.  3 belső külső  

I N  R

f 

M R S

r 

E R

f 

M R G S

p 

O B R E G S

p 

O B R E E R

f 

M R S

r 

E R

f 

M R S

r 

E 

C4  + 1   +      3 szárnyas lény        +    

C5  + 1 +      +    +      +    +  +    +       

 + 2 +       +   +      +    +    +  +      

C6  + 1 Erősen sérült a középső oszlopból csak az látszik, hogy az első három sorban 3-3 
rátét lehetett, míg az utolsóban kettő. Az oldalsó oszlopok közül csak a bal oldali 

belső látszik, a jobb oldalinál csak az alsó sor. 

+     ? ? ? ? ?  

 + 2   +   ? ? ? ? ? 

 + 3 +     ? ? ? ? ? 

 + 4  +     +  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?   +     +    

C7  + 1  +    +   2 állat protomé  +     ? ? ? ? ? Legalsó sor 

maradt 
meg. 

C8  + 1   +      +

? 

     +            ? ? ? ? ? Alsó 3 sor 

 + 2   +      +      +              +    

 + 3   +      +      +              +    

 + 4  +       +                   +     

C9   1     + +   3 szárnyas állatlak (griff?) +         + talán griffek 

C 

11 

  1   +   +   2 nőstény szarvas        +    

  2   +     méh               +    

Összesen 

(szobronként) 

1

5 

1

2 
   7 4                          

                                    

Részben restaurált 

A6  + 1 +        +

? 

                 +      

 + 2  +          +                +     

 + 3 +            +              +      

 + 4  +       +                   +     

+  5   +          +                +   5-6 sor 

valószínűle
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K.

S 

Res. S Jobb oldal
17

 Középső rész
18

 Baloldal  Megj. 

külső belső 1.  2.  3 belső külső  

I N  R

f 

M R S

r 

E R

f 

M R G S

p 

O B R E G S

p 

O B R E E R

f 

M R S

r 

E R

f 

M R S

r 

E 

g későbbi 

restaurálás 
eredménye 

+  6     +    +                      + oroszlán 

A8 ?  

 

1     +         +                 + kecske 

2     +        +                  + kecske  

3   +           +             +     kecske 

4     +        +                  +  

A 

10 

? ? 1  + +           +      +        + +   Rf. középen 

oldalt méh 

feje felett 
rozetta 

? ? 2  + +      +      +             + +   ua. mint 1 

+  3  + +         +      +          + +   A 3. sor 

felett egy 
sor rozetta 

keret 

nélkül. 

Ua. mint 1. 

A 

16 

?  1 +        Szárnyát kitáró madár, felette és alatta kétoldalt 

egy-egy rozetta. 

     +      

?  2  +       Középen kis rozetta, felette agancsos állat, 

alatta egy meghatározhatatlan figura. 

      +     

?  3 +        Hegyes orrú állat, macska vagy denevér 

protomé 

     +      

+  4  +          +      +          +     

A 

18 

?  1     + +   +      +      + +         + sphinx 

kecskefejű 
griff 

?  2 +      + + +      +      +  + +   +     háromszarv
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K.

S 

Res. S Jobb oldal
17

 Középső rész
18

 Baloldal  Megj. 

külső belső 1.  2.  3 belső külső  

I N  R

f 

M R S

r 

E R

f 

M R G S

p 

O B R E G S

p 

O B R E E R

f 

M R S

r 

E R

f 

M R S

r 

E 

ú 

oroszlánfej
ű 

?  3   +   +   +      +      + +       +   kecskefejű 

griff 

?  4  +    sphinx      +      + + sphinx  +    szarvas 

?  5   +    +     +      +     +      +    

?  6 üres   +      +          +   üres méh 

A 

23 

?  1 +     +     +      +    + +     +      

?  2   +    +  3 ló  +      +    

?  3  +      +   +    +    nőstényoros
zlán fejjel 

?  4   +    +  +      +      +  +      +   kecske 

fejjel 

?  5  +      + +      +      +   +    +     

?  6   +    +   +      +    

?  7  +      + ?      ?      ?   +    +     

?  8   +    +     +      +   +  +      +    

?  9  +      +   +    +     

Összesen/ 
szobronként 

4 5    2 2                          

                                    

Teljesen vagy szinte teljesen álalakított 

A 

13 

+  1 +             +      +        +     méh 

+  2  +           +      +         +     

+  3   +           +      +         +   méh 

+  4  +           +      +         +     

+  5   +           +               +   méh 

A 

15 

+  1     + +

* 

       +      + + +

* 

        + szarvas 
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K.

S 

Res. S Jobb oldal
17

 Középső rész
18

 Baloldal  Megj. 

külső belső 1.  2.  3 belső külső  

I N  R

f 

M R S

r 

E R

f 

M R G S

p 

O B R E G S

p 

O B R E E R

f 

M R S

r 

E R

f 

M R S

r 

E 

+  2     +  +

* 

 +      +      +  +

* 

       + griff 

+  3     +   +

* 

   +      +      +

* 

      + kos 

+  4     +  +

* 

 őz   +        +

* 

nyúl 

+  5     +   +

* 

     +          +

* 

      + sas 

+  6   +

* 

   +       +               +   nyúl 

A 

22 

+  1 griff +   3 szarvas +     griff  

+  2 oroszlán  +  3 agancsos állat  +    oroszlán  

+  3 kutya   +  Puttó fej oválisa alátéten   +   kutya  

+  4 kutya  +     +      +     +    kutya  

+  5 - - - - -   + ló ló    +   - - - - -  

A 
24 

+  1 +          +      +    +      +     nőstény 
oroszlán 

szarvakkal 

+  2  +       3 szarvas       +     

+  3   +        +      +    +        +   nőstényoros
zlán 

+  4  +       +      +             +     

+  5   +         +      +           +    

+  6 ? ? ? ? ?        +              ? ? ? ? ?  

A 
25 

+  1 +        3 nőstényoroszlán szarvakkal      +     Az 
ependytés 

felső sora 

felett egy 
sornyi 

rozetta 
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K.

S 

Res. S Jobb oldal
17

 Középső rész
18

 Baloldal  Megj. 

külső belső 1.  2.  3 belső külső  

I N  R

f 

M R S

r 

E R

f 

M R G S

p 

O B R E G S

p 

O B R E E R

f 

M R S

r 

E R

f 

M R S

r 

E 

+  2  +       3 szarvas       +     

+  3   +        +      +    +        +   nőstényoros
zlán vagy 

párduc 

+  4  +       +      +             +     

+  5   +         +      +           +    

+  6  +           +               +     

A 

26 

?  1 +        3 nőstényoroszlán szarvakkal      +      

?  2  +       3 szarvas       +     

?  3   +        +      +    +        +    

?  4  +       +      +             +     

?  5   +         +      +           +    

?  6  +           +               +     

A 

28 

+  1 +      +  +      +      +  +    +      

+  2     +   +   +      +    +     +  +    griff 

+  3     +   + 3 kos fej (?)     +     + griff 

+  4     +   + 3 párduc fej (?)     +     + oroszlánfej 

Összesen/szobron
ként 

5 4    2 3                          

Nincs adat 

A 

27 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

A 
35-

38 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  

A 

40- 
43 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  

C2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Csak a 

talapzat 
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K.

S 

Res. S Jobb oldal
17

 Középső rész
18

 Baloldal  Megj. 

külső belső 1.  2.  3 belső külső  

I N  R

f 

M R S

r 

E R

f 

M R G S

p 

O B R E G S

p 

O B R E E R

f 

M R S

r 

E R

f 

M R S

r 

E 

maradt 

meg. 

C 

10 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? lábfej 

C 

12 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
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11.c táblázat 

Az epedytés figurális díszítései – körplasztikák és ependytés töredékek 
K. 
sz 

E
20

  
21

 sor Á. 
p.

22
 

M
23

 Oszlop jobb és bal oldalon
24

 Oszlop középen
25

 Megjegyzés 

E Rf R Méh Geometrikus 
elemek 

Ü E Sz M Á.p. R G Geometrikus 
elemek 

   X    

G1  +                       Az egész 

borítják. 

G2   +                       

G3    1 + 3                    sávokra osztott 

    2 + 3                     

    3 + 2                     

G4    1 + 3                    sávokra osztott 

    2 + 3                     

    3  +                    

H1    1     +       +2          

    2         +   +2          

    3     +       +2          

    4         +   +2          

    5           + +1          

H2    1-

7 

      +           + 

(18) 

  Középen egy 

függőleges sáv 

kisebb méretű 

négyzetekből 18 

                                                             
20 E = Elmosódott 
21 Négyzet középen ponttal 
22 Á. p. = állat protomé 
23 M = Méh 
24  Rf = Rankenfrau, R = rozetta, ??? = meghatározhatatlan, Ü = üres 
25 Sz = szarvas G = griff M = Méh 
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K. 

sz 
E

20
  

21
 sor Á. 

p.
22

 

M
23

 Oszlop jobb és bal oldalon
24

 Oszlop középen
25

 Megjegyzés 

E Rf R Méh Geometrikus 

elemek 

Ü E Sz M Á.p. R G Geometrikus 

elemek 

   X    
sorban. A szélén 

7 sor téglalap 

kerettel. 

H3 +                         

H4 +        +                Utolsó sorban egy 
rozetta 

H5 

H6 

H8 
H26 

   1             +2         

   2                    +  

   3                 +     

H7       +   +       + 

? 

       Jobb oldalon egy 

kis részmaradt 

meg. Középen is 

csak egy mező 

H9    1          +            

   2          +            

H10  +2  1           +           

  +3  2           +           

  +1  3           +           

H11    1           +    +2       

   2           +    +2       

   3           +    +2       

   4           +    +2       

H12    1   +             +      

   2   +             +      

   3   +             +      

   4   +             +      

H13                   Bikafej öl magasságában Három 
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K. 

sz 
E

20
  

21
 sor Á. 

p.
22

 

M
23

 Oszlop jobb és bal oldalon
24

 Oszlop középen
25

 Megjegyzés 

E Rf R Méh Geometrikus 

elemek 

Ü E Sz M Á.p. R G Geometrikus 

elemek 

   X    
függőeleges sáv. 

H14 +                         

H15              +            

H16    1   +              +     

   2   +              +     

   3   +              +     

   4   +              +     

   5   +             +?      

H17    1    +           +      Az oldalsó 

oszlopok 
díszítései 

Thiersch 

feltételezései. 

   2      +         +      

   3     +          +      

   4      +         +      

   5     +                

   6      +          +     

H19    1      +               Ependytés bal 

oldalán 3 mező 

maradt meg. 
   2      +               

   3      +               

H23               +          Három 

függőleges sávra 

osztott. 

H25    1.8        +             Jobb és bal oldalt 
téglalap alakú 

díszítések, az 

ependytés 
közepén egy 

függőleges méy 

sáv. 
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K. 

sz 
E

20
  

21
 sor Á. 

p.
22

 

M
23

 Oszlop jobb és bal oldalon
24

 Oszlop középen
25

 Megjegyzés 

E Rf R Méh Geometrikus 

elemek 

Ü E Sz M Á.p. R G Geometrikus 

elemek 

   X    
I1    1          +            

I2    1        +             Jobb és bal oldalt 

téglalap alakú 

díszítések, az 
ependytés 

közepén egy 

függőleges mély 

sáv. 

    2        +             

    3        +             

    4        +             

I3    1              +2        

    2              +2        

    3              +2        

    4              +2        

    5            +2           

    6            +2          

    7            Üres          

I5    1   ?            +3      Csak a bal oldali 
oszlop látszik. 

    2      +         +3       

    3      +         +3       

    4   ?            +2       

I6    1-

6 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  

I7    1-
7 

                  +  Téglalapok két? 
függőleges 

oszlopban. Erősen 

sérült. 

J5    1-
5 

       +             Két oszlop 
négyzet középen 
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K. 

sz 
E

20
  

21
 sor Á. 

p.
22

 

M
23

 Oszlop jobb és bal oldalon
24

 Oszlop középen
25

 Megjegyzés 

E Rf R Méh Geometrikus 

elemek 

Ü E Sz M Á.p. R G Geometrikus 

elemek 

   X    
egy függőleges 

sávval. 

J5    1               +       

    2               +       

    3               +       

    4               +       

    5               +       

    6             ?        Utolsó sorban 

fáklya vagy 

thyrsos. 
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12. táblázat 

A gyapjúfonat 

K.sz. Megjelenik Csukló Tenyér Gyapjúfonat vége Megjegyzés 

I N 

nem 

különül 

el 

kiszélesedő 

harang 

alakú 

három 

bojtban 

végződő 

A9 + - ? ? - + - 

 A30 + - ? ? - + - Megmaradt a kézhez csatlakozó madár 

A32 + - ? ? ? ? ? - 

B12 + - - + ? ? ? kéztöredék madárral 

G1 + - - + + - - Botszerű, kézben fogja. 

G2 + - - + + - - Botszerű, kézben fogja. 

G5 + - - + + - - - 

H4 + - ? ? + - - - 

H10 + - + - - + - - 

H11 + - ? ? - + - - 

H14 + - - + + - - - 

H22 + - - + ? ? ? - 

H23 + - ? ? + - - botszerű 

H25 + - ? ? ? ? ? A H24-hez  tartozó töredék 

I1 + - - + + - - botszerű 

I2 + - - + - + - - 

I3 + - - + + - - lándzsaszerű 

I4 + - ? ? ? ? ? - 

I7 + - ? ? ? ? ? - 

I8 + - + - - + - - 

I9 + - - + - + - - 

I10 + - - - - + - Ujjak hegyétől indul 

I11 + - - - - + - Ujjak hegyétől, a gyapjúfonat alja a megszokottnál szélesebb és hosszabb. 

I12 + - ? ? ? ? ? - 

I13 + . ? ? ? ? ? - 
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K.sz. Megjelenik Csukló Tenyér Gyapjúfonat vége Megjegyzés 

I N 

nem 
különül 

el 

kiszélesedő 
harang 

alakú 

három 
bojtban 

végződő 

J1 + - - + - + - - 

J2 + - - + + - - - 

J4 + - ? ? + - - - 

J5 + - - + + - - Pálcaszerű, olyan, mintha a hüvelykujjával szorítaná a tenyeréhez. 

J6 + - ? ? ? ? ? - 

Nem jelenik meg 

G4 - + - -    - 

H1 - + . .    - 

H3 - + - -    - 

H5 - + - -    Ugyan hiányoznak a karok, de a talapzaton nincs nyoma a gyapjúfonatoknak. 

H6 - + - -    Ugyan hiányoznak a karok, de a talapzaton nincs nyoma a gyapjúfonatoknak. 

H8 - + - -    Ugyan hiányoznak a karok, de a talapzaton nincs nyoma a gyapjúfonatoknak. 

H15 - + - -    

 H26 - + - -    Ugyan hiányoznak a karok, de a talapzaton nincs nyoma a gyapjúfonatoknak. 

I5 - + - -    Eltérő kéztartás 

I6 - + - -    Hiányzik a kar, de a gyapjúfonat nyomai nem látszik. 

Sérült, nincs adat a gyapjúfonatról 

G3 ? ? ? ? ? ? ? Hiányzik a kar, a gyapjúfonat, ha volt is nem maradt meg. 

H2 ? ? ? ? ? ? ? Hiányzik a kar, a gyapjúfonat, ha volt is nem maradt meg. 

H7 ? ? ? ? ? ? ? Hiányzik a kar, a gyapjúfonat, ha volt is nem maradt meg. 

H9 ? ? ? ? ? ? ? Hiányzik a kar, a gyapjúfonat, ha volt is nem maradt meg. 

H12 ? ? ? ? ? ? ? Hiányzik a kar, a gyapjúfonat, ha volt is nem maradt meg. 

H13 ? ? ? ? ? ? ? Hiányzik a kar, a gyapjúfonat, ha volt is nem maradt meg. 

H16 ? ? ? ? ? ? ? Hiányzik a kar, a gyapjúfonat, ha volt is nem maradt meg. 

H17 ? ? ? ? ? ? ? Hiányzik a kar, a gyapjúfonat, ha volt is nem maradt meg. 

H19 ? ? ? ? ? ? ? Hiányzik a kar, a gyapjúfonat, ha volt is nem maradt meg. 

H20 ? ? ? ? ? ? ? H19-hez tartozó polos töredék 
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K.sz. Megjelenik Csukló Tenyér Gyapjúfonat vége Megjegyzés 

I N 

nem 
különül 

el 

kiszélesedő 
harang 

alakú 

három 
bojtban 

végződő 

H21 ? ? ? ? ? ? ? felsőtest töredék 

H24 ? ? ? ? ? ? ? fejtöredék 

H27 ? ? ? ? ? ? ? felsőtest töredék 

H28 ? ? ? ? ? ? ? Hiányzik a kar, a gyapjúfonat, ha volt is nem maradt meg. 

Nincs adat 

G6 ? ? ? ? ? ? ? - 

G7 ? ? ? ? ? ? ? - 

H18 ? ? ? ? ? ? ? - 

H29–H37 ? ? ? ? ? ? ? - 

I14 ? ? ? ? ? ? ? - 

I15 ? ? ? ? ? ? ? - 

J3 ? ? ? ? ? ? ? 
 Összesen 30 10 2 13 11 11 0 - 
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Katalógus 

 

 A1 (1.a–c kép) 

Artemis Ephesia körplasztikájának töredéke  

Anyag: fehér márvány. 

Méret: magasság: 67 cm; szélesség: n.a.  

Ismertté válási hely: Aquileia. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: Aquileia, Museo Archeologico Nazionale. 

Leltári szám: 451. 

 

Leírás: Hiányzik a fej, a nyak, a bal váll, az alkarok nagy része, a jobb felkar egy része, a 

lábfejek, a chitón aljának hátsó része. Hiányos a felsőtest bal oldala a mellek utolsó soráig, 

valamint töredékesek a figurális díszítések. A vállakon megjelenik egy pelerinszerű alátét, 

amely a mellek felső soráig tart. Ezen látható a virágkoszorú megmaradt része, meglehetősen 

magasan a megszokotthoz képest. A koszorúról stilizált makkformájú gyöngyök lógnak. 

Thiersch nem említi, hogy állatövi jegyek lennének a szobron. Fleischer szerint azonban 

megjelennek. A fényképen ugyan látszik, a virágkoszú alatt valamilyen figurális rátét, de nem 

vehető ki pontosan, hogy mi az. A felkarokon a pelerinhez csatlakozva vastag karpántok 

láthatóak egészen a könyökig. Az alkar megmaradt részein a ruha ujjának redőzöttségét 

vékony, bevésett vonalakkal jelenítették meg. A mellek három sorba rendezettek, hosszúkás 

formájúak, a középső sorban a legnagyobbak és az alsóban a legkisebbek, az övet elöl szinte 

teljesen eltakarják. Az ependytés mezőkre tagolt, 5 sora és 4 oszlopa van. Az egyes figurális 

díszítések a mély, határozott vonalakkal jelzett, keretes mezőkben jelennek meg, de nem 

mindig középen. Az első és második sorban, a középső oszlopban lévő griffek és sphinxek (?) 

eltakarják az alsó keretet, az oldalsó oszlopokban pedig, a mezők bal alsó sarka felé tolódnak. 

A középső két oszlopban lévő állatdíszítések kopottak, töredékesek, az első két sorban alig–

alig kivehetőek, az elsőben valószínűleg griffeket, a másodikban talán sphinxeket ábrázolnak, 

a harmadik negyedik sorban egy-egy oroszlán, alul egy-egy bika. Az oldalsó oszlopokban: 

Virágkehelyből kiemelkedő nőalak, méh, egy negyedekre osztott kör, talán stilizált virág, 

méh, majd újra egy negyedekre osztott kör. Az ependytést egy háromosztatú pánt zárja le. A 

chitón vége az ependytés alól fodrozottan bukkan elő. A szobor hátoldalán jól látszik a 

nimbus hátulján lévő széles, vastag szegélyű szalag, amely 4 bojtban végződik. Az öv 

háromosztatú, a szegélyek ugyanolyan szélesek, mint a középső sáv. Míg a felsőtesten a ruha 

redőzöttségét csak néhány bevésett vonallal jelenítették meg, addig deréktól lefele nagyon 

alaposan kidolgozták az egyes hullámszerű redőket.  

 

Előtörténet: Első ismert említése idején (Maionica 1910, 63.) már az Aquileiai múzeum 

tulajdonában van. 

 

Kiadta: MAIONICA (1910): 63. Nr. 109; BRUSIN (1936): 48; FLEISCHER (1984): 759. Nr. 26. 

 

Tárgyalta: THIERSCH 1935, 1–2. Nr. 1. Taf XV, 1–3; LICHTENECKER (1952): Nr. 19, 43; 

FLEISCHER (1973) E1; 2, 71, 128, 74. 2. lábj., 99. 4. lábj., 101. 1 lábj., 117. 2. lábj. 128. 2. 

lábj. korábbi szakirodalommal; FLEISCHER (1978): 43. 

 

 

  



306 

 

A2 (2.a–b kép) 

 Artemis Ephesia körplasztikájának torzója 

Anyag: mészkő. 

Méret: magasság: 25 cm; szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: Aquileia. Lelőhely: valószínűleg Aquileia környéke. 

Őrzési hely: Aquileia, Museo Archeologico Nazionale. 

Leltári szám: PG 8. 

 

Leírás: Hiányzik a fej nagy része, az arcnak csak az alsó része maradt meg, hiányzik a bal 

váll, az alkarok. Az egész szobron számos kisebb sérülés látható. A test közepén a szobor 

elrepedt, ezért, főleg a hátoldalon, átdolgozták. 

A fejből az arc bal oldalán a szemek alatti rész, az orrnak egy kis része, a jobb oldalon az arc 

alsó fele maradt meg. A nyakon a ruha szegélye díszítés nélküli, a virágkoszorú hiányzik, 

helyette egy másik láncot láthatunk, amelyről hosszúkás gyöngyök lógnak. Az ez által 

határolt területen belül bekarcolva két nőalak, felettük három bekarcolt rozetta. Alattuk 

négyzet alakú, lapos „mellek”, három sorba rendezve, leginkább rácsformára emlékeztetve. A 

jobb vállon egy hajtincs vége látszik. A felkarokon mindkét oldalon egy-egy emberfej. 

Hiányzik az öv. Az ependytés három sorra osztott, az egyes sorok felső része peremszerűen 

kiugró és szélesebb, mint az aljuk. A legfelsőben, bal és jobb oldalon egy-egy ember esetleg 

oroszlánfej, középen három szarvasmarha fej; a második sorban jobb és baloldalon két kisebb 

középen három nagyobb szarvasmarha fej; a legalsó sorban kétoldalt inkább ember mintsem 

állat fejek, középen három szarvasmarha fej. A chitón redőzötten bukkan fel az ependytés 

alól. A lábfejek közül csak a bal látszik valamennyire. A talapzat eredetileg kör alakú lehetett. 

Fleischer szerint annyira szokatlan ábrázolás, hogy kétségbe vonható annak eredetisége.
1
 

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 759. Nr. 26. 

 

Tárgyalta: FLEISCHER (1973): E2; 2, 74, 90, 112.  

  

                                                
1 FLEISCHER (1973): 2. 
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A3 (3.a–c kép) 

 Artemis Ephesia körplasztikájának torzója 

Anyag: mészkő. 

Méret: magasság: 77 cm; szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: Athén. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: Athén, Ethniko Arkhaiologiko Mouseio. 

Leltári szám: 1638. 

 

Leírás: Letört a nyak, a fej, az alkarok, a talapzat és a láb valamivel a boka felett, a nimbus 

nagy része, csak egy kis rész látszik belőle a jobb vállnál. A szobor egészen egyedi ábrázolás, 

számos megszokott elem nem jelenik meg rajta, így a virágkoszorú, az ependytés és a 

csillagjegyek sem.  

Egészen vékony a test vonalát szorosan követő ruha, amelyen díszítésként alaposan 

kidolgozott, plasztikus figurális rátétek vannak. A redőzöttsége csak a hátoldalon látszik. 

Mindkét vállon egy-egy kígyózó hajtincs. A nyakon három lánc, az első hosszúkás 

gyöngyökkel díszített, a második egy egyszerű gyöngysor. A harmadik Thiersch szerint egy 

astragalus füzér,
2
 de leginkább egy gyöngysorra hasonlít: ovális alakú, fektetve felfűzött 

gyöngyökből áll, az egyes nagyobb gyöngyszemek között kisebb, vékonyabb gyöngyök. A 

láncok alatt egy szalagra felfűzve négy darab hatszirmú virág. A „mellek” mellett kétoldalt 

egy-egy szárnyas nőalak áll egymással szembefordulva, bal kezüket a két középső virág fölé 

nyújtják. A könyökhajlatokban egy-egy ülő, egymás felé forduló oroszlán. A hosszúkás 

„mellek” lefelé mutató háromszög alakban, hét sorban, szőlőfürtszerűen helyezkednek el. 

Közvetlenül alatta, elöl középen öt sorban, kettesével figurális rátétek, amelyek közül néhány 

hiányos, vagy erősen kopott. Az első két sorban griff protomék; a harmadikban két sphinx 

protomé női fejjel, a bal oldalinak hiányzik félig az arca; a negyedik sorban ismét két griff 

protomé; az ötödikben a négy felső sortól kissé elkülönülve két rozetta. Kétoldalt egy–egy 

szárnyas nőalak, de nem növényből, hanem valamiféle anyagszerű dologból, vagy hullámok 

közül emelkednek ki, alattuk egy-egy méh. A nőalakok feje felett egy-egy puntello, amely a 

feltételezések szerint a gyapjúfonatokat voltak hivatottak megtámasztani. A szobor hátoldalán 

bár a ruha redőzöttsége megjelenik, de szorosan követi a test vonalát, a csípő és a lábak 

vonala kirajzolódik. 

 

Datálás: Thiersch szerint Hadrianus kora után készülhetett, Fleischer szerint késő 

hellenisztikus. 

 

Kiadta: JESSEN (1905): 2765; MEURER (1914): 218, Abb. 10; COLEMAN III, (1965): 113 Taf. 

3b; FLEISCHER (1984): 758 Nr. 32. 

 

Tárgyalta THIERSCH (1935): 2, Nr. 2. Taf. XXVIII, XXIX 1–2; LICHTENECKER (1952): 44. 

Nr. 29; 46, 110, 116–117; FLEISCHER (1973) E 3; 3, 64, 66, 74, 85, 97, 104, 119, 120, 118.1. 

lábj.; Taf. 3–4; FLEISCHER (1978): 331.   

                                                
2
 THIERSCH (1935): 2. 
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A4 (4.a–c kép) 

 Artemis Ephesia körplasztikájának töredéke 

Anyag: márvány. 

Méret: magasság: 65 cm; szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: Bázel. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: Bázel, Antikenmuseum Basel und Sammlung Ludwig. 

Leltári szám: BS 280. 

 

Leírás: Erősen megrongálódott. Hiányzik a falkorona, a nimbus mindkét oldala letört, 

hiányoznak az alkarok, amelyeket korábban egy fémdűbellel illesztettek a helyére. Az 

ependytésnek, már ha erről a ruhadarabról van szó, csak a felső két sora maradt meg, 

körülbelül térdmagasságtól lefelé hiányzik a láb.  

A nimbus tetején látható egy kör alakú rátét feltehetőleg a falkorona vagy kalathos nyoma. 

Magának a nimbusnak formája egészen egyedi, leginkább ovális alakú,
3
 sokkal ívesebb, mint 

általában, és egészen a lapocka aljáig ér. Továbbá sokkal inkább ruhaanyagszerű, mint a többi 

szobor esetén. A nimbuson megjelenő reliefek is egészen egyediek, a megszokott protomék 

helyett, egymás mellett rohanó állatokat láthatunk profilból, minden oldalon, alul és felül két–

két párat. Jobb oldalon felül egy szarvas és egy párduc, alul oroszlán és talán ló, bal oldalon 

felül szarvas és kos, alul bika és talán öszvér, esetleg szamár. Az arc erősen kopott, az orr 

hiányzik, azonban kivehetőek a fiatal lányarcra emlékeztető vonások. A haj kétoldalt 

felcsavart és hátul összekötött, oly módon hogy két hajtincs a fülek mögött a vállra hull. A 

hajat egy hajpánt fogja hátra, amely a halántékokon át ívesen húzódik valamivel a homok 

felett, a homlok háromszög alakban látszik a hátratűzött haj alatt. A nyakon egy rozettákból 

álló nyakpánt. A ruha szegélye díszítések nélküli, szélesebb a megszokottnál, nem 

közvetlenül a nyak alatt, hanem nagyjából a kulcscsont és a váll találkozásánál indul. A 

mellkason lévő ábrázolás is egészen egyedi. A mellkas tulajdonképpen három sávra osztott. A 

legfelső mezőben, középen egy oltár
4
 (?) ettől jobbra egy jobb felé forduló ló, amely előtt egy 

szárnyas nőalak térdel, a bal oldalon balra fordulva egy őz, amely előtt szárnyas nőalak térdel, 

esetleg ül. A nőalakok kezüket az állatok orra felé nyújtják, simogatják, esetleg etetik azokat. 

A második sávban nyolc oroszlánfej, ez valamivel jobban kiemelkedik a ruha síkjából, mint 

az előző jelenet, a sáv tetején eléggé bizonytalanul, de mintha látszana valamiféle szegély, az 

alján azonban elég határozottan megjelenik egy szélesebb szegély, de az is lehet, hogy ez a 

harmadik sáv felső szegélye. A harmadik sáv leginkább egy szélesebb szegélyű pántra 

emlékeztet, amelyen hat csillagjegy jelenik meg, ezek jobbról balra nézve a következőek: 

Bika, Ikrek, Rák, Oroszlán Szűz, Skorpió. A csillagjegyek alatt egy dupla gyöngyös láncon 

egy lefelé fordított lunula. A ruhaujjak anyagszerűen redőzöttek, a vállakon és a felkaron két 

vagy három virágminta (?) jelenik meg. A „mellek” derékmagasságban kezdődnek és a 

szokásostól eltérően a szobor hátulján is megjelennek, oválisak, hegyesek, teltek, három 

sorosak, a felső sorban kisebbek, illetve az, amelyik közvetlenül a lunula alatt van, valamivel 

nagyobb, mint a többi, az alsó két sorban pedig nagyobb méretűek. Az ependytés teljesen 

keskeny, tulajdonképpen hatszög alakú oszlop, Thiersch szerint herma formájú.
5
 Elöl egy, 

oldalt pedig két-két oszlopos. Az első két sora maradt meg egészben, a harmadik csak 

töredékes. Az ependytés ötoszlopos és mezőkre osztott, az egyes mezők keretesek, oldalt 

inkább álló téglalap, középen négyzet alakúak. Elöl középen, felül két ágaskodó griffet 

láthatunk, amelyek egy thüroszoszt tartanak a mellső mancsukban. Alatta egy indalábú nő, aki 

kezeivel, megragadja a felkunkorodó indákat. A harmadik mezőnek csak a középső része 

                                                
3 Thiersch szerint kagyló formájú. THIERSCH (1935): 13. 
4 Thiersch erről nem ír, de az általa közölt meglehetősen részletes képen, látható az állatok között egy négyzet 

alakú tárgy, amelynek a tetején középen szintén egy négyzet alakú kisebb tárgy látható.  
5 THIERSCH (1935): 14. 
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látszik. Mindkét oldalon, mindegyik oszlopban különböző formájú virágok. Hátul a szobron 

vésőnyomokat látunk illetve a „mellek”, bár hátul is megjelennek, nincsenek teljesen 

kifaragva. Minden valószínűség szerint a szobor hátulját, ha el is készült, nem dolgozták ki 

pontosan.  

 

Datálás: Paul Arndttól Thiersch azt az információt kapta, hogy a szobor semmiképpen nem 

készülhetett Hadrianus császár kora után. Ezzel ő is egyetért, sőt szerinte figurális díszítései 

egyértelműen arra utalnak, hogy szobor a késő hellénisztkus időszakból származik.
6
 A 

hellénisztkus időszakára való datálást megerősíti az is, hogy Artemis Ephesia a Kr. e. 133–

ban megjelenő cistophorus érmeábrázolásainak egy korai darabján a „mellek” hasonló módon 

helyezkednek el, mint ennél a szobornál valamint a H5 (68.a–b kép), H6 és H7 (69. kép) 

illetve a H8 terrakották esetén. Szintén a korai datálás mellett szól az a tény is, hogy a szobron 

megjelenő csillagjegyek az évkörrel megegyező sorrendben követik egymást, egészen a 

Szűzig, amelyet a Skorpió követ, vagyis kimarad a Mérleg. Azonban a Mérleg viszonylag 

későn, csupán a Kr. e. 1. században kerül be a zodiákus jegyeinek sorába,
7
 így ennek a 

jegynek hiánya utalhat arra, hogy a szobor ezt megelőzően készült.  

 

Előtörténet: Hugo Helbing berlini műkereskedésében bukkan fel először. Thiersch, Paul 

Arndtra, Hugo Helbing kollégájára hivatkozva azt állította, hogy a szobrot Rómából egy 

bizonyos Barsantitól vásárolták; mivel Thiersch könyve 1935–ben jelent meg, ezért ennek 

ezelőtt kellett történnie. Barsanti nagy valószínűség szerint azonos Alfredo Barsanti 

olaszországi gyűjtő-műkereskedővel. A szobrot Barsanti egyes források szerint Rómából, más 

források szerint Nápolyból szerezte. Talán Helbing üzleti feljegyzései között meg lehetne 

találni egy adásvételi szerződének vagy bármi olyannak feljegyzést, ami utal a szobor 

előtörténetére. Sajnos azonban, mint ahogy Dr. Meike Hopp, a két világháború közötti 

időszak németországi műkereskedelmének kutatója volt szíves tájékoztatni, nincs nyilvánosan 

elérhető Helbing archívum, így ezen az úton sajnos nem lehet kideríteni, hogy mikor történt a 

szobor megvásárlása. Hugo Helbingtől, zsidó származása miatt, 1935-ben megvonták az 

árverési engedélyét; ez is azt a tényt erősíti, hogy mindenképpen korábban kellett a szobrot 

megszereznie. A jóvátételi eljárások során Helbing családja nem kapott vissza antik 

szobrokat, viszont Dr Meike Hopp szerint Helbing az 1920-as években igen aktív külföldi 

kapcsolatai voltak, többek közt például Svájcban és Olaszországban is, így véleménye szerint 

a szobor valamikor ebben az időszakban kerülhetett a műkereskedő tulajdonába. Ugyanakkor 

javasolta azt is, hogy vegyem fel a kapcsolatot Prof. Dr. Claudia Barsanti 

művészettörténésszel, aki Alfredo Barsanti leszármazottja. Barsanti professzorasszonnyal 

folytatott levelezésem során kiderült, hogy bár a Barsanti családban több műkereskedő is volt, 

de egyik sem vezetett nyilvántartást az általuk vásárolt és eladott tárgyakról. Így kénytelenek 

vagyunk nem megerősített információkra hagyatkozni a szobor eredetének kérdésben. 

Ugyanakkor a szobor egyes elemeinek vizsgálata támpontot adhat annak származását illetően. 

Thiersch az egyes díszítőelemekből, a nimbuson megjelenő állatalakokból, az ependytésen 

megjelenő virágfigurák formájából ítélve úgy véli, hogy a szobor Kis–Ázsiából származik. 

Ugyanakkor jó érzékkel szintén ezt alátámasztó bizonyítéknak mutatja be a „Rankenfrau” 

vagyis az indalábú nőalak is.
8
 Ugyanis, mint ahogy azt Stoop harminc évvel később 

bebizonyította,
9
 azok a típusú „Rankenfrau”-k, amelyek keveréklények, vagyis lábaik 

indákban végződnek, nem pedig indák közül emelkednek ki, inkább jellemzőek Kis-Ázsiában, 

                                                
6 THIERSCH (1935): 15 Pergamoni művészek készítették a szobrot véleménye szerint, a szobor egyes díszítő 

motívumaira analógiákat hoz a kis–ázsiai kisművészetből 
7 KÁKOSY (1978): 37. 
8 THIERSCH (1935): 16. 
9 STOOP (1960): 50–51. 
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mintsem a birodalom nyugati felén. Szintén a Kis-Ázsiából származás mellett szól a szobor a 

H9 (70. kép) illetve a H23-al (81. kép) mutatatott hasonlósága. Az előbbi szobor Klazomenai, 

míg az utóbbi, Izmir környékéről került elő. 

 

Kiadta: REINACH (1930): 174,2; FLEISCHER (1984): 761 Nr. 86. 

Tárgyalta: THIERSCH (1935): 13–17. Nr. 11. Taf. XXX – XXXII, XXXIII,2. LICHTENECKER 

(1952) 44. Nr. 30; MILTNER (1958b): 33–34. FLEISCHER (1973): E 58; 19, Taf. 33. korábbi 

szakirodalommal.  
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A5 (5. kép) 

Artemis Ephesia körplasztikájának töredéke 

Anyag: márvány.   

Méret: magasság: 54,5 cm; szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: Bázel. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: ismeretlen. 

Leltári szám: ismeretlen. 

 

Leírás: Hiányzik a polos, mindkét kéz, az alkarok egy része, a lábfejek és a chitón alsó része. 

Valamivel a jobb térd felett egy törésnyom, feltehetőleg az istennőhöz kapcsolódó szarvas 

rögzítésnek a helye. Az ependytés figurális ábrázolásai kopottak, töredékesek. A szobron 

nincsenek kiegészítések. 

A polosnak csak a legalsó része maradt: egy fejre illeszkedő, rozettákból álló kettős pánt. A 

tetején a kalathos alsó részének maradványa. A nimbus inkább szögletes, mint íves, protomék 

helyett mindkét oldalon egy-egy kakast látható profilból, a kakasok feje mellett egy-egy 

ötszirmú rozetta. A polos alól felcsavarodó, rövid hajtincsek bukkannak elő, hátul, a fülek 

mögött mindkét oldalon egy-egy hosszabb hajtincs. Az arc kerek, a pofacsontok és az orr 

szélesek. A száj keskeny, az ajkak vastagok. A nyakon egy vastag lánc, amelyen jobb és bal 

oldalon három-három makk formájú gyöngy, középen egy fekvő holdsarló formájú medál. A 

mellkason és a vállakon, a lánc alatt egy dupla szegélyű gallér. Ez alatt közvetlenül a 

„mellek”, hosszúkásak, teltek, négy sorba rendezettek. Az ependytés, amelynek három sora 

maradt meg, mezőkre osztott, középen két oszlopba rendezett. Oldalt egy–egy oszlop látható, 

a középső és az oldalsó oszlopok mezői nem egy sorban, hanem egymáshoz képest 

elcsúsztatva helyezkednek el. Az oldalsó mezők magasabbak és szélesebbek, mint a 

középsők. A legfelső mezőnek nem látszik a felső szegélye, de mindenképpen magasabbról 

indul, mint a középső oszlopok mezői.  

A középső oszlopokban valamilyen szárnyas állatalakok, talán griffek protoméi, az alakok 

teste kiemelkedik az ependytés síkjából, azonban a szárnyakat csak bekarcolták. Az ependytés 

harmadik sora alatt, feltehetőleg a ruhadarab alsó szélénél három rozetta. Jobb oldalon felül 

egy négyszirmú virág, alatta egy ötszirmú, dupla rozetta, legalul egy méh. A bal oldalon, 

amely kevéssé látszik a fényképeken, legfelül egy szimpla négyszirmú (?) rozetta, alatta egy 

négyszirmú (?) virág, alul egy méh. A jobb oldalon a chitón redőinek egy kis része látható.  

A szobor hátoldalán, mind az alsó, mind a felsőtesten a chitón anyaga redőzött. A nimbusról 

hátul egy széles szalag lóg, amely bojtokban végződik. 

 

Datálás: Roth-Rubi a szobrot a Claudius–korai Flavianus időszakra ezzel szemben Fleischer 

valamivel későbbre, Trainanus–Hadrianus időszakra datálja. 

 

Kiadta: ROTH–RUBI (1976): Nr. 122. 

 

Tárgyalta: FLEISCHER (1978): 331. E 4a. 
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A6 (6.a–d kép) 

Artemis Ephesia körplasztikájának torzója 

Anyag: márvány.  

Méret: magasság: n.a.; szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: Bonn, Prof. Dr. Martini magángyűjteménye. Lelőhely: ismeretlen.
10

 

Őrzési hely: ismeretlen. 

Leltári szám: ismeretlen. 

 

Leírás: Hatszögletű talapzaton álló szobor. Hiányzik a falkorona felső szegélye, a kezek. 

Elképzelhető, hogy ez utóbbiakat már egyszer korábban kiegészítették, erre utalnak az 

alkarokból kiálló fém dübelek. A figurális díszítések kopottak. A szobor orrát és állát 

bizonyosan restaurálták. Az ependytésen alulról a második sornál keresztben egy repedés fut 

végig a szobron, elképzelhető, hogy ez a rész egy későbbi restaurálás eredménye. 

Ez az egyetlen olyan ismert szobor, amelyen a kalathos nélküli, eredeti falkorona maradt meg. 

A falkorona emeletes, kerek, „torony” formájú. A „torony” falán megjelenítették az 

építőköveket, elöl középen egy íves kapu látható. A bástya tetején nincs pártázat, egy 

kiemelkedő szélesebb részt látunk, amelyen körben kicsi befúrt mélyedések vannak. Az 

emelet kisebb átmérőjű, a felső pereme csak a jobb oldalon maradt meg némileg. Elöl 

középen valamint jobb és bal oldalon egy-egy befúrt mélyedés. A nimbus majdhogynem kör 

alakú, rajta mindkét oldalon hat-hat griff protomé. A haj középen elválasztott és hátratűzött. A 

nyakon a ruha szegélye vastag, és díszítések nélküli. A mellkason két vastag lánc látható, 

amelyen makk alakú függők lógnak. A kisebb láncon elöl középen egy karika alakú medál, 

amelynek a közepén egy korong van. Az alsó lánc alatt, a makkok között, hat rozetta, az első 

és hatodik rozetta tulajdonképpen a felkarokon van. A „mellek” viszonylag alacsonyan, a 

könyökök magasságától indulnak, négysorosak, laposak, oválisak, lefelé csökkenő méretűek; 

a legnagyobbak az első sorban vannak, a legalsóban pedig sokkal kisebbek, de sűrűbben 

követik egymást. A karokon a ruha redőzött, az alkarokon közvetlenül a törés felett 

megjelennek a gyapjúfonat nyomai. 

Az ependytés hat soros és három oszlopos, mezőkre osztott, a mezők vékony keretbe 

foglaltak. A sorokat és az oszlopokat háromosztatú sávok választják el egymástól. A bal oldali 

oszlopban egymás alatt, felülről lefele indulva virágkehelyből kikelő nőalak (a virág és a 

kezek kilógnak a keretből),
11

 méh, újabb szárnyas nőalak, méh, rozetta, oroszlán protomé. 

Középső oszlopban, eltérően a megszokottól, soronként csupán egy figurális rátét van, 

azonban ezek is nagyon kopottak, fentről lefelé haladva egy griff (?), bika, rozetta, griff (?), 

rozetta, griff (?). A jobb oldali oszlopban legfelül virágkehelyből kiemelkedő talán szárnyas 

nőalak, méh, virágkehelyből kiemelkedő nőalak szárnyak nélkül, újabb méh, rozetta, oroszlán 

protomé. Az ependytés alól előbukkanó chitón redőzötten omlik a lábfejekre úgy, hogy a bal 

oldali lábfej egészét kitakarja, a jobb oldalin meg csak a lábujjak látszanak. A megszokottól 

eltérő módon a két lábfej közé is becsúszik az chitón alja, a jobb lábfej egy kicsit ferdén 

tartott. A szobor hátulján a chitón a derékrésznél és az alsótesten redőzött 

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 760 Nr. 94. 

 

Tárgyalta: LICHTENECKER (1952): 44. Nr. 32; 49–51, 55, 60, 62, 66.; FLEISCHER (1973): 

E66; 4, 20–21, 46, 52, 64, 65, 73,74, 81, 128, 90. 2. lábj., 118. 1. lábj., 163. 3. lábj. Taf. 33–

35. 

                                                
10 Lichtenecker szerint nyilvánvalóan Itáliából származik, de ő is csak egy meg nem nevezett illető szóbeli 

közlésére alapoz. LICHTENECKER (1952): 55. 
11 A Fleischer által közölt fénykép rossz minősége miatt egyikről sem dönthető el, hogy van–e szárnya. 

FLEISCHER (1973) Taf.33–35. 
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A7 (7.a–b kép) 

Artemis Ephesia körplasztikájának töredéke 

Anyag: fehér, áttetsző, közepes és nagy kristályos márvány. 

Méret: magasság: 33 cm; szélesség: 22,5 cm. 

Ismertté válási hely: Bellori gyűjtemény, 1701. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: Drezda, Albertinum. 

Leltári szám: 1765. 

 

Leírás: Körplasztika töredék az ependytés első sorával. Hiányzik a nyak, a fej, a nimbus nagy 

része (egy kis darabja megmaradt a bal vállnál), valamint hiányoznak az alkarok is. A 17. 

században kiegészítették, de ma már ezek nélkül a kiegészítések nélkül látható. A nyakon a 

ruha szegélye díszítés nélküli, mellkason a négy-öt szirmú virágokból készült, vastag 

szalaggal átkötött koszorú által határolt területen belül, két szárnyas nőalak jelenik meg, akik 

koszorút tartanak a Rák fölé, másik kezükben a leírások szerint pálmaág, ám a szobro ezen 

része annyira sérült, hogy ez nem vehető ki pontosan.. Közvetlenül a virágkoszorú alatt egy 

hosszúkás gyöngyökből álló lánc. A gyöngyös lánc és a virágkoszorú alatt a válltól lefelé 

indulva egy pelerinszerű alátét van, ennek az anyagdarabnak némileg látszik a redőzöttsége. 

A „mellek” egymás alatt három sorban helyezkedek el, nagyjából egyforma nagyságúak. A 

mellbimbók meglehetősen hangsúlyosan jelennek meg. Az egyes „melleket” befúrt lyukak 

különítik el egymástól. A „mellek” alatt jól kivehető az öv. Az ependytés megmaradt során 

látszik, hogy négyzetekre osztott volt. A középső oszlopban három szarvast láthatunk, 

kétoldalt egy-egy virágkehelyből kiemelkedő nőalakot. A hátoldalán megjelenik a három 

bojtban végződő széles szalag, amely alatt egy alátét anyag van. Jól látható a viszonylag 

széles öv, amelynek vastag az alsó szegélye. A szobor hátoldalán lévő anyag redőzöttségét 

csak néhány egyszerű vonallal jelezték. 

 

Előtörténet: Lorenz Berger 1698-ban felvásárolta a Bellori gyűjteményt a Brandenburgi 

gyűjtemény számára; ez a szobor is a megvásárolt tárgyak között volt. 1726 és 1730 között 

adományozás útján került Drezdába. 

 

Keltezés: Vorster szerint, a szobornak mindenképpen a Kr. u. 1. században kellett készülnie,
12

 

erre engednek következtetni azok a mellek között, illetve a virágok közepén található elég 

mély befúrások, amelyekre párhuzamot a flaviusi és traianusi időszak virágfüzér ábrázolásai 

esetén találhatunk.
13

 Ha ez a feltételezés igaz, és a mellbimbók nem a 17. századi restaurálás 

során kerültek a szoborra, akkor az azt jelenthetné, hogy már a Kr. u. 1 században, Minucius 

Felix korához képest száz évvel korábban előfordult volna a „mellek” mellként való 

ábrázolása. Azonban az ókori eredetűnek tartott szobrokon, egy eset, az A23 (23. kép), 

kivételével nincsenek mellbimbók. Az, hogy ez a szobor készítőjének egyedi értelmezése 

lehetett volna, egy kultuszszobor másolat esetén kevéssé valószínű, bár nem elképzelhetetlen. 

Így két eset sokkal valószínűbbnek tűnik, vagy a mellbimbók mégiscsak a restaurálás során 

kerültek a szoborra (bár Vorster határozottan cáfolja ezt), vagy a datálás nem pontos. Ez 

utóbbi esetben a szobor vagy a Kr. u. 2 században második felében vagy még később, talán 

nem is az ókorban készült. 

 

Kiadta: JESSEN (1905): 2765; FLEISCHER (1984): 758. Nr. 32. 

  

                                                
12 Vorster mellett szólna Lichteneckernek azon feltételezése is (LICHTENECKER (1952): 146.) mely szerint a 

virágkehelyből kiemelkedő nőalak-ábrázolások közül azok a korábbiak, amelyek ruhát viselnek. 
13 VORSTER (2011): 206, 209, 8. megj. 
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Tárgyalta: BERGER (1701): 224–228; THIERSCH (1935): 2–3. Nr. 3. Taf. XII, 1–2; 

LICHTENECKER (1952): 37. Nr. 18; FLEISCHER (1973): E 6; 4, 76, 117. 2. lábj.; VORSTER 

(2011): 205–209. Abb. 21.2–22.5 a korábbi szakirodalommal. 
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A8 (8.a-b kép) 

Artemis Ephesia körplasztikája 

Anyag: fekete és fehér márvány. 

Méret: magasság: 28,6 cm; szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: Bologna, Egyetemi Gyűjtemény. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: Bologna, Museo Civico. 

Leltári szám: G 1077. 

 

Leírása: A fej, a nyak, a karok, chitón alsó szegélye és lábak későbbi kiegészítések. Szintén 

modern az emeletes falkora és a fátyol. Horizontális repedés látható a vállaknál és az 

ependytés utolsó soránál. A fejen egy kétemeletes, bástyaszerű elemekből álló falkorona, 

alatta fátyol, a haj hátratűzött. A nyakon egy lánc, amelyen hosszúkás, ovális formájú függők 

vannak. Alatta közvetlenül négy sorban, hosszúkás, keskeny, lapos, egymástól elkülönülő 

„mellek”, az alsó sorban kisebbek. A „mellek” felső soránál, a hónaljnál, egy-egy négylevelű 

rozetta Az ependytés három oszlopos és négy soros, mezőkre osztott. Az egyes mezőket 

függőlegesen és vízszintesen dupla sávok választják el egymástól, a kereszteződési pontoknál 

a vertikális sávok vannak felül, a horizontálisak alul, kivétel az ependytés felső és alsó 

szegélyén. A középső oszlop figurális rátétei egymás alatt: kecske protomé, négylevelű 

rozetta, kecske protomé, négylevelű rozetta. Kétoldalt az első két sorban kecske protomé, a 

harmadikban és negyedikben rozetták. A szobor hátulján jelzés értékűen megjelenik néhány 

redő, de sem öv, sem a nimbus hátsó részén lévő szalag nem látszik. 

Thiersch kétségbe vonja, hogy a szobor ókori eredetű, azonban ezt Fleischer cáfolja, rámutat 

arra, hogy az ependytés figurális rátétei nagy hasonlóságot mutatnak több szoborral is 

(Küréné, Prof. Martini gyűjteménye), az utóbbi szobornál a „mellek” mellett szintén 

megjelennek rozetták.
14

  

 

Kiadta: THIERSCH (1935): 85–86. Nr. 123. Taf. LVI, 1–2; FLEISCHER (1984): 759. Nr. 31. 

 

Tárgyalta: FLEISCHER 1973, E 5; 4, 38, 66, 74, 81, 99, 118, 90. 1.lábj. 

                                                
14 FLEISCHER (1973): 4. 
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A9 (9.a-b kép) 

Artemis Ephesia körplasztikájának töredéke 
Anyag: fehér márvány. 

Méret: magasság: 130 cm; szélesség: 60 cm. 

Ismerté válási hely: Caesarea Maritima. Lelőhely: a színház környéke. 

Őrzési hely: Jeruzsálem, Israel Museum. 

Leltári szám: IAA 1962–94. 

 

Leírás: Hiányzik a polos, a fej, a nyak, a nimbus, az alkarok, és a jobb lábfej, a rátétek erősen 

megrongálódtak. A nyakon a ruha szegélye díszítés nélküli, a virágkoszorú nem ér egészen a 

vállig, hanem néhány centivel a váll előtt egy bojtos zsinórhoz vagy lánchoz kapcsolódva 

folytatódik. A virágkoszorún nincs szalag, a stilizált makklánc mind a koszorún belül, mind 

rajta kívül megjelenik. A virágkoszorú nem ér egészen a vállakig valamivel a kulcscsont alatt 

egy bojtos végű zsinórhoz kapcsolódik. A külső láncon jobban érzékelhető, hogy a lánc ovális 

gyöngyökből és a közéjük felfűzött hosszúkás függőkből áll, a függők belógnak egészen a 

„mellek”első sorába. A virágkoszorún belül megjelenik a két hosszú ruhás, egymással 

szembeforduló, szárnyas nőalak, egyik kezükben pálmaágat tartanak, másik kezükkel pedig 

magasra emelnek valamit, vagy a felső láncot fogják, ez pontosan a szobron lévő sérülések 

miatt nem látszik. A belső, stilizált makklánc a nőalakok mögött körülbelül térdmagasságban 

húzódik. A két nőalak között, ott ahol általában a Rák „szokott lenni”, a lánc közepére 

támaszkodva egy virágkehelyből kiemelkedő nőalak látható. Ez az egyetlen olyan ismert eset, 

ahol ez a figura nem az ependytésen, hanem a mellkason jelenik meg. A „mellek” egészen 

magasan, a felkar felső harmadánál kezdődnek és az első két sor követik a virágkoszorú és a 

lánc ívét. A harmadik, negyedik sorban már kevésbé rendezettek. A felkarokon egy-egy ülő 

oroszlán, de ezek a sérülések miatt nehezen kivehetőek. Hiányzik az öv. Az ependytés 

mezőkre osztott, öt oszlopos és hat soros. Az egyes mezőket dupla sávok választják el 

egymástól. Az ependytés felső szegélye három, az alsó két sávra osztott. A középső oszlop 

díszítései erősen kopottak, nehezen kivehetők, de mindig párosával vannak, fentről lefelé 

indulva az első sorban két rozetta alatt valamilyen állat protoméi, a második és harmadik 

sorban talán kecskék vagy bikák protoméi, a negyedikben szarvasok, az ötödikben talán 

kecskék, a hatodikban az elsőhöz hasonlóan két rozetta valamilyen állatok protoméival. Jobb 

és bal oldalon, a középső oszlop mellett, fentről lefelé virágkehelyből kiemelkedő nőalak, 

négyszirmú rozetta, méh, négyszirmú rozetta, méh, négyszirmú rozetta A szélső oszlopokban 

virágkehelyből kiemelkedő nőalak, méh, négyszirmú rozetta, méh, bal oldali oszlopban 

hiányzik az ötödik mező, a jobb oldaliban egy négyszirmú rozetta, illetve az utolsóban 

mindkét oldalon négyszirmú rozetta. Az ependytés utolsó sora alatt vízszintes törés. A chitón 

alja viszonylag magasan bukkan elő az ependytés alól. A talapzat korong alakú, részben 

hiányos. A szobor hátulján a felsőtest teljesen sima, a chitón redőzöttsége csak deréktól lefelé 

jelenik meg. 

 

Kiadta: FROVA (1961): 196; FLEISCHER (1984): 759. Nr. 39. 

 

Tárgyalta: FLEISCHER (1973): E 13; 6, 64, 65, 69, 70, 75, 90, 104, 115, 101. 2. lábj.; FISCHER 

(1996): 258; GERSHT (1996): 318.vö KAMPEN (2003): 210–211. 
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A10 (10. kép) 

Artemis Ephesia körplasztikája 

Anyag: márvány. 

Méret: magasság: 63 cm; szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: Jéna. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: Jéna, Friedrich Schiller Universität, Archäologische Sammlungen, Sammlung 

Antiker Kleinkunst. 

Leltári szám: SAK M 003. 

 

Leírás: A szobor restaurált, eredetinek csak a fej és a törzs tekinthető. A két részből álló 

falkorona alul egy kerek vastagabb bástyból, amelyre egy kisebb méretű négyszögletes 

bástyát helyeztek, áll azonban ez sem eredeti. A fejen lévő, vállakra hulló fátyol elöl redőzött, 

a vállak felett megjelenő két-két figurális ábrázolás, talán griffek (?) erősen kopottak. A 

nyakon megjelenő zsinórszerűen csavart szalag alatt négy szárnyas nőalakot láthatunk, 

amelyek egymással szembe fordulnak, övvel átkötött peploszt viselnek. Jobról balra haladva 

az első koszorút és pálmaágat, a második talán egy botot, a harmadik kígyót(?) , a negyedi 

egy pajzsot(?) fog. A jelenetet egy szalag nélküli virágkoszorú határolja, azonban nem a 

legtöbb esetben előforduló módon, vagyis nem körülbelül a kulcscsont közepénél, hanem 

egészen a vállak szélénél kezdődik. A vállaknál a koszorú lezárásaként mindkét oldalon egy-

egy kúp alakú elem. Az alatta lévő stilizált makklánc hosszú függőkkel (stilizált makkok), 

szinte már a felkar felső részéről indul, a függők belógnak a „mellek” közé. Mindkét felkaron 

egy-egy töredékes oroszlán. A gyapjúfonat háromszor csavarodik fel az alkarra. Mindkét kéz 

ujjai letörtek. A stilizált makklánc alatt a has magasságában, a testhez szorított alkarok 

vonalától kiindulva két sorban, a szobor elején és oldalán, rendezetlenül, különböző méretű 

„mellek”. Az ependytés három soros, az ezen megjelenő figurális díszítések négyszög alakú 

keretben vannak. Az ependytés első sora teljesen, a második sora csak töredékesen maradt 

meg, a második sortól lefelé egy későbbi kiegészítés látható. Az első sorban elöl két 

virágkehelyből kiemelkedő nőalak, az alattuk következő sorban két griff. Alattuk egy sor 

rozetta, amely az oldalsó oszlopokban is megjelenik, illetve két bika. Oldalt a mezőkben egy-

egy méh látható, amelyek feje felett egy-egy rozetta van. A szobor hátulja nem annyira 

részletesen kidolgozott, mint az eleje, de jól látszik a fátyol, a rajta lévő szalag, amely három 

bojtban végződik, illetve a chitón redőzöttségét is megjelenítik.   

Bár a szobrot a Kr. u. 2 századra datálják, mégis számos kétség merül fel az eredetiségével 

kapcsolatban. 

A nimbus helyett itt inkább egy redőzött fátylat láthatunk, hasonló redőzöttség fordul elő az 

A23 (23. kép) esetében, ám itt ez egy későbbi restaurálás eredménye. Jellemző módon a 

nimbusból 3, 4, 5, egy esetben 6 állat vagy griff figura emelkedik ki. Ez lenne az egyetlen 

olyan szobor, ahol a nimbuson két-két állat/mitológiai lény figurát ábrázolnak. 

A szobor arca a görög szobrászatnak inkább a klasszikus korára emlékeztet, mintsem egy 

hellénisztkus időszakban vagy császárkor idején készült szoborra. Abból az időszakból 

azonban nem ismerünk Artemis Ephesia-ábrázolást. 

Ugyanakkor a mellkason lévő szárnyas nőalakok illetve az ependytésen a virágkehelyből 

kiemelkedő nőalakok kidolgozottsága erős kontrasztot mutat az arc nagyon finom 

kidolgozottságával  

A mellkason látható jelenet nőalakjainak arckifejezése, és a fejtartása is szokatlan. Jellemző 

módon ezeket a nőalakokat profilból ábrázolják; ez a félprofil ábrázolás nem látható máshol. 

Szintén meglepő a ruházatukon a peplosz mély dekoltázsa. A szobor leírás szerint a jobb 

középső nő kezében egy kígyó van. Azonban ez lenne az egyetlen eset, hogy kígyót tartana. 

Ellenben a formája emlékeztet azokra az íjakra, vagy meghajlított botokra, amelyek más 

Artemis Ephesia-szobrokon megjelenő nőalakok kezében látható, így elképzelhető, hogy ezt 
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értelmezték félre. A virágkehelyből kiemelkedő nőalak esetén túlságosan aránytalan az 

ábrázolás, főként, ha a szobor fejének az aprólékosságával vetjük össze. Ugyanakkor a 

nőalakok testének ábrázolása meglehetősen aránytalan, a fej túlságosan nagy a testhez képest, 

a szárnyak elnagyoltak, pedig a virágkehelyből kiemelkedő nőalakok szárnyának kidolgozása, 

még a legkevésbé finoman megmukált szobroknál is ennél alaposabb. Az a típusú szárny, ami 

itt megjelenik, az ependytésen lévő griff ábrázolásoknál fordul elő.  

Szintén szokatlan a virágkoszorú és a lánc elrendezése is. Egyik esetben sem fordul elő, hogy 

a virágkoszorú és a lánc nem is a nyakon, hanem a váll alatt, szinte a felkaron induljon.  

Mindezek a tényezők kétségessé teszik a szobor antik voltát. Előfordulhat, hogy hasonló 

módon készült, mint az F1 szobor, amikor is egy ókori eredetű fejet, egy később készült testre 

illesztettek rá. 

 

Datálás: 2. század 2. fele. 

 

Előtörténet: 2008-ban publikálták először a jénai Friedrich Schiller Universität antik 

gyűjteményében őrzött Artemis Ephesia-szobrot. A gyűjtemény kisművészettel foglakozó 

részlegének kezelője Dr. Dennis Graen volt szíves tájékoztatni arról, hogy a szobor a múzeum 

alapítója, Carl Wilhelm Goettling magángyűjteményéből származik, és az ő halála után került 

a múzeum tulajdonába. Goettling 1828-ban egy hosszabb utazást tett Itáliába, ahonnan néhány 

márványból készült, feltehetőleg antik eredetű – vagy annak vélt – tárggyal tért haza; minden 

valószínűség szerint ez az Artemis Ephesia-szobor is köztük lehetett. A szobor restaurálásáról 

egyetlen adat áll rendelkezésre: az ependytést Friedrich Drake egészítette ki, valószínűleg 

1858-ös jénai tartózkodása idején. 

 

Kiadta: SCHÖRNER (2008): 23. Abb 8.  

 

Tárgyalta: KLÖCKNER – RECKE (2010): 65. Nr. 28. 
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A11 (11. kép) 

Artemis Ephesia körplasztikájának töredéke 
Anyag: márvány. 

Méret: magasság: 15,5 cm; szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: Koppenhága. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: Koppenhága, Thorwaldsens Museum. 

Leltári szám: H1406. 

 

Leírás: Felsőtest-töredék az ependytés felső részével. Hiányzik a fej, a nyak és az alkarok. A 

nyakon egy dupla lánc, a láncok között hosszúkás gyöngyszemek, középen egy kör alakú 

medál. Alatta egy másik lánc, szintén hosszúkás gyöngyökkel díszített. A „mellek” első sora 

nagyon magasan, közvetlenül a láncok alatt van. A „mellek” hosszúkásak, laposak, négy 

sorosak, az egyes sorok egymás alá rendezettek. Első két soruk mellett, gyakorlatilag a 

„mellek” második során ülve mindkét oldalon egy-egy nőalak. Mögöttük, a felkarnak 

támaszkodva, a könyökhajlatban ülve egy-egy oroszlán.  

Elöl nem látszik az öv, a „mellek” összeérnek az ependytés felső részével.  

Az ependytés három oszlopos, nincs mezőkre tagolva. A figurális rátétek erősen kopottak, így 

nehezen vehető ki, hogy pontosan mit ábrázolnak. A középső oszlopban, mindegyik sorban 

két-két szárnyas mitológiai lény, talán griffek protoméi. Két oldalt a felső sorban két-két 

szárnyas állatalak, alatta pedig egy-egy, a szoborhoz képest viszonylag nagyméretű 

virágkehelyből kiemelkedő nőalak ábrázolás, amely a középső oszlop második sorának a 

közepétől egészen a harmadik sor aljáig tart. A hátoldalon megjelenik a ruha redőzöttsége.  

 

Kiadta: REINACH (1904): 98. Nr. 4; FLEISCHER (1984): 759. Nr. 40. 

 

Tárgyalta: THIERSCH (1935): 4. Nr. 5. Taf. XX, 2–3, korábbi szakirodalommal; 

LICHTENECKER (1952): 44, Nr. 31; 48–49, 55, 60; FLEISCHER (1973): E 14; 7, 65, 66, 67, 73, 

74, 118; NIELSEN (2009): 486, Fig. 27. 
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A12 (12.a–c kép) 

Artemis Ephesia körplasztikájának töredéke 

Anyag: márvány. 

Méret: magasság: 105 cm, a (Harvard University Library VIA adatbázisa 
15

 szerint 99 cm); 

szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: Kos. Lelőhely: Török kikötői erőd. 

Őrzési hely: Kos, Arkhaiologiko Museio. 

Leltári szám: 81. 

 

Leírás: Hiányzik a fej, a nyak, a nimbus, a jobb váll, a bal váll és felkar töredékes, az 

alkarnak is csak a fele maradt meg, illetve hiányoznak a lábfejek. A figurális rátétek, mind a 

felsőtesten, mind az ependytésen hiányosak, kopottak, a virágkoszorú középső része szintén, 

valamint a „mellek” is töredékesek.  

A ruha szegélye a nyaknál vastag és díszítések nélküli. A szalaggal átkötött virágkoszorún 

belüli terület is meglehetősen kopott, de kivehetőek az ott lévő alakok. Négy szárnyak nélküli 

nőalak, amelyek egymás kezét fogják, köztük az asztrológiai jegyek: Bika, Ikrek, Rák, 

Oroszlán, Szűz és Mérleg, középen a Rák és az Oroszlán. A virágkoszorú alatt stilizált 

makklánc, a makkok a virágkoszorúhoz erősítettek, maga a lánc pedig a makkok közepénél 

fut végig.  

Teljesen egyedülálló díszítőelemként jelennek meg, a „mellek” felső sora felett és a 

felkarokon lévő alakok. Valószínűleg nemcsak oldalt, hanem középen a hiányos résznél is 

lehetett néhány figura. Jobb oldalon egy furcsa tengeri keveréklény, szárnyakkal és 

felcsavarodó halfarokkal, mellette két töredékes felfelé ágaskodó kutya esetleg vaddisznó, 

míg baloldalon egy Triton, egy lovas klamüszben és csúcsos süvegben, és egy bika.
16

 A 

„mellek” viszonylag laposak és hosszúkásak, négy sorban,
17

 rendezetten helyezkednek 

egymás alatt. Az ependytés hat soros, az egyes sorok között mély barázdák. Az ependytésen a 

negyedik és ötödik sor között vízszintes repedés, valószínűleg kettétört a szobor és később 

helyreállították. Az egyes sorok mezőkre osztottak, a középső mezők négyzet, a szélsők 

téglalap alakúak. A figurális díszítések erősen kopottak. Az ependytés középső oszlopában 

egymás alatt a következő figurális ábrázolások láthatóak: az első négy sorban három-három 

griff protomé, majd a törés vonala alatt az ötödikben három majd a hatodikban két oroszlán 

protomé; ez utóbbi ábrázolások sokkal jobban kiemelkednek az ependytés síkjából, mint a 

többi relief. Mindkét oldalon, végig az összes sorban a virágkehelyből kiemelkedő nőalakok. 

A megszokottól eltérően sem méhek, sem rozetták nem jelennek meg. Az ependytés 

valamivel a boka felett végződik, alóla redőzötten tűnik elő a chitón, amelynek az eleje, az a 

rész, ahol a lábfejeknek kellene lennie sérült, így nem dönthető el, hogy a lábfejek kilógtak-e 

a ruha alól. 

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 759. Nr. 41. 

 

Tárgyalta: THIERSCH (1935): 4. Nr. 6. Taf. XXIII, 1–3; LICHTENECKER (1952) 44. Nr.22; 45, 

155,173; FLEISCHER (1973) E 15; 7, 100, 111, 117, 128, 133,99. 2. lábj. 

  

                                                
15http://via.lib.harvard.edu (2013.augusztus 6. állapot) 
16 A bal oldalon lévő ábrázolások nem látszanak sem Thiersch könyvben, sem pedig a Harvard Library 

adatbázisában, csak annyi látható, hogy erősen kopott állapotban vannak. Maga Thiersch is annyit jegyez meg, 

hogy ezekhez az információkhoz Laurinisch által jutott hozzá. 
17 Thiersch szerint öt sor. THIERSCH (1935): 4. 
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A13 (13.a-c kép) 

Artemis Ephesia körplasztikája 

Anyag: n.a. 

Méret: magasság: n.a.; szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: Laon. Lelőhely: ismeretlen 

Őrzési hely: Laon, Musée municipal d'art et d'achéologie. 

Leltári szám: 37.1991. 

 

Leírás: A felsőtesten kívül gyakorlatilag semmi sem eredeti a szobron. Későbbi rátét a 

falkorona, a fej és a nimbus, valamint a „mellek” első sorától lefelé minden rész. A nyaknál a 

ruha szegélye díszítés nélküli, de széles sáv. Alatta két lánc látható, a felsőn középen talán 

egy virág alakú medállal, bal oldalon két ovális, jobb oldalon pedig egy kerek gyönggyel. 

Alatta egy makk formájú gyöngyökkel díszített lánc, amelyek közül a szélsők kisebb 

méretűek, a középső, amely a mellek közé esik, nagyobb. A bal oldalról számított második 

makk letört, csak a helye látszik. A szobornak elég hangsúlyos, jól elkülöníthető mellei 

vannak. Ezek alatt négy bogyós gyümölcs, talán szőlő, hasonló ahhoz, mint amit a „nagy” 

Artemis Ephesia esetén látunk. Valószínűleg eredetileg számuk hat lehetett, de a két 

szélsőnek ma már csak a helye látható. A mellek három sorosak, de csak a felső sor az, ami 

eredeti. Alakjuk hosszúkás és lapos. A felkaron nem láthatóak az oroszlánok. A kezek 

letörtek, és a csuklók helyén két-két fémdübel látható. A bal alkaron megjelenik egy 

bemélyedés, amely valószínűleg eredetileg a gyapjúfonat nyoma lehetett. 

 

Tárgyalta: LINFERT 1994, 353
18

 

  

                                                
18 Linfert itt utal egy könyvre, amely a Laoni Múzeum márványszobrait mutatta volna. Állítása szerint a könyv 

már nyomdában volt, azonban Linfert a következő évben elhunyt így nem biztos, hogy a könyv végül elkészült. 

Catalogue des marbres ant. du. Mus. Municipal de Laon, Nr. 18.  
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A14 (14.a-b kép) 

Artemis Ephesia körplasztikájának töredéke 
Anyag: márvány. 

Méret: magasság: 15,24 cm; szélesség: 8,69 cm.
19

 

Ismertté válási hely: Kyrene. Lelőhely: Aphrodité templom. 

Őrzési hely: London, British Museum. 

Leltári szám: 1861,1127.20. 

 

Leírás: Hiányzik a fej, az alkar, az ependytésnek csak három sora maradt meg. Erőteljesen 

kopott, a figurális díszítések, illetve a részletek alig-alig kivehetőek. A mellkason két lánc, a 

felsőnél, középen, egy négyszirmú (?) rozetta, két oldalán három-három ovális gyönggyel. Az 

alsó láncnál, középen, egy ötágú csillag (?), mellette kétoldalt két-két makkformájú gyöngy, 

majd egy-egy rozetta, majd ismét egy-egy makkformájú gyöngy. Ez utóbbi a szobor bal 

oldalán inkább, jobb oldalán kevésbé vehető ki. A „mellek” hosszúkásak, laposak, a felső 

sorokban nagyobbak, az alsókban kisebbek. Rendezetlenségük és kopottságuk miatt nehezen 

megállapítható, hogy hány sornyi van ezekből. Thiersch szerint öt,
20

 de véleményem szerint 

inkább négy. Az ependytés mezőkre osztott, a mezők közötti elválasztó sávok sokkal 

szélesebbek és jobban kiemelkednek az ependytés síkjából, mint más esetekben. Az egyes 

mezőkben megjelenő díszítések nehezen kivehetők, a második sorban középen egy ötszirmú 

rozetta, a többi mezőben valamilyen állatalakok. A szobor hátulján a ruha teljesen a testre 

simul, követi annak vonalát, a karok nem különülnek el, a szobor egész hátsó része egy 

egységet alkot. Hátul középen egy függőleges, egyenes sáv húzódik végig, amely alul 

körülbelül a térdek magasságában egy vízszintes sávhoz kapcsolódik. Lichtenecker szerint ez 

a fajta ábrázolásmód archaikus eredetre utal, úgy véli, ez a szobor az egyik kulcsfontosságú 

bizonyítéka annak, hogy a szobor alapvonásai egy sokkal korábbi típusban megfogalmazódtak 

már.
21

 

 

Kiadta: THIERSCH (1935) 5. Nr. 7. Taf. XXXIII, 2–3. JESSEN (1905) 2765.; REINACH (1904) 

98. Nr. 3; FLEISCHER (1984) 759. Nr. 44. 

 

Tárgyalta: SMITH (1900): 240. Nr. 1430. (korábbi szakirodalommal); HOGARTH (1908): 323. 

2. lábj., 330; LICHTENECKER (1952) 45. Nr. 33; 52–53, 60, 171; FLEISCHER (1973) E 18; 4, 7–

8, 49, 64, 65, 66, 81, 99, 67. 2. lábj., 85. 2. lábj., 90. 2.lábj., 118. 1. lábj.  

 

  

                                                
19 A British Museum online adatbázisa szerint. 

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=465990&part

Id=1&searchText=Artemis+at+Ephesus&page=2 (2013. aug. 17. állapot.) 
20 THIERSCH (1935): 5. 
21 LICHTENECKER (1952): 52–53, 53. 1. lábj. 

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=465990&partId=1&searchText=Artemis+at+Ephesus&page=2
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=465990&partId=1&searchText=Artemis+at+Ephesus&page=2
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A15 (15.a–f kép)  

Artemis Ephesia körplasztikája  

Anyag: márvány, a fej, a kezek, és a lábfej fekete márványból. 

Méret: magasság: 123 cm, (torzó magassága: 76 cm); szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: London. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: Sir John Soane’s Museum, London. 

Leltári szám: M613. 

 

Leírás: Restaurált a fej, a falkorona, a nyak, az egész nimbus, a bal kar a vállal együtt, a bal 

könyök környéke, a mellkason a jobboldali állatfigura, a szárnyas nőalakok feje, a karokon 

ágaskodó oroszlánok csípő feletti része, az ependytés alsó sora, a chitón ependytés alól kilógó 

része, a lábfej, és a talapzat. Az ependytés figurális díszítései közül számos későbbi 

restaurálás eredménye, ezek a restaurált részek könnyen megkülönböztethetők az eredetiektől, 

lévén, hogy azok elválnak magától az ependytéstől, míg az eredetiek nem.  

A falkorona emeletes, bástyaszerű, az alsó peremét, amely szélesebb, mint az alsó bástya, 

rozetták dísztik (15.a kép). Az alsó rész szélesebb, elöl középen egy íves kapu, az ív 

kiemelkedik a fal síkjából és az egyes építőelemeit is jelezték. A felső részén a pártázat alatt a 

bástya felfelé kiszélesedik, a pártázat alsó részénél három sávos perem látható, az egyes 

elemeken téglalap alakú bevésések. Az emelet felső pereme töredékes, alatta körben 

befúrások vannak. A nimbus nagyon keskeny, az íve arra utal, hogy eredetileg fátyol lehetett a 

szobor fején, amelynek nyomai (15.a és 15.b kép) jól látszanak a nimbus végénél a vállakon. 

Mindkét oldalon, két sorban griff protomék, a felső sorban egy-egy, az alsóban két-két darab. 

A felsőtesten jobb válltól kiindulva, a mellkason, a bal könyök irányába, ferdén egy repedés 

húzódik végig a szobron (15.a, 15.b, 15.e kép). Elöl megszakad a nyaknál, majd a bal oldali 

nőalak feje felett folytatódik, keresztülhalad a nőalak szárnyának felső ívén, a virágkoszorú 

hatodik elemén, a lánc negyedik vízszintes és függőleges gyöngyszemein, a „mellek” első 

sorának elején, a bal oldali ágaskodó oroszlán csípőjénél, illetve a farka végén lévő bojton, 

valamint végig az egész háton, egészen fel a jobb váll irányába, gyakorlatilag ferdén 

kettévágva szobrot.  

A virágkoszorú (15.b kép) nem ér fel teljesen a nyakig, hanem egy zsinórral vagy szalaggal 

kapcsolódik a vállakhoz. A szalag nélküli virágkoszorú ötsoros, geometrikus pontossággal 

egymás mellé helyezett elemekből áll. Hasonló koszorút láthatunk a Louvre-ban őrzött B3 

(37. kép) felsőtest-töredéknél, valamint a Wilton House egykori szobránál (A28, 28. kép), ez 

utóbbi esetben a koszorún belül megjelenő figurális díszítések is nagyon hasonlóak. A 

virágkoszorún belül két szárnyas nőalak, amelyek koszorút tartanak a Rák fölé. Mindkét 

nőalak feje felett, nagyjából a kulcscsont magasságában egy-egy befele forduló, rohanó 

állatalak, a bal oldali a Soane Múzeum által megadott leírásban bika, a jobb oldali nyúl, 

Thiersch szerint a bal oldali egy vaddisznó, a jobb oldali állatalakot nem tudta meghatározni 

(15.a, 15.b kép). A virágkoszorú alatt egy, a koszorú ívét követő lánc, amelyen vízszintesen 

és függölegesen egymás mellé rendezett, ovális alakú gyöngyökből áll, a függőleges 

gyöngyök, „mellek” közé lógnak be. A felkaron, a könyökre támaszkodva egy-egy ágaskodó 

oroszlán. A „mellek” négy sorosak, hosszúkásak, az első sor követi a virágkoszorú ívét, az 

első és második sorban egyforma méretűek, a harmadik és negyedik sorban kisebbek, de 

rendezettek, az övet és az ependytés felső peremét eltakarják. Az ependytés egyes sorai 

keretbe foglaltak, az egyes keretek között egy vékony sáv húzódik, az ependytés felső 

szegélye nem látszik, mert a „mellek” eltakarják, az alján az alsó sor szegélyén kívül további 

két vékony sáv látható. Kétoldalt a szélén dupla sávok/szegélyek. A figurális díszítések (15.d 

kép) jó része nem eredeti. A következő felsorolásban csillaggal jelöltem azokat, amelyeket a 

Soane Múzeum által közölt adatok szerint eredetiek: az első sorban a szobor jobb oldaláról 

nézve szarvas protomé, virágkehelyből kiemelkedő nőalak (*), három szarvas protomé, 
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amelyek közül a bal oldali bal felé fordítja a fejét, virágkehelyből kiemelkedő nőalak (*), 

szarvas protomé. A második sorban griff protomé, méh (*), három griff protomé, méh(*), 

griff protomé. A harmadik sorban kos protomé, rozetta (*), két bika protomé, rozetta, kos 

protomé. A negyedikben nyúl protomé, méh(*), őz protomé, méh, nyúl (*) protomé. Az 

ötödikben sas protomé, rozetta(*), sas protomé, rozetta (*), griff protomé. A hatodikban 

rozetta(*), méh, nyúl protomé, rozetta. Az ependytés viszonylag magasan, lábszárközépnél 

végződik, a redőzött chitón alól csupasz lábfej látszik ki félig. A szobor hátoldalán még 

jobban látható, hogy eredetileg egy fátyol lehetett a fejen, a redőzöttség a nimbus szélein nem, 

viszont a fejen megjelenik, a nimbus simasága meglehetősen idegenszerűen hat. A nimbuson 

hátul középen látható a szalag, amely majdnem az övig ér, de nem jelennek meg rajta a 

bojtok. A fátyolon és a chitónon számos szépen kidolgozott redő látható. A díszítések nélküli, 

széles szegélyű öv hátul jól látszik.  

A Soane múzeum honlapján szereplő információk szerint volt három fekete márványból 

készült Artemis Ephesia ujj, amely valószínűleg a restauráció során készült (Leltári szám: X 

208.). Baily szerint az ujjakat a 1841-ben tették fel a szoborra. 

  

Előtörténet: A Soane Múzeum Artemis Ephesia szobra, ha Thiersch feltételezését 

elfogadjuk, Rodolfo Pio gyűjteményében jelenik meg először. Az első biztos adat az, hogy 

William Ponsonby, Bessborough második Earlje, 1739-ben Itáliában egy nagyobb 

mennyiségű Itáliai műkincs felvásárlásával megteremti gyűjteménye alapját, s valószínűleg 

ekkor kerülhetett ez a szobor is a tulajdonába. 1804-ben Lord Bessborough's örökségének 

elárverezésekor vásárolták meg 61 guinea-ért. Fleischer véleménye szerint a szobor eredetileg 

Sienaban a Kircher múzeumban lehetett.
22

 A korábbi előtörténetet lásd az A28 szobornál. 

 

Kiadta: MICHAELIS (1882): 474 Nr. 3.; vö. JESSEN (1905): 2765; FLEISCHER (1984): 759. Nr. 

40. 

 

Tárgyalta: THIERSCH (1935): 5–11. Nr. 8, 55, Taf. XIII, 2; LICHTENECKER (1952): 37. Nr. 25, 

55; SELTMAN (1952): 40–41. Pl.VI/2; FLEISCHER (1973): E 19; 8, 99. 4. lábj., 117. 2. lábj., 

128. 2. lábj., 169. 3. lábj. 

  

                                                

22 FLEISCHER (1973): 8. 
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A16 (16. kép) 

Artemis Ephesia körplasztikája 

Anyag: alabástrom, a sötét színű fekete bazalt. 

Méret: magasság: 30 cm; szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: London, Richard Mead (1673–1754) gyűjteménye. Lelőhely: 

ismeretlen. 

Őrzési hely: Ismeretlen. Az utolsó információ erről a szoborról (Fleischer szerint) az, hogy 

szerepelt a londoni Sotheby’s Aukciósház 1980-as katalógusában.  

Leltári szám: n.a. 

 

Leírás: Derék és csípőmagasságban eltört. A szobor több részét restaurálták, kiegészített a 

fej, a nyak a kezek,
23

 és lábak, amelyek restaurálásához fekete bazaltot használtak, valamint a 

falkorona, a lábfej a chitón aljával és ependytés alsó sorával, amelyek alabástromból 

készültek.  

A fejen egy emeletes, négyszögletű, bástyaszerű falkorona, az alsó résznél elöl középen egy 

kapu, a bástya építőelemeit belevésték az anyagba, a pártázatot bekarcolással jelezték. A haj 

valamivel a homlok felett egy pánttal lefogott, és hátra tűzött. 

A nimbus díszítései nehezen kivehetők azok meglehetősen sérült állapota miatt, Thiersch 

szerint felül jobb oldalt egy guggoló griff, alatta egy-egy egymással szemben álló szarvas (?). 

A nyakon a ruha szegélye díszítés nélküli. A mellkason inkább egy láncot, mintsem 

virágkoszorút látunk, amely négyzet alakú gyöngyökből áll, és a közepükön egy kisebb 

befúrás van, a láncról gyöngyök vagy bojtok lógnak. A Rák az ez által határolt területen belül 

helyezkedik el. A szárnyas nőalakok a kétoldalt végig a „mellek” mellett állnak és a láncról 

lelógó egy-egy bojtot fognak. A szárnyas nőalakok között, a könyökük magasságában a 

„mellek” felett három rozetta. A „mellek” hosszúkásak, laposak, három sorba rendezettek, az 

utolsó sor alatt négy rozetta. A könyökhajlatban egy-egy ülő oroszlán. 

Az ependytés négysoros, a sorok között mély barázdák. A díszítései nagyon megrongálódtak, 

ezért nehezen vehetőek ki pontosan. Azonban T. Borenius, a Londoni Egyetem professzora, 

Thiersch tudomására hozta, hogy a szobor már 1754-ben árverésre került, és ennek az 

aukciónak a katalógusa részletes, de nem teljes leírást tartalmaz a szoborról. Továbbá 

Thiersch kapott egy jobb felbontású képet, majd ez, és az említett leírás alapján próbálta meg 

rekonstruálni az ependytés kinézetét. Az első sorban középen egy szárnyait kiterjesztő madár 

alak, felette és alatta jobb és bal oldalon egy-egy rozetta. A csípőknél egy-egy virágkehelyből 

kiemelkedő nőalak. 

A második sorban kétoldalt egy-egy méh, a középső rész üres, csak egy kis rozetta látszik, 

ami felett egy felfelé néző állatfej aganccsal, alatta pedig egy meghatározhatatlan figura van. 

A harmadik sorban, kétoldalt egy-egy virágkehelyből kiemelkedő nőalak, középen pedig egy 

hegyes orrú állat, talán macska vagy denevér fejének protoméja. A negyedik sorban kétoldalt 

két méh és középen két bikafej.  

Az ependytés viszonylag magasan, nagyjából lábszár középnél végződik, alóla redőzötten 

bukkan elő a chitón. A lábfejek aránytalanul nagyok és félig látszanak ki a chitón redői alól. 

A szobor hátoldalát nem dolgozták ki. 

A Thorwaldsens Museum gyűjteményében őriznek egy metszetet, amelyet Pietro Sante 

Bartoli készített Piccini
24

 rajzáról, egy Artemis Ephesia-szoborról. A metszet és a szobor 

                                                
23 A restaurálás során a kezeket a megszokott ábrázolásmódtól eltérően, tenyérrel felfelé fordítva állították 

helyre. 
24 Letári szám: E1523. A múzeum honlapján Piccini–t feltehetőleg Gaetano Piccinivel azonosítanák, azonban ez 

erősen kétséges, már csak azért is, mert míg Bartoli 1635–1700 között élt, addig Gaetano Piccini működésének 

ideje 1710–1730 közötti időszakra tehető. 



326 

 

között annyira sok a hasonlóság és annyira minimális az eltérés, s ez utóbbiak is inkább a 

restaurált vagy a sérült részeken, hogy joggal feltételezhetjük, a rajz a szoborról készült. A 

metszet segítségével pontosabb képet kaphatunk az ependytés eredeti kinézetéről is. 

A falkorona különböző: míg a szobron négyzet alapú, addig a képen kör alapú, és egy két 

lépcsős alátéten áll. A haj hasonlóan hátrafésült, de az arc nem egyezik. A nimbuson a 

szobornál meglehetősen töredékes, azonban a jobb oldalon felül kivehető griff körvonalai 

megegyeznek a rajzon láthatóéval A bal oldalon a szobron semmi nem látszik, a metszeten 

egy griff. A nimbus alsó sorai alig kivehetőek, Thiersch szerint talán szarvasok láthatóak 

rajta, a képen, a jobb oldalon egy griff és egy szarvas fordul egymás felé úgy, hogy az orruk 

összeér, a bal oldalon egy griff és valami vele szemben, de ez az árnyékolás miatt nem látszik. 

A mellkason lévő koszorú eltérő, a szobron inkább négyzetes gyöngyökből álló láncra 

emlékeztet és kerekebb az íve, a metszeten virágkoszorúszerűbb, az elemek nem négyzet 

alakúak, hanem kerekek, de mindkét esetben pont jelzi a közepüket. A képen szalaggal 

átkötött a koszorú, ami alul a Rák lábainál jobb és bal oldalon jelenik meg, illetve feljebb 

közelebb a vállakhoz a bal oldalon, a szobor esetén a Rák lábainál ugyanott, ahol a metszeten 

is üres négyzetek vannak, ami jelezheti a szalagot is. Minkét esetben egy Rák van a 

virágkoszorú közepén, amelyről bojtok lógnak, jobb oldalt kettő, bár míg a metszeten a 

nőalak homloka előtt, addig a szobron a nőalak feje mögött. A bal oldalon, a szoborról készült 

fotón nem vehető ki pontosan, hogy van-e ott bojt, a metszeten talán egy van, ott ahol a szalag 

megjelenik a virágkoszorún, fent a vállak közelében. Középen, a két nőalak között öt bojt. A 

szobron a második nem kapcsolódik szorosan a koszorúhoz, úgy, mint a többi, illetve nagyon 

közel van az elsőhöz és a harmadikhoz, a metszeten sokkal rendezettebben jelennek meg a 

bojtok, közöttük a távolságok egyformák. A bojtok alatt mindkét esetben három rozetta. A 

nőalakok megegyeznek, hasonló a kéztartásuk, és a ruházatuk is. A „mellek” elrendezése 

megegyező, háromsorosak, a metszeten megjelenik rajtuk a mellbimbó, a szobron azonban 

ezek nem láthatóak. Az első sorban a metszeten három „mell” látszik, a szobron négy, de a 

bal szélső csak félig, a második sorban négy-négy, illetve a harmadik sorban öt-öt mindkét 

esetben. A „mellek” alatt négy-négy rozetta. A karok hasonló tartásban vannak, ám míg a 

kezek a szobron felfelé, a metszeten a szokásos módon előrefelé nyúlnak. Az oroszlánok 

mindkét esetben ugyanúgy helyezkednek el. 

A rajzon lévő ependytés számos elemét felfedezhetjük a szobor ependytésén. A körvonalak 

eltérőek, a szobron az egyes sorok közötti elválasztó részek sokkal határozottabbak, 

mélyebbek, négyzetesebbek, a metszeten lágyabbak, ívesebbek. A metszeten a szobor négy 

sorához képest három sor látszik, a szobor második és harmadik sora a metszeten egybefüggő, 

ugyanakkor meg kell jegyeznünk, hogy ez a szobor legtöredékesebb része. 

Az ependytés első sorában a metszeten középen egy szirén, mint ahogy azt Thiersch is 

gondolta eredetileg,
25

 két oldalán egy-egy fekvő griff, a legszélén pedig egy-egy 

virágkehelyből kiemelkedő nőalak egy-egy rozettával a feje felett. A szobron a középső alak 

egy széttárt szárnyú, nagy kerek fejű, madár alakú figura, akár szirén is lehet. Az hogy 

pontosan mi volt mellette az nem látszik, ellenben a bal oldalon felül jól kivehető a rozetta. 

Thiersch szerint alatta jobb és bal oldalon egy-egy rozetta, de ezek közül az általa közölt fotón 

csak a bal oldali vehető ki. A felső sor bal szélén, csakúgy, mint a metszeten, látható egy 

rozetta vagy inkább annak maradványa a virágkehelyből kiemelkedő nőalak feje felett, a jobb 

oldalon nincs erre utaló nyom. A rajzon az első és a második sor között egy vékony perem, ez 

                                                                                                                                                   
http://www.thorvaldsensmuseum.dk/en/collections/search?utf8=%E2%9C%93&order=artist&q=Piccini (2015. 

08.29. állapot) 

 

25 THIERSCH (1935): 12. 

http://www.thorvaldsensmuseum.dk/en/collections/search?utf8=%E2%9C%93&order=artist&q=Piccini
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a szobron nem látszik. Felül a perem alatt középen kétfejű kígyó, a szobron a második sorban 

középen látható egy íves elem, amely bár töredékes, de a formája megegyezik a metszeten 

látható kétfejű kígyóval. Felette jobb és bal oldalon egy-egy rozetta, amely feltehetőleg 

ugyanaz lehet, mint a Thiersch által a madáralakhoz kötött virágok. A metszeten a kétfejű 

kígyótól balra lefele egy kosfej látszik. A szobron ez a rész nagyon töredékes, és nem látszik 

semmi, pontosabban azon az oldalon ahol a kosfej van egy felcsavarodó vonal látható, amely 

egy kos szarvára emlékeztet. Mind a szobor esetén, mind a metszeten kétoldalt egy-egy méh. 

A metszeten a ló és a kosfej között, középen egy hosszú orrú állatfej, amelyet két ág vesz 

közre, alatta jobb és bal oldalon egy-egy virágkehelyből kiemelkedő nőalak. 

A metszeten ez a sor egy vastag, peremes sávval záródik, ezen „ülnek” gyakorlatilag a 

virágkehelyből kiemelkedő nőalakok. A szobron ugyanez a rész nagyon töredékes, ami 

kivehető, az a bal oldalt megjelenő virágkehelyből kiemelkedő nőalak. A jobb oldalon lévő 

alak testének csak az alsó része látszik. Középen egy hosszúfülű állatnak a maradványa. Az 

alakok alatt egy vastag perem. Ettől lefele az utolsó sor megegyezik a szobornál és a 

metszeten, két ökör protomé középen, kétoldalt egy-egy méh. Az ependytés alsó pereme 

minkét esetben lábszárközépnél végződik. A lábfejek a szobor esetén párhuzamosak, és 

aránytalanul nagyok a testhez képest, a rajzon sokkal arányosabbak és a bal láb egy kicsit 

hátrébb van. 

Összehasonlítva a szobrot és a metszetet azt láthatjuk, hogy a különbségek elsősorban a 

restaurált, illetve a töredékes részeken vannak. A rengeteg hasonlóság kétségtelenné teszi, 

hogyha esetleg nem is ugyanarról a szoborról van szó, akkor is bizonyos, hogy egy ábrázolás 

típusba tartoznak. Ha azt feltételezzük, hogy a metszet a szobrot ábrázolja, akkor 

elképzelhető, hogy több átalakításon is átesett, hiszen bizonyos restaurált részek különbözőek, 

ezek a falkorona, az arc, a kezek és a lábak tartása, azonos ezzel szemben az ependytés alsó 

sora. Vagyis ha ez a metszeten nem eredeti, és a restaurálás során nem pont az eredetivel 

megegyező módon állították helyre, akkor már korábban is kellett lennie egy átalakításnak. S 

mivel a szobor már restaurált állapotában került Mead tulajdonába ezért a Bartolli állapot után 

vagy történt még egy átalakítás, vagy a művész azt saját fantáziája alapján egészített ki.  

 

Előtörténet: A szobor a 18. században dr. Richard Mead (1673–1754) gyűjteményében 

bukkan fel először. Mead korának egyik leghíresebb orvosaként számos európai 

előkelőséggel, így a francia és a nápolyi uralkodóval, sőt magával a pápával is szoros 

kapcsolatot ápolt. Rajongott a művészetekért, gyűjtötte az antik szobrokat, gemmákat, ritka 

könyveket. Így nem meglepő, hogy rendszeresen küldtek számára különböző ajándékokat, 

például ókori szobrokat; minden valószínűség szerint egy ilyen alkalommal került hozzá 

Artemis Ephesia szobra is. Mindenesetre az bizonyos Thiersch szerint, hogy már restaurált 

állapotban volt, amikor az orvos gyűjteményének része lett. A szobor később egy bizonyos S. 

Joneshoz került, akitől Augustus Frank vette meg Párizsban, ezt követően hosszabb ideig 

Robert Mond gyűjteményét gazdagította, az utolsó információ a szoborról, hogy szerepelt a 

londoni Sotheby’s Aukciósház 1980-as katalógusában.  

Ha elfogadjuk, hogy a Bartolli-féle ábrázoláson ezt a szobrot láthatjuk, akkor annak 1700 előtt 

Itáliában, feltehetőleg Rómában kellett lennie. Pietro Sante Bartolli Perugiaban született, 

1635-ben Rómába költözött, és egész 1700-ban bekövetkezett haláláig itt élt. Így itt kellett a 

szoborral találkoznia, pontosabban szólva itt láthatta meg Piccini-nek azt a rajzát, amiről az ő 

szobra készült. Segítene, ha pontosan tudnánk, melyik Picciniről van szó, mert a Thorwaldsen 

múzeum által felvetett Gaetano Piccini munkássága későbbre tehető.   

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 759. Nr. 46. 
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Tárgyalta: THIERSCH (1935): 11–12. Nr. 9. Taf. XIII, 1; 90, 125; LICHTENECKER (1952): 44. 

Nr.26; 45, 54; FLEISCHER (1973): E 20; 8, 84, 118. korábbi szakirodalommal. 
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A17 (17.a–d kép) 

Artemis Ephesia körplasztikájának torzója 

Anyag: márvány. 

Méret: magasság: 30 cm; szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: Marseille Lelőhely: feltehetőleg valahol Marseille környékén találták. 

Őrzési hely: Marseille, Musée d'Archéologie Méditerranéenne. 

Leltári szám: n.a. 

 

Leírás: Hiányzik a nyak, a fej, az jobb kéz illetve a csukló, a bal oldalon az alkarnak csak a 

fele van meg, valamint hiányoznak a lábfejek. A szobrot egyszer már korábban kiegészítették, 

erre utal a szobor jobb karjában még benne lévő fémdűbel. Thiersch könyvének 

megjelenésekor a szobor már a kiegészítések nélkül volt látható, legalábbis az általa közölt 

képen. A karokon lévő oroszlánok, illetve az ependytésen lévő állatdíszítések letörtek. 

Thiersch könyvében lévő fényképen alig–alig látszik a mellkasi rész, ezért az ő leírására 

hagyatkozom a szobor bemutatásakor. A nyakon egy nyaklánc makk formájú függőkkel. A 

virágkoszorú széles, és egy vékony szalag fogja körbe, az ez által határolt területen belül két 

szárnyas nőalak, amely koszorút tart a Rák fölé. A virágkoszorú alatt közvetlenül egy 

vízszintes ovális gyöngyökből álló lánc, az egyes láncszemek között makk formájú függők. A 

„mellek” egymás alatt három sorban helyezkednek el, hosszúkásak és laposak. A legalsó 

soruk eltakarja az övet. Az ependytés öt soros és mezőkre osztott, egy sorban három mező 

van, az egyes mezőket vastag sávok határolják el egymástól. Az ependytés középső részen, 

egymás alatt a következő díszítések láthatóak: három oroszlánfejű griff (?) protomé, három 

szarvas protomé, két griff protomé, ismét két griff protomé, egy bikafej. Mindkét oldalon 

felülről lefele nézve: virágkehelyből kiemelkedő nőalak, méh, rozetta, méh, rozetta. Az 

ependytés a bokákig ér és egy vastag körbefutó gyűrű zárja le. Az ependytés alól előbukkanó 

chitón redői egyformák, elöl középen két duplán visszahajtott redő. A lábfejek letörtek a 

szoborról. A hátoldalon nem látszik a vastag szalag, helyette a háton egy redőzött anyag, talán 

fátyol van, amely nem takarja a karokat. A díszítés nélküli öv hátul jól kivehető. Az alsó 

testen a chitón valósághű módon, hullámokban redőzött. 

  

Kiadta: JESSEN (1905): 2765, REINACH (1910): 184,4; FLEISCHER (1984): 759. Nr. 47. 

 

Tárgyalta: THIERSCH (1935): 12. Nr. 10. Taf. XVI, 1–4. korábbi szakirodalommal; 

LICHTENECK ER (1952): 36 Nr.8; FLEISCHER (1973) E 21; 8, 139, 99. 4. lábj., 117. 2. lábj. 
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A18 (18.a–d kép) 

Artemis Ephesia körplasztikája 

Anyag: alabástrom, bronz. 

Méret: magasság: 203 cm; szélesség: n.a.  

Ismertté válási hely: Róma. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: Nápoly, Museo Archeologico Nazionale di Napoli. 

Leltári szám: 665. 

 

Leírás: A szobor számos részét restaurálták, feltehetőleg a 18. század folyamán. A 17. 

századi ábrázolásán (Menetreius), illetve azok másolatain (Gronovius, Montfaucon), ugyanis 

az ependytés még csak öt soros, a nimbus még nem korong alakú, hanem a megszokott felül 

félköríves alakjában látható, valamint a falkorona nem kör, hanem hatszög alapú, elöl 

középen egy kapu, feljebb két sorban ablakok, illetve a tetején megjelenik a pártázat is. 

A falkorona kerek alapú, három kapu látszik rajta, egy elöl középen, illetve egy-egy jobb és 

bal oldalt. A nimbus korong alakú, négy griff jelenik meg rajta deltoid alakban. A haj 

hátratűzött. A nyakon a ruha szegélye díszítés nélküli. Az apró, kerek, lyukas gömbökből álló 

virágkoszorú vastag, és egy vékony szalag csavarodik fel rajta. Az ezáltal határolt területen 

belül az állatöv öt jegye jelenik meg: a Kos, a Bika, az Ikrek (középen), a Rák és az Oroszlán. 

Közöttük négy hosszúruhás, egymás felé forduló szárnyas nőalak. Három közülük szárnyas, 

azonban a középső kettő közül, a bal oldalon lévőnek hiányzik a szárnya. 

A középső kettő íjat vagy közepén és a két végén meghajlított botot, a bal szélső búzakalászt, 

tart a kezében, míg a jobb szélső keze üres. A virágkoszorú alatt egy félkör alakú alátét, 

közvetlenül alatta egy makkokból és gyöngyökből álló lánc. A makkok élethűen 

kidolgozottak, száruk hozzáér a koszorú alatt található alátéthez, köztük egy-egy fektetett 

ovális alakú gyöngyszem. A rátét és a lánc alatt egy pelerinszerű ruhadarab van, amelynek 

ívsorral kialakított szegélye látható. Az egyes ívek csúcsai benyúlnak a „mellek” első sorába. 

A „mellek” három vagy négy sorba rendezettek, attól függően, hogy a legalsó sorban 

megjelenő kisebb méretű „melleket” külön sornak tekintjük-e. Hosszúkásak és teltek, középen 

a felső sorokban nagyobb méretűek, az alsó soruk rálóg az övre. Az ependytés hat soros, az 

alsó sora későbbi hozzátoldás. Az egyes mezők keretbe foglaltak, úgy tűnik, mintha képként 

lennének ráerősítve az ependytés síkjára. A középső oszlopban egymás alatt lévő protomék az 

első, második és harmadik sorban griffek, az első sorban kecske, a másodikban háromszarvú 

oroszlán, a harmadikban kecske fejjel. A negyedik sorban három szarvas protomé, az 

ötödikben két bika protomé, a hatodikban egy méh. Az egyes figurák nem a mező közepén 

vannak, hanem annak felső szegélyéhez igazítva, így alattuk mindig marad egy üres sáv a 

mezőn belül. Az ependytésen mindkét oldalon két-két oszlop van, az egyes oszlopokban 

megjelenő díszítések különbözőek. A középső oszlophoz közelebb eső oszlopban egymás 

alatt: virágkehelyből kiemelkedő nőalak, nektárt szívó méh, virágkehelyből kiemelkedő 

nőalak, sphinx, méh. A szélső oszlopban: sphinx, virágkehelyből kiemelkedő nőalak, 

négyszirmú rozetta, méh. Alul egy dupla sáv zárja az ependytés alját, amely csak elöl látható 

és nem ér körbe.  

A szobor hátoldalán, a nimbuson, középen megjelenik a három bojtban végződő hosszú 

szalag. A szalag mellett kétoldalt elágazó redők jelenítik meg a fátyol anyagszerű voltát, a 

derék résznél úgy látszik, mintha a fátyol az öv alá lenne hajtva. Az övtől lefele a hullámos 

redők élethűen érzékeltetik a chitón anyagát.  

 

Előtörténet: A szobor legelső ábrázolása a Codex Berolinensisben, Giovanni Antonio Dosio 

1560-65 között készült vázlatkönyvében látható. A rajzon a szobor mellett jobb oldalon van 

egy megjegyzés „Nel palazzo del Card(inale)e S. Angniolo”, mivel Ranuccio Farnese 1546. 

október 8 és 1565. február 7. között volt a S. Angeli in Foro Piscario kardinálisa, így Hülsen 
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szerint bizton állítható, hogy a szobor a Farnese gyűjtemény része volt.
26

  

Az ábrázolás még a restaurálás előtti állapotot tükrözi. Hiányzott a nimbus bal oldala és a bal 

kéz, a jobb kézen az egyik oroszlán; az ependytés bal oldalán nem látszanak rátétek, a 

középső sávban az első két sorban még viszonylag jól kivehetőek, a harmadik-negyedikben 

már nehezebben, az ötödikben azonban nem láthatók,
27

 jobb oldalon viszonylag jól látszanak 

a díszítések.
28

 A jelenlegi állapottal ellentétben, a Dosio által közölt korona nyolcszög alapú 

és rajta egy négyszögletű kisebb bástya van. Az ependytés meglehetősen széles, és öt sorból 

áll, a jelenlegi hat sorhoz képest, azonban azok a díszítések, amelyek kivehetők a rajzon, 

megegyeznek az A18 díszítéseivel. A chitón szinte alig látszik ki az ependytés alól Dosio 

metszetén.  

A fej nagyon hasonló a mostani állapothoz, így Thiersch feltételezése szerint
29

 ókori eredetű, 

ugyanakkor, ha jobban megnézzük a rajzot, úgy tűnik, mintha a fülek mellett néhány hajtincs 

ki lenne engedve, a szobron pedig az egész hajzat fel van tűzve. A nimbus, illetve a rajta lévő 

rátétek, a négy griff, mind alakjában és elhelyezkedésében is hasonló. Megegyezik a 

mellkason lévő jelenet, a virágkoszorú, az alatta lévő makklánc, a „mellek” elrendezése, a 

három oroszlán, a ruha ujjának redőzete. 

Thiersch úgy véli, hogy ugyanennek a szobornak az ábrázolása fennmaradt Menetreiusnál
30

 

is, legalábbis abból kiindulva, hogy a szobor talapzatán az „In aedis farnesianis” felirat 

szerepel. Itt már egy kiegészített szobrot láthatunk. Ugyanakkor eltérő, mind a Codex 

Berolinensis ábrázoláshoz, mind a mai állapothoz képest a falkorona, ami ugyan egy emeletes 

és bástyaszerű, de nem kerek, hanem szögletes. A nimbus, amelynek felső íve félkör alakú, 

inkább fátyolra, és nem a „megszokott” nimbusformára emlékeztet
31

 és csak három griff 

díszítés van rajta, valamint hasonlóan Dosio rajzához, öt soros az ependytés, ugyanakkor a 

hiányos díszítésű utolsó sor kivételével a rátétek megegyeznek az általunk ismert szobor 

díszítéseivel. 

Thiersch szerint a szobor a mai állapotát egy, a 18. században történt restaurálás során 

nyerhette el.
32

 A Menetreius rajzhoz képesti eltéréseket, mint minden esetben, most is 

Menetreius pontatlanságával magyarázza.  

A szobor a Farnese gyűjtemény több más darabjával együtt került a Nápolyi Múzeumba. 

 

Kiadta: JESSEN (1905): 2765; FALKENER (1882): 286; REINACH 1906, 184,4; FLEISCHER 

(1984): 759. Nr.49. 

 

Tárgyalta: WOOD (1877): 271; HOGARTH 1908, 323, 329–330; THIERSCH (1935) 17–21. Nr. 

12. Taf. I–II; BOSSERT 1942, 204–206. Taf. 36; Lichtenecker 1952, 36 Nr.8; FLEISCHER 

(1973): E 23; 8–9, 58, 60, 61, 63, 98, 67. 2. lábj., 70. 3. lábj., 75.2. lábj, 117. 2. lábj., korábbi 

szakirodalommal, FLEISCHER (1978): 331. GOESCH (1996): 31. Abb. 11 

  

                                                
26 HÜLSEN (1933): 29. Taf. LXXX nr. 149; GOESCH (1996): 31. Abb. 10. 
27 Első és második sor: 3–3 griff, harmadik sor: 3 griff (?), negyedik sor 3 kecske, ötödik sor 2 alak, nem látható 

pontosan mi.  
28 Fentről lefelé a jobb középső sorban virágkehelyből kiemelkedő nőalak, méh, virágkehelyből kiemelkedő 

nőalak, sphinx. Jobb szélső sor nehezen kivehető.  
29 THIERSCH (1935): 19. 
30 MENETREIUS (1688): 58. Ezt az ábrázolást veszi át Montfaucon 1722, XCIV tábla, és GRONOVIUS (1702): 391. 

THIERSCH (1935): 20. 
31 Alakját tekintve leginkább az A4–re (4.a kép) emlékeztet 
32 THIERSCH (1935): 17. 
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A19 (19. kép) 

Artemis Ephesia körplasztikájának töredéke 
Anyag: carrarai márvány.  

Méret: magasság: 118 cm + 97 cm talapzat; szélesség: n.a.  

Ismertté válási hely: Liternum Lelőhely: Római templom ásatásai során egy Faustina 

szoborral együtt. 

Őrzési hely: Nápoly, Museo Archeologico Nazionale di Napoli. 

Leltári szám: n.a. 

 

Leírás: Hiányzik a fej, a nyak, az alkarok, illetve a kísérő állatok, amelyeknek a talapzaton 

láthatóak a nyomai. 

A virágkoszorú a megszokottnál magasabban fekszik. Közvetlenül alatta egy lánc, hosszúkás 

gyöngyökkel, amelyek között négy rozetta látható
33

. A felső sorokban, jobb és bal oldalon 

egy-egy szárnyas nőalak. A „mellek” ötsorosak, laposak, hosszúkásak, egyenes sorba 

rendezettek. A karokon ágaskodó oroszlánok reliefje Az ependytés hat soros, de nincs 

mezőkre osztva. Az első sorban pontosan nem ismerhető fel a másodikban oroszlánok, a 

harmadikban párducok, a negyedikben nem ismerhetőek fel az alakok. az ötödikben szirének, 

a hatodikban nem ismerhetőek fel az alakok. A chitón redőzötten bukkan elő a az ependytés 

alól. 

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): Nr. 759. 50. 

 

Tárgyalta: THIERSCH (1935): 140–141. Nr. 161. Taf. LXXV,1; LICHTENECKER (1952): 44. 

Nr. 27; 45–46, 54, 55; FLEISCHER (1973): E 24; 9, 51, 71, 74, 90, 112, 118. 1. lábj., 128. 2. 

lábj., 121. 11. lábj.
34

  

                                                
33 Fleischer szerint állatok fejei. FLEISCHER (1973): 71. 
34 További egy helyen, a 46. oldalon, előfordul még egy hivatkozás erre a szoborra, azonban bizonyos, hogy itt 

elírásról vagy nyomdahibáról lehet szó. Fleischer azok közé a szobrok közé sorolja a szobrot, amelyeknek 

megmaradt az eredeti ókori fejük, azonban itt egy torzóról van szó, Valószínűbb, hogy Fleischer inkább a 16. (E 

23) szoborra gondolhatott.  
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A20 (20.a–e kép) 

Artemis Ephesia körplasztikájának töredéke 

Anyag: márvány.  

Méret: magasság: 46 cm; szélesség: n.a.  

Ismertté válási hely: Párizs. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: Párizs, Louvre, Salle de Clarac. 

Leltári szám: MA 2441. 

 

Leírás: Hiányzik a fej, a nyak, a karok az alkar közepétől, ezeket a bennünk található 

fémdübelekből kiindulva, egyszer már visszaerősítették. Letört továbbá az ependytés 

negyedik sora alatti rész is. A nyakon a ruha szegélye díszítés nélküli. A bogyó formájú 

elemekből álló virágkoszorún keskeny, dupla, viszonylag széles szegélyű szalag csavarodik. 

A koszorú által határolt terülten belül két szárnyas nőalak, amelyek csak térdig látszanak; 

egyik kezükben pálmaág, másik kezükkel koszorút tartanak a Rák fölé. A virágkoszorú alatt 

egy hosszúkás gyöngyökkel díszített lánc, amelyek belógnak a mellek első sora közé. A karon 

a ruha redőzött egészen az alkar közepéig, ahol egy zsinórszerű duplán felcsavarodó 

szegélyben végződik. A felkaron nincsenek oroszlánok. A „mellek” négy sorba rendezettek, 

szélesek és laposak, az első három sorban nagyobbak, a negyedikben kisebbek, és teljesen 

eltakarják a díszítés nélküli övet és az ependytés legfelső részét. Az ependytés négy soros, 

három oszlopos, és mezőkre osztott. A reliefek sérültek, némelyik teljes egészében hiányzik, 

ezekben az esetekben csak következtetni lehet az eredeti ábrázolásra. Elöl középen egymás 

alatt három oroszlánfejű griff protomé, három szarvas (?) protomé, három oroszlán (?) 

protomé, két oroszlán (?) protomé. Kétoldalt fentről lefelé: virágkehelyből kiemelkedő 

nőalak, griff (?) protomé, oroszlán protomé, virág, amelynek a közepén egy méh (?) ül. A 

szobor hátoldalán, a felsőtesten, középen a bojtok nélküli széles szalag, amely valamivel a 

könyök magasságában ér véget. A felsőtesten, az egész háton, illetve a karokon sűrű, ferde 

vonalú redőkkel jelzik a fátyol anyagszerű voltát. Ugyanezt a hatást a chitónon szimmetrikus, 

egyforma hullámszerű redőkkel érték el.  

 

Kiadta: Fleischer (1984). 759. Nr. 52. 

 

Tárgyalta: THIERSCH (1935): 20–21. Nr. 14. Taf. XVIII, 1–3, korábbi szakirodalommal; 

LICHTENECKER (1952) 36 Nr. 14., 43; FLEISCHER (1973): E 26; 10, 64, 74, 89. 7. lábj., 90. 5. 

lábj., 100. 5. lábj., 117. 2. lábj., 128. 2. lábj. 
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A21 (21.a–c kép) 

Artemis Ephesia körplasztikája 

Anyag: fehér márvány.  

Méret: magasság: 86 cm; szélesség: n.a.  

Ismertté válási hely: Villa Albani. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: Róma, Musei Capitolini, Salle delle Colombe. 

Leltári szám: 385. 

 

Leírás: A szobor számos részét restaurálták, a falkorona összetört és több darabját 

kicserélték, szintén kiegészített a kettős torony is, valamint a fej, a jobb karon található 

oroszlán első része, a mellek bizonyos részei, a jobb kéz mutató és kisujja, a három szarvas 

feje az ependytés első sorában és a lábfejek.
35

  

A fejen lévő polos meglehetősen bonyolult. Legalul a fejen egy rozettákkal díszített pánt, 

efelett egy fonott pánt, majd erre ráhelyezve egy vaskos bástyaszerű torony pártázattal, és 

bekarcolt építőelemekkel, ennek a tején egy kisebb átmérőjű hasonló formájú bástya, efelett 

két emelet különböző protomékkel. Az alsónál három oroszlánfejű griff, felette három sphinx. 

Ennek a tetején pedig három ión oszlopos aedicula, amelynek oldalsó oszlopai ferdék, 

valamint egy a hátoldalán, amelnyek oromzatát teljesen sima. 

A haj hátrafogott. A nimbuson három-három oroszlánfejű griff két sorban, alul egy, felül 

kettő. A nyaknál a ruha szegélye vastag. A keskeny szalaggal átkötött virágkoszorú által 

határolt területen belül két szárny nélküli nőalak tart koszorút a Rák fölé, másik kezükben 

pálmaág. A nőalakok feje felett egészen fent baloldalon egy kos fejet, jobb oldalon pedig egy 

rozettát láthatunk. Közvetlenül a virágkoszorú alatt egy vízszintesen fűzött ovális 

gyöngyökből álló lánc, az egyes láncszemek között stilizált makkformájú gyöngyök. Az 

alkarokon mindkét oldalon egy-egy ülő oroszlán, amelyek jobb mancsukat a stilizált 

makkláncon pihentetik. A ruhaujj az alkarokon redőzött, a csuklón egy-egy zsinórmintájú 

karperec (?). A „mellek” négy sorba rendezettek, egyformák, laposak és nem túl nagyok. Az 

ependytés felett eltakarják az övet. Az ependytés ötsoros és mezőkre osztott, az egyes 

mezőknek keskeny, kiemelkedő keretük van, a közöttük lévő sáv meglehetősen széles. A 

középső oszlopban a következő protomék láthatóak: felülről lefelé három szarvas, három 

griff, három nőstényoroszlán esetleg párduc, két oroszlánfejű griff, két bika. Az oldalsó 

oszlopokban egymás alatt háromszirmú virágból kiemelkedő nőalak, méh, négyszirmú 

rozetta, méh, négyszirmú rozetta. Az ependytés alján vastag pánt, amely körbefut a szobron. 

A chitón redőzötten, szélesen szétterülve bukkan elő az ependytés alól, a lábfejből csak a 

csupasz lábujjak látszanak ki. A szobor hátulján, a nimbuson lévő széles szegélyű hosszú 

szalag három bojtban végződik. A ruha redőzöttségét a háton csak néhány egyszerű vonással 

jelölték. A derékon lévő öv dísztelen. Az alsótesten, a chitónon a ruha redőzöttségét 

megjeleníteni hivatott hullámok egyáltalán nem anyagszerűek, sokkal inkább szögletesek. Az 

szobor talapzata meglehetősen érdekes. Van egy nagyobb, szélesebb relieffel díszített 

talapzat, amelynek a tetején egy kisebb négylépcsős talapzat áll; erre került a szobor. A 

talapzat valószínűleg eredetileg nem a szoborhoz tatozott, de annyi bizonyos, hogy a 17. 

századtól ezzel együtt látható. A reliefen egy áldozati jelenetet látunk, amelynek a szélén két 

alak zenél auloszon, míg a jobb oldali feje fedetlen, addig a bal oldalinak fátyol van a fejére 

terítve. Középen egy thymiatérion mellett jobb és bal oldalon egy-egy alak, akik valamit a bal 

kezükkel a vállukhoz emelnek.  

 

 

 

                                                
35 JESSEN (1905): 2765.; JONES (1912): 157–159; THIRESCH (1935):23.–24. Nr. 19. Taf. IV/1–3; LICHTENECKER 

(1952): 35–36. Nr. 3.; FLEISCHER (1973): 11–12. E 31. 
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Előtörténet: A szobor feltételezhetően megegyezik Menetreius könyvének 10. oldalának bal 

felén látható Artemis Ephesia-szoborral. A szobor alá az „Apud Marchionem Lancelotum” 

felirat került, így feltehetőleg 1657. körül ennek az embernek a tulajdonában lehetett, majd 

valószínűleg ezután került Albani bíboroshoz.
36

 

Eltérések a szobor és a rajz között a falkoronán, vállakon és az ependytésen láthatóak. A 

rajzon a szoborhoz képest hiányzik a kalathosnak egy sávja, a vállakon nem látható a szárnyas 

nőalakok feje mellett lévő rozetta és kos ábrázolás, valamint az ependytés középső sorának 

rátétei is eltérőek mind számunkat, mind formájukat tekintve.
37

 A koszorún lévő szalag más 

irányba csavarodik, az ezáltal határolt területen belül a szobron szárnyak nélküli, Menetreius 

rajzán talán szárnyas nőalakokat láthatunk, akik pálmaágat tartanak az egyik kezükben és 

koszorút emelnek a másikkal a Rák fölé. Különbözik a nimbus és az ependytés alakjai is, míg 

ez utóbbi a rajzon inkább egyenes és oszlopszerű, addig a szobron csípőtől lefele 

elkeskenyedő. A nimbusnál a vállak feletti rész Menetreius rajzán sokkal hosszabb, mint a 

szobron.  

A számos különbség ellenére az, ami alapján Thiersch azonosságot feltételezi,
38

 a mindkét 

ábrázoláson megjelenő egészen sajátos talapzat, ami nem fordul elő más Artemis Ephesia-

szobornál. Nem bizonyítható azonban, hogy a szobornak ez lenne az eredeti talapzata. A 

talapzaton négy alakot látunk, akik egy thymiaterion két oldalán helyezkednek el. Ha azonban 

jobban megnézzük, a két ábrázolás
39

 között számos apró különbséget fedezhetünk fel. A 

talapzatot restaurálták, a bal oldalon a két figura teljes egészét a jobb oldalon csak részleteket. 

Azonban az eltérések nemcsak a restaurált részen vannak, hanem a talapzat ábrázolásának 

egészét érintik, lehetséges, hogy többször is restaurálták, vagy esetleg Menetreius rajza volt 

pontatlan. A két szélső alak auloszon zenél és jóval magasabbak, mint a két középső alak, az 

A21 (21.b kép) esetén mindkét alak nő mindketten chitónt és hymationt viselnek, a bal 

oldalinak fátyol van a fején, a jobb oldalinak kontyba van fogva a haja. Menetreiusnál (21.c 

kép) ezzel szemben a bal oldali alak biztosan egy szakállas férfi, chitónt visel, a feje nincs 

letakarva, a jobb szélső alak ruhája is más, nem eldönthető, hogy férfi vagy nőalak, ő a fején 

valamiféle sapkát visel. A középső két alak szintén fátyolt és hosszú ruhát visel, az egyik 

kezüket vállukra helyezve fognak valamit, a szobor esetén ez nem kivehető, mert a bal oldali 

alaknál még látszik valamilyen bot, de a jobb oldali alaknál már semmi. A Menetreius féle 

ábrázolás esetén a bal oldali alak ruházata hasonló, a jobb oldalié azonban egy rövid térdig 

érő, felette egy köpenyszerű ruhadarabot hord az alak, mindkét figura vállára helyezve 

valamilyen fejsze-szerű eszköz. A thmaterion ábrázolás is eltér a két esetben. A szobron az 

edény, amiben a tűz ég szélesebb, mélyebb és alja csak egy peremű van, ezzel szemben 

Menetreiusnál laposabb és alja háromperemű. A thymiatérion oszlopa sokkal szélesebb és 

ívesebb, a talapzata viszont keskenyebb, de magasabb, mint a Menetreius féle metszeten. 

Nem lehetnünk benne bizonyosak tehát, hogy ugyanarról a szoborról van-e szó. Mindenestre 

az bizonyos, hogy a Capitoliumi Múzeumba Albani bíboros gyűjteményéből került. 

 

                                                
36 1638–ban, Perrier, Segmenta nobilium signorum et statuarum című művében közöl egy Artemis Ephesia-

grafikát, amelyről az állítja, hogy a Lancellotti gyűjteményben van. Bár az ábrázolás nagyon eltérő, de Vorster 
véleménye szerint erről a szoborról lenne szó. Perrier ábrázolása egyébként nagyon hasonlít Raffaello 

Lodzsájának Artemis Ephesia ábrázolásához. VORSTER (2004): 35. vö. THIERSCH (1936): 93–95. Taf. LIII,4 

(Perrier), Taf. LIX (Raffaello). 
37 Míg Menetreiusnál az ependytésen a középső részen az első sávban három bikát, a másodikban két kecskét, a 

harmadikban két griffet, a negyedik és ötödikben két–két bikát látunk, addig a szobron az első sorban három 

szarvast, a másodikban három griffet, a harmadikban három oroszlánt a negyedikben két griffet és az ötödikben 

két bikát láthatunk. 
38 THIERSCH (1935):24. 
39 Mai állapot 21.a kép, Menetreius féle „állapot” 21.c kép 
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Kiadta: JESSEN (1905): 2765, Reinach (1909): 321,4; JONES (1912) 150. Taf. 38. korábbi 

szakirodalommal, FLEISCHER (1984): 759. Nr. 58. 

 

Tárgyalta: COOK (1925): 406–407; THIERSCH (1935): 23–24. Nr. 19. Taf. IV, 1–3; 

LICHTENECKER (1952): 35–36. Nr. 3; FLEISCHER (1973): E 31; 10, 46, 63; 115, 66. 1. lábj.; 

117. 2. lábj.; 128. 2. lábj. korábbi szakirodalommal. 
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A22 (22.a-b kép) 

Artemis Ephesia körplasztikája 

Anyag: fehér és fekete márvány.  

Méret: magasság: 93 cm; szélesség: n.a.  

Ismertté válási hely: Róma. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: Róma, Museo Torlonia. 

Leltári szám: 483. 

 

Leírás: A szobor több részét restaurálták. Modern a fej, a nyak, és a kezek, amelyeket fekete 

márványból készítettek, szintén modern a fejen lévő sapkaszerű fejdísz, a nimbus, valamint a 

chitón ependytés alól kilógó része és a chitón alatt lévő keskeny kör alakú talapzat. 

Kiegészítettek a karon lévő oroszlánok első fele, az ependytésen található összes kiálló rátét, 

és a térdek magasságában lévő puttó fej sem antik eredetű. Kétséges, hogy az ependytés és 

díszítései mikor készülhettek, H. Fuhrman állítása szerint a szobor deréktól lefelé ugyan ókori 

eredetű, de ezt a részt szinte teljesen átdolgozták.
40

 Így ebben az esetben is szinte csak a törzs 

tekinthető valójában ókorinak. 

A fejen egy sapkaszerű fejdísz. A haj hátratűzött. A nimbus felső széle majdhogynem 

egyenes, jobb és bal oldalon két-két őzfej. A nyakon a ruha szegélye vastag, a szobor 

mellrészén a széles szalaggal átkötött koszorú által határolt területen belül két szárnyas 

nőalakot látunk, amelyek koszorút tartanak a Rák fölé, másik kezükben pálmaág. Két további 

csillagjegy is megjelenik: a jobb oldalon az Oroszlán, bal oldalon az Ikrek . A koszorú alatt 

egy hosszúkás szemű lánc, amelyre makk alakú függőket faragtak. A függők belógnak a 

„mellek” közé. A felkaron egy-egy felágaskodó hím oroszlán, amelyek a mellső mancsukkal a 

virágkoszorúra támaszkodnak. Az alkarokon Thiersch szerint egy-egy medve, de az általa 

közölt fotók alapján nőstény oroszlánok is lehetnek. A „mellek” három sorba rendezettek, 

laposak és nagyméretűek. Az ependytés ötsoros, az egyes sorokat szélesebb sávok választják 

el egymástól. Középen, egymás alatt a következő díszítések láthatók: három szarvas fej, 

három kecske vagy valamilyen aggancsos állat, Thiersch szerint azonban kutya, egy előreugró 

korongszerű felületen egy puttófej, két bika protomé, két ló protomé. Jobb és bal oldalon a 

középső díszítések mellett virágkehelyből kiemelkedő nőalak, méh, rozetta, méh, rozetta. 

Ezek mellett mindkét oldalt egy-egy, az ependytés síkjából az előzőeknél sokkal jobban 

kiemelkedő díszítés, fentről lefelé a következő sorrendben: griff protomé, oroszlán protomé, 

majd két kutya protomé.  

A szobor hátoldala nagyon szépen kidolgozott. A nimbusról lelógó szalag három bojtban 

végződik, a fátyol és a chitón anyagszerű voltát ferde redőkkel jelenítették meg. Hátul látszik 

az egyszerű öv, amelyet a „mellek” elölről kitakarnak. Az alsótesten a chitón anyagszerű 

voltát hullámokhoz hasonlatos redőkkel jelenítették meg. 

. 

Előtörténet: Egy nagyon hasonló szobor rajzát (105. kép) láthatjuk Joachim von Sandrart 

1635-ben kiadott könyvében, a Galleria Giustinianaban,
41

 Thiersch szerint ez a rajz már a mai 

állapotot tükrözi, így feltételezhető, hogy a restaurálásnak valamikor a 17.század első 

harmadában vagy még korábban kellett történnie
42

. Ha azonban jobban megnézzük a szobrot, 

adódik két apróbb eltérés is az ábrázolás és a ma ismert szobor között. Egyrészt a mellrészen 

jól kivehető, hogy a nőalakok nem egy koszorút, mint az A22 (22.b kép) esetén, egy thyrsos 

tartanak a kezükben, hasonló módon ahhoz, mint ahogy az Ephesosi Prytaneionból előkerült 

A30 (30.a kép) szobornál láthatjuk. Az hogy a thyrsos alatt megjelenik-e a Rák, mint az A22 

szobornál a koszorú alatt, ez sajnos nem eldönthető. Sandrart rajzolt oda valamit, de nem 

                                                
40 THIERSCH (1935): 36. 
41 Galleria Giustiniana I, 152. 
42 THIERSCH (1935): 37. 
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látható pontosan hogy mi az, lehet, hogy csak árnyékolás, de akár a Rák is. Továbbá Thiersch 

azt állítja, hogy mellbimbók csak a Menetreius féle ábrázolásnál fordulnak elő, ez azonban 

nem igaz, mert ha alaposabban megnézzük a Sandrart féle rajzot, ha nem is olyan 

hangsúlyosan, mint a Menetreius rajz esetén, ezen is megjelennek a mellbimbók. Így vagy 

még egy restauráláson átesett a szobor, vagy Sandrart rajza pontatlan. Ez a két különbség 

azonban némileg bizonytalanná teszi Thiersch azon felvetését, hogy az A22 szobrot ábrázolja 

a rajz.  

 

Menetreius könyvének egy másik ábrázolása,
43

 szintén hasonlít a szoborhoz. Ugyanakkor 20 

évvel később adták ki, mint ahogy a Galleria Giustiniana rajzai készültek, és a szobor 

talapzatán is „apud Card. Barberinum” szerepel, mégis elképzelhető, hogy a szobor egyik 

egy korábbi állapotára utal, ha egyáltalán ugyanarról a szoborról van szó. Hiszen Menetreius 

könyve az 1630-as években íródott és csak 20 évvel az elkészülte után került először kiadásra. 

Eltérő a szoborhoz képest a rajzon a kétemeletes fejdísz, a nimbus alsó íve, amely nem befelé, 

hanem kifelé ível, a koszorún lévő szalag más irányba csavarodik, a „melleken” mellbimbók 

vannak. Az ependytés harmadik sorában a metszeten Rák,
44

 míg a szobron egy puttó feje 

látható, az ependytés alsó sorába két bika van a két ló helyett, illetve a szoborral ellentétben a 

rajzon a chitón alól kilógnak a lábfejek. Ugyanakkor legtöbb vonását tekintve a szobor 

megegyezik a rajzzal, a nimbuson lévő szarvasok, a karon lévő oroszlánok, a koszorú által 

határolt területen lévő jelenet, de leginkább az ependytés felosztása és díszítőelemei, 

eltekintve a már említett két elemtől, mindenképpen az egyezésre vagy legalábbis egy nagyon 

hasonló szoborra utalnak.  

Elképzelhető, hogy esetleg a szobrot nem egyszer, hanem többször is restaurálták, és ez 

amolyan „fél állapot” lenne az eredeti és a mai között, persze ez esetben kérdés, hogy erről a 

„fél állapotról” miért 20 évvel később van tudomásunk. Esetleg volt a Barbineri 

gyűjteményben egy nagyon hasonló szobor, amelynek a későbbi sorsáról nem tudunk semmit, 

vagy Thierschnek van igaza és Menetreius nem túl megbízható forrás, de mint láttunk, 

Sandrart sem teljesen az. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Jessen állítása szerint látta a 

szobrot Frascatiban a Villa Rufinnelában,
45

 azonban tudjuk, hogy a szobor 1845-ben 

Alesandro Torloniahoz került, amikor felvásárolta a Giustiniani gyűjtemény megmaradt 

darabjait.
46

 Thiersch meglátása szerint Jessen vagy téved, vagy csak egy rövid ideig lehetett a 

szobor Frascatiban a Villa Ruffinelában, vagy esetleg tényleg létezett egy másik hasonló 

szobor is és ezt láthatta Jessen.
47

 

 

Kiadta: VISCONTI (1885): 351/2 Nr. 483; JESSEN (1905): 2765; és REINACH I (1909): 300, 

1199; FELSICHER (1984): Nr. 60. 

 

Tárgyalta: THIERSCH (1935) 36–38. Nr. 27. Taf. IX, 1–2. LICHTENECKER (1952) 36. Nr. 10.; 

FLEISCHER (1973): E 33; 10, 70; 115. korábbi szakirodalommal 

 
  

                                                
43 MENETREIUS (1688): 9. bal oldali szobor 
44 Nicolas Poussin British Múzeumban őrzött vázlatán (leltári szám: 1992,0229.27) van egy néhány vonallal 

megrajzolt Artemis Ephesia-szobor, amelynek az ependytésén, két egymás felé futó ló felett egy Rák látható. 

Sajnos azonban a rajz annyira elnagyolt, hogy a többi jellemző alapján nem dönthető el, hogy ugyanarról vagy 

más szoborról van–e szó. http://www.britishmuseum.org/collectionimages/AN00258/AN00258071_001_l.jpg 
45 JESSEN (1905): 2765. 
46 VISCONTI (1885): IV. 
47 THIRESCH (1935): 38. 

http://www.britishmuseum.org/collectionimages/AN00258/AN00258071_001_l.jpg


339 

 

A23 (23. kép) 

Artemis Ephesia körplasztikája 

Anyag: márvány, bronz. 

Méret: magasság: 115 cm; szélesség: n.a.  

Ismertté válási hely: Róma, Museo Capitolino Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: Róma, Palazzo Dei Conservatori, Sala dei Trifoni. 

Leltári szám: 1182. 

 

Leírás: Kiegészített a falkorona, a nimbus felső redőzött része, Thiersch szerint ezt talán még 

az ókorban erősítették vissza. Kiegészítettek továbbá az állat protomék, valamint a szobor 

kezének néhány ujja. Minden valószínűség szerint antik eredetű a bronzból készült fej, nyak, 

kezek és lábak.  

A falkorona emeletes, köralapú, bástyaszerű, felül a pártázatnál a legszélesebb, elöl középen 

egy kapu látható rajta. Az emelet szintén bástyaalakú, kisebb átmérőjű, és jóval alacsonyabb, 

mint az alsó rész, néhány centivel emelkedik ki az alsó rész pártázata alól. A nimbus teteje 

redőzött, ehhez hasonló redőzöttség csak az A10 (10. kép) szobron látható. Alul a nimbuson 

kétoldalt, az archoz képest körülbelül a fülek középvonalánál, két sorban, négy-négy, 

soronként két-két, sörény nélküli oroszlánfejű griff protomé, amelyből csak a jobb oldalon az 

alsó sorban lévő, külső figura eredeti teljesen, részben eredeti az alsó sorban lévőknek az alja, 

a felső sorokban pedig mindegyik új. A haj hátratűzött. 

A nyaknál a ruha szegélye vastag. A virágkoszorú apró kis gömbökből áll, nem jelenik meg 

rajta a felcsavarodó szalag. A koszorú által határolt területen belül négy, egymás felé forduló 

szárnyas nőalakot láthatunk,
48

 közöttük és mellettük az állatövi jegyek. A szobor 

meglehetősen speciális darab a rajta lévő zodiákus jegyek meghatározása és darabszáma 

miatt. Fleischer vitatja
49

 Thiersch azon felvetését,
50

 hogy a Rák megjelenik-e ezen a szobron 

egyáltalán, úgy véli, hogy az, amit látunk, sokkal inkább egy Skorpióra hasonlít. A szobron 

négy szárnyas nőalak látható, a középső kettő magasra emeli és összekulcsolja a kezét, 

mellettük, illetve köztük balról a Nyilas és Rák, jobbról a Oroszlán és Szűz. Stuart Jones 

szerint
51

 a két középső alak között egy oltár van, amelyen a Mérleg jele látható. Ezt a felvetést 

is figyelembe véve, ha az állatövi jegyek egymásutániságával számolunk, akkor – bár az 

évkör irányához képest fordítva halad – logikusnak tűnik, hogy Nyilas, Skorpió, Mérleg, 

Szűz, Oroszlán sorrendben a Nyilas után a Skorpió következzen, így igaza lehet Fleischernek, 

ugyanakkor azt sem szabad elfelejtenünk, hogy nem minden esetben következetes a jegyek 

egymásutánisága.
52

 

A virágkoszorú alatt egy vízszintes ovális gyöngyökből fűb zött lánc, az egyes gyöngyök 

között kis függők lógnak, amelyek egy nagyobb, függőleges ovális, valamint egy ehhez 

erősített kisebb, gömb alakú gyöngyből állnak.  

A szobor egyik másik egyedi vonása az az öt előreugró szamárfigura, amely a virágkoszorú 

alatt lévő láncon lógó hosszúkás gyöngyök közötti jelennek meg úgy, hogy a mellső lábaikat a 

mellek első sorára támasztják. A felkarokon két-két oroszlán, nem ülnek, hanem úgy tűnik, 

mintha felmásznának vagy kapaszkodnának a szobor karjaiba. A könyök alatt négyszer 

felcsavart, vastag, széles, zsinórszerű pánt. A felső kettő tetején mintha valami díszítés vagy 

                                                
48 Thiesch szerint mindegyik pálmaágat tart a kezében, de megnézve a képet ez egyiknél sem látszik.THIERSCH 

(1935): 25. 
49FLEISCHER (1973): 70. Megjegyzendő, hogy Fleischer erre a kérdésre vonatkozó 70. oldalon található 6. 

lábjegyzetében feltehetőleg egy elütésből fakadóan, tévesen AE 25 szobrot jelöl meg hivatkozásként, azonban az 

AE 25 ábrázolás esetén nincsenek állatövi jegyek, itt biztosan Thiersch AE 20 szobrára gondolt. 
50 THIERSCH (1935): 25. 
51 JONES (1926): 51–52.  
52 Például A32 (32.a–b kép) 
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összekapcsoló elem lenne. A „mellek” hosszúkásak, felületük gömbölyű, körülbelül egyforma 

méretűek, és három sorba rendezettek. 

Az ependytés formája nem a megszokott fentről lefelé keskenyedő kissé oszlopszerű, hanem a 

test vonalát követő. A comboknál szélesebb, a térdnél elkeskenyedik, majd a vádliknál újra 

kiszélesedik és a bokáknál újra elkeskenyedik. Elrendezése is eltér a többitől. Nem láthatóak a 

megszokott sorok, hanem középen elválasztás nélkül, egymás alatt jelennek meg a figurális 

díszítések. Ezzel szemben a kétoldalt lévő figurális díszítések mezőbe foglaltak, és sokkal 

kevésbé emelkednek ki az ependytés síkjából, mint a középső rész erősen plasztikus állat 

díszítései. A középső oszlopon fentről lefelé hármasával a következő protomék láthatóak: 

oroszlán, ló, griff nőstényoroszlán fejjel, griff kecske fejjel, a következő három lénynek a feje 

letört,
53

 valamint az ependytés alján bikák. Az oldalt lévő mezőknek a többi ábrázoláshoz 

képest közepesen széles keretük van. Az oldalankénti két-két oszlopban egymás alatt kilenc-

kilenc mező van, a legfelső mezőkben egy-egy háromszirmú virágból kiemelkedő nőalak, a 

külső oszlopokban magasabb a virág, a belső oszlopokban a „mellek” eltakarják a nőalakok 

fejét. Alattuk méhek és rozetták, oly módon, hogy míg az egyik oszlopban méh van 

ugyanabban a sorban, a másik oszlopban négyszirmú rozetta. Az első sorban, a külső 

oszlopban rozetta van, míg a belsőben méh. Az ependytés alól kibukkanó elöl sűrűn, hátul 

szinte alig redőzött chitón szélesen terül el. A meztelen lábfejek félig lógnak ki alóla, a chitón 

alja itt rövidebb, nem pedig félrehajtott vagy kicsit felgyűrt, mint általában a lábfejek esetén 

az lenni szokott. 

A szobor hátoldalán, a nimbuson, nem jelenik meg a szalag, a fátyol redőzöttségét hosszan 

futó ferde vonalak jelenítik meg, amelyekből a két külső egy ívvel felfut a karokra. Az öv 

hátul dísztelen. Az alsótesten a chitón anyagszerű voltát hullám formájú redőkkel jelenítik 

meg.  

 

Kiadta: JONES (1926) 51–53. Nr. 6. Taf. 66. korábbi szakirodalommal; BOSSERT (1942): 209, 

Taf 36; FLEISCHER (1984): Nr. 62. 

 

Tárgyalta: THIERSCH (1935): 24–26. Nr. 20. Taf. V; VI, 2–4; LICHTENECKER (1952): 36. Nr. 

5; 42. FLEISCHER (1973): 11. E 35; 50, 51, 63, 71, 76, 121. 11. lábj.; 128. 2. lábj.;163. 3. lábj. 

korábbi szakirodalommal. 

  

                                                
53 Láthatóan ezt már korábban megpróbálták helyre hozni, erre utalnak az állatok nyakából kiálló apró 

fémdübelek. 
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A24 (24. kép) 

Artemis Ephesia körplasztikája 

Anyag: fehér márvány.  

Méret: magasság: az antik torzó magassága 50 cm; szélesség: n.a.  

Ismertté válási hely: Tivoli. Lelőhely: Hadrianus villa. 

Őrzési hely: Róma, Vatikán, Galleria Dei Candellabri. 

Leltári szám: 2505. 

 

Leírás: A szobrot számos helyen kiegészítették. Restaurált a nimbus,
54

 a haj, az áll, 

virágkoszorú, a „mellek”, alkar és kezek, valamint a karokon megjelenő oroszlánok elülső 

része. Az ependytést szintén ekkor alakították át, felső sorát gyakorlatilag rávésték a „mellek” 

alsó soraira. Thiersch szerint az ependytés alakja is elég furcsa: az oldalsó kontúrjánál nem a 

megszokott lefele keskenyedő egyenes vonalvezetést látjuk, hanem soronként az elválasztó 

sávoknál keskenyedik, míg a mezők közepénél kiszélesedik, így az ependytés kontúrja inkább 

hullámos, mint egyenes. Hasonló vonalvezetés látható az A26 (26.a–b kép) szobornál, amely 

Thiersch szerint a szobor kiegészítésekor mintául szolgálhatott.
55

 

A falkorona nyitott, az egyes „téglákat” bekarcolással jelezték, elöl és kétoldalt íves ablakok. 

A haj hátratűzött. A kerekre kiegészített nimbuson négy oroszlánfejű griff protomé rombusz 

alakban, a rombusz alsó szögén lévő griffek a virágkoszorúra támaszkodnak. A nyaknál a 

ruha dupla szegélyű, de díszítés nélküli. A mellkason a szalaggal átkötött virágkoszorú által 

határolt területen belül négy szárnyas nőalakot látunk, a két középső
56

 közül a bal oldali egy 

két végén meghajlított, míg a jobb oldali egy egyenes botot, a jobb szélső kezében koszorút, a 

bal szélső szintén valószínűleg egy hajlított botot tart. Közöttük balról jobbra a már említett öt 

állatövi jegy a következő sorrendben: Kos, Bika, Ikrek (középen), Rák és Oroszlán. A 

virágkoszorú alatt egy-két centiméter távolságra, de annak ívét követve ovális, vízszintes 

gyöngyökből fűzött lánc, az egyes gyöngyök között makkformájú függők láthatók. A 

virágkoszorú illetve a makklánc alatt egy pelerinszerű ruhadarab, amelynek a szegélye több 

egymás mellett lévő ívből áll, az egyes ívek felfekszenek a „mellekre”, az ívek csúcsai a 

mellek közé lógnak. A ruhadarab a vállakat is takarja. A felkarokon két-két ágaskodó 

oroszlán. A ruha ujja az alkarokon redőzött, a csuklón nincs nyoma a gyapjúfonatoknak. A 

„mellek” három sorba rendezettek, a sorok lefelé szélesednek, a formájukat tekintve 

hosszúkásak és gömbölyűek, a középső sorban a legnagyobbak. Utolsó soruk, és az ependytés 

első sorának középső mezője takarja az övet. Az ependyt és hatsoros, mezőkre osztott az 

egyes mezőket szalagszerű, vastag sávok választják el egymástól. A középső oszlop díszítései 

fentről lefelé indulva: három oroszlán protomé szarvakkal, három kecske vagy szarvas 

protomé, Thiersch szerint az előbbi, de ha jobban megnézzük az állat szarva elágazik, ez 

pedig nem kecskére utal. Ezek alatt három nőstényoroszlán (Thiersch szerint kutya), két griff, 

két ökör, és egy rozetta. Kétoldalt virágkehelyből kiemelkedő nőalak, méh, rozetta, méh, 

rozetta, méh. Az ependytés alól előbukkanó chitón, a lábfejek és a talapzat is a restaurálás 

során került a szoborhoz. A redőzött chitón elöl, középen függönyszerűen szétnyílik, és 

láthatóvá teszi a meztelen lábakat. 

 

Előtörténet: Gavin Hamilton 1769 és 1771 között végzett ásatásokat Tivoliban, a Hadrianus 

villa területén, ahol az ott lévő mocsaras tó lecsapolása során találták meg ezt a szobrot is, 

                                                
54 A nimbus alakját oválisról korong alakúvá egészítették ki. 
55 THIERSCH (1935): 22. 
56 Thiersch valamilyen oknál fogva azt írja, a két középső nőalak kezében egy koszorút tart, ami jól láthatóan 

nem így van a szobron. THIERSCH (1935): 22. 
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számos más szoborral együtt.
57

 1781-ben került XII. Kelemen pápa gyűjteményébe, ahol 

Giovanni Volpato restaurálta. A szobor később a Palazzo dei Conservatoriba került, innen 

szállították át jelenlegi helyére. 

 

Kiadta: REINACH (1909): 298; 1198; FLEISCHER (1984): 759. Nr. 63. 

 

Tárgyalta: THIERSCH (1935) 22–23. Nr. 18. Taf. IX, 3. korábbi szakirodalommal; 

LICHTENECKER (1952) 35. Nr. 2; 42; FLEISCHER (1973): E 36; 12; 51; 117; 70. 3. lábj.; 

NIEMEYER (1996) 619; SPINOLA (2004): 133–134.  

  

                                                
57 Hamilton meglehetősen plasztikusan így ír a terület „feltárásáról”, ahol a szobrot megtalálták: „A munkásaim 

újra megnyitották az alacsonyan fekvő mocsaras terület kifolyó nyílását és néhány hét munka után lámpások 

fénye mellett térdig járva az iszapban(…)kiemelték a szobrokat az iszapból, ahová egy gerendával lökték be 

azokat a szent liget elpusztításakor.” SMITH (1901): 306–321. Római tartózkodása idején Hamilton levelezést 

folytatott többek között egyik megbízójával Charles Townley–vel; ezekben a levelekben részletesen beszámol az 

ásatási eseményekről. A levelek sajnos eredetiben nem, csak James Dallaway által kivonatolt formában maradtak 

ránk. Townley naplójában fennmaradt egy bejegyzés, amiben arról ír, hogy Dallaway megkereste őt, hogy 

elkérje és megvizsgálja a jegyzeteit, így az ő tolmácsolásában ismerjük meg a történések jó részét. COLTMAN 

(2009): 14. 
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A25 (25.a–b kép) 

Artemis Ephesia körplasztikája 

Anyag: márvány. 

Méret: magasság: 138 cm, az antik rész: 38 cm; szélesség: n.a.  

Ismertté válási hely: Róma. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: Róma, Villa Albani. 

Leltári szám: 700. 

 

Leírás: A szobor több része restaurált. A fej, a nyak, a kezek, a lábak modernek és bronzból 

készültek. Szintén antikvitás utáni, fehér márványból kiegészített a nimbus, a falkorona, az 

egész jobb kar, a bal kar a felkar közepétől, a „mellek” előreugró részei, az egész alsótest 

közvetlenül a „mellek” alatt, csupán a jobb oldalon egy méh eredeti.  

A „mellek” alatt lévő rozettákon keresztülfutó repedés alatt lévő részek, biztosan nem az 

antikvitás idejéből származnak. A másik Albani gyűjteményben lévő szobornak az ependytése 

olyannyira hasonló, hogy elképzelhető, hogy a restaurátor arról mintázta ennek a szobornak 

az ependytését.
58

  

A fejen egy toronyszerű falkorona, amelyen elöl középen egy kapuív jelenik meg. A haj 

hátratűzött. A nimbuson minkét oldalon három griff protomé két sorban, oly módon, hogy 

felül egy, alul pedig kettő jelenik meg. A ruha nyaka egyszerű, dísztelen, közvetlenül alatta 

egy nagyobb, fordított csepp formájú és kisebb gömbölyű gyöngyökből fűzött lánc. 

Közvetlenül alatta középen egy fekvő holdsarló, amely hozzáér a gyöngyökhöz oly módon, 

hogy szárai négy kisebb és három nagyobb gyöngyöt fognak közre. A szalag nélküli, apró, 

lyukas gömbökből álló virágkoszorú által határolt területen belül a holdsarló alatt látható öt 

állatövi jegy (25.b kép), amelyek ugyan töredékesek, de kivehetőek, ezek a Kos, Bika, Ikrek, 

Rák, Oroszlán. A Rák és az Oroszlán erősen sérült, az előbbi csak a lábai alapján ismerhető 

fel, míg az utóbbinak hiányzik a feje. Az állatövi jegyek közül a Kos, és a Bika a hátával 

támaszkodik a virágkoszorúra, úgy, hogy a fejük ellentétes irányba néz. Az Ikrek a holdsarló 

alatt fekszik. A az elhelyezkedésük. Ez az egyetlen olyan ismert szobor, ahol ugyan 

megjelennek a zodiákus jegyei, de hiányoznak a szárnyas nőalakok. A „mellek” és a 

virágkoszorú között négy griff protomé, amelyek térdükkel a „mellekre” támaszkodnak. 

Közöttük három, a virágkoszorúhoz erősített, élethűen ábrázolt makk. Számuk Thiersch 

szerint eredetileg öt, de ebből csak a három középső maradt meg. A virágkoszorú alatt egy 

pelerinszerű ruhadarab, amelynek az alja ívekben végződik, az ívek csúcsai belógnak a 

„mellek” közé. A ruhadarab betakarja az egész vállat, a felkart és az alkar közepéig tart, ahol 

egy szélesebb szegélyben végződik. A felkarokhoz simulva egy-egy ágaskodó, míg a 

könyökhajlatban egy–egy fekvő oroszlán; amíg a jobb alkaron lévő jobbra kifelé néz, addig a 

bal alkaron lévő a feje reliefszerű és a felkar síkjába simul. A „mellek” négysorosak, nagyok, 

hosszúkásak, teltek, egyforma méretűek és kitakarják az övet. Alattuk a már említett három 

négyszirmú rozetta. A szobor derekán lévő öv csak oldalt és hátul látszik. Az ependytés hat 

soros, három oszlopos, mezőkre osztott, az egyes mezőknek keskeny szegélyük van, a 

közöttük lévő távolság vízszintesen szélesebb, mint függőlegesen. Középen a mező fektetett, 

oldalt álló téglalap alakúak. A középső oszlopban egymás alatt sorrendben a következő 

protomék láthatók: három nőstényoroszlán-fejű, de szarvakkal rendelkező lény, három 

szarvas, három nőstényoroszlán vagy párduc (Thiersch szerint kutya), két griff, két bika, egy 

rozetta. Jobb és bal oldalon, a belső oszlopokon egymás alatt: virágkehelyből kiemelkedő 

nőalak, méh, rozetta, méh, rozetta. A külső oszlopoknál hosszú, keskeny mezőkben, egymás 

                                                

58 THIERSCH (1935): 34. 
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alatt: két méh, két nyolcszirmú rozetta, méh, nyolcszirmú rozetta, méh, rozetta. Az ependytés 

alját egy keskeny szegély zárja le, alóla sűrűn redőzötten tűnik elő a chitón alja. A szobor 

hátulja egyszerűen kidolgozott, a ruha redőzöttsége megjelenik.  

 

Kiadta: THIERSCH (1935): 33–33. Nr. 22. Taf. VI, 1; VII; korábbi szakirodalommal; 

FLEISCHER (1984): 760. Nr. 67. 

 

Tárgyalta: JESSEN (1905): 2765; LICHTENECKER (1952): 36. Nr. 6; 45; 104; FLEISCHER 

(1973): E 40; 18, 63; 72; 73; 64. 1. lábj; 75. 1. lábj.; 76. 3. lábj.; 99. 4. lábj.; 128. 2. lábj; 

LINFERT (1994): 354. Nr. 515. Taf 198–199. 
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A26 (26. kép) 

Artemis Ephesia körplasztikája 

Anyag: fehér márvány. 

Méret: magasság: 158 cm; szélesség: n.a.  

Ismertté válási hely: Róma. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: Róma, Villa Albani. 

Leltári szám: 658. 

 

Leírás: Kiegészített az emeletes falkorona, a nimbus jobbszéle, a „mellek”, és az állatalakok 

egy része, a lábfejek.
59

 A falkorona emeletes, bástyaszerű alapja két vastag gyűrű, felülete 

sima, az alsó elemen, elöl középen egy kapu íve, a pártázat kifelé nyílik, a felső rész kisebb 

átmérőjű, a pártázat alatt kisebb lyukak. A haj hátratűzött. A nimbuson mindkét oldalon 

három-három griff protomé
60

 két sorban, oly módon, hogy felül egy, alul pedig kettő jelenik 

meg.  

A ruha szegélye a nyaknál díszítés nélküli. A szalag nélküli virágkoszorú által határolt 

területen belül két fa között álló, két szárnyas nőalakot láthatunk, amelyek koszorút tartanak a 

Rák fölé.
61

 Közvetlenül a koszorú alatt egy lánc, amelyen makk alakú függők lógnak, 

közöttük kisebb, háromszög alakú gyöngyök. A „mellek” három sorba rendezettek, laposak, 

hosszúak, és körülbelül egyforma méretűek, az övet elöl eltakarják. A könyökhajlatban egy-

egy ülő oroszlán. Az ependytés hatsoros, mezőkre osztott. Az egyes mezőket szalagszerű 

pántok határolják el egymástól oly módon, hogy a vízszintes pánt van mindig a függőleges 

felett. A középső oszlopban egymás alatt sorrendben a következő protomék láthatók: három 

oroszlánfejű, de szarvakkal rendelkező lény, három szarvas, három nőstényoroszlán vagy 

párduc, két griff, két bika, egy rozetta. Jobb és bal oldalon egymás alatt: virágkehelyből 

kiemelkedő nőalak (?),
62

 méh, rozetta, méh, rozetta. Az ependytés alsó szegélyén a „Diana” 

felirat látható, amely bizonyosan nem antik eredetű. Az ependytés egészen bokáig ér, alóla 

redőzötten bukkan elő a chitón, amely alól a csupasz lábfejek körülbelül a közepüktől 

látszanak ki. A szobor hátoldalán megjelenik az öv, valamint a felsőtesten a ruha vízszintesen, 

alul pedig függőlegesen redőzött. 

  

Előtörténet: A Villa Albaniban őrzött szoborról nem derült ki, hogyan került az Albani 

gyűjteménybe. Első publikációja 1778-ból való,
63

 ekkor a ma ismert állapotában, már ennek a 

gyűjteménynek a része volt.  

 

Datálás: Linfert szerint semmiképpen nem készülhetett a claudiusi időszakot megelőzően.  

 

Kiadta: JESSEN (1905): 2765; MAGNAN (1778): Tav 66; Bossert 1942, 36. Nr. 207; 

FLEISCHER (1984): 760. Nr. 68.  

 

Tárgyalta: THIERSCH (1935): 34–35. Nr. 24. Taf. VIII; LICHTENECKER (1952): 36. Nr. 9; 

COLEMAN (1965): 112–113. Plate IIIb.; FLEISCHER (1973) E 41; 13, 128.; LINFERT (1994): 

352–354. Nr. 504. Taf. 195–197 korábbi szakirodalommal. 

                                                
59 Thiersch a kezeket, a fejet is modernnek tartotta, ez utóbbiról úgy vélte, hogy bronzból készült, azonban azóta 

kiderült, hogy a fej és nagy valószínűséggel a kezek is antik eredetűek. Ráadásul nem bronzból, hanem fekete 

márványból készültek. Szintén antik eredetű a Thiersch által újnak vélt, nem antik eredetű Dina felirat alatt lévő 

rész, valamint a talapzat. Ezt valóban külön dolgozták ki, de ókori eredetű. Linfert 1994, 352. 
60Linfert szerint a két felső griff szárnya inkább fektetett holdsarlóra emlékeztet, nem pedig szárnyra. LINFERT 

(1994): 352. 
61Thiersch szerint pálmaágat tartanak a másik kezükben. THIERSCH (1935): 35.  
62 Linfert szerint talán szirén. 
63 MAGNAN (1778): Tav. 66. 
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A27  

Artemis Ephesia körplasztikájának torzója 

Anyag: n.a. 

Méret: magasság: n.a.; szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: Róma Villa Wolkonsky. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: ismeretlen 

Leltári szám: n.a. 

 

Leírás: A szoborról F. von Duhn 1881-ben megjelent könyvéből van tudomásunk, de ő is 

mindössze annyit írt róla, hogy a Villa Wolkonskyban látta, kisméretű, hiányzott a feje és 

karjai. Ugyanakkor Thiersch 1934-ben már arról értesült, hogy a szobor már nincs ezen a 

helyen, de nem derült ki, hogy hova került. 

 

Kiadta: DUHN (1881): 176. Nr. 666; ; JESSEN (1905): 2765; THIERSCH (1935): 56. Nr. 39.; 

FLEISCHER (1973): 20. E 65; FLEISCHER (1984): 761. Nr. 93. 
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A28 (28. kép) 

Artemis Ephesia körplasztikája 

Anyag: fehér és fekete márvány (Michaelis szerint, Thiersch csak valószínűsíti).
64

 

Méret: magasság: 88 cm.; szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: Salisbury, Wilton House Lelőhely: Ismeretlen. 

Őrzési hely: Ismeretlen. Az utolsó információ erről a szoborról (Fleischer szerint) az, hogy 

szerepelt a Christie’s Aukciósház 1961. július 3-án kiadott katalógusában. A Wilton House 

munkatársa, Sara King volt szíves megerősíteni a tényt, hogy a szobor már nincs a múzeum 

tulajdonában, de azt nem tudta megmondani, hogy hova került. Ugyanakkor Elisabeth 

Banfield a Christie’s aukciós ház munkatársa azt a tájékoztatást adta, hogy a Fleischer a 

LIMC–ben említett 1961. július 3-i aukción nem volt 162. tétel. 

Leltári szám: n.a. 

 

Leírás: Erősen restaurált, olyannyira, hogy mind Thiersch, mind Fleischer kétségesnek tartja, 

hogy egyáltalán eredetinek tekinthető-e a szobor. A restaurálás a következő részeket érintette: 

a fej, a falkorona, a fátyol, a nyak, az alkarok, a kezek, az egész alsótest az ependytés első 

sorának az aljától, beleértve annak díszítéseit, az ependytés alól előbukkanó chitónt és 

lábfejet. Tulajdonképpen eredetinek csak a mellkas és a csípő tekinthető. A fejen egy 

bástyaszerű falkorona, alatta fátyol. A nyakon a ruha szegélye díszítés nélküli, a virágkoszorú 

ötsoros, és geometrikus pontosságal egymás mellé illesztett elemekből áll. Az ezáltal határolt 

területen belül két nőalak, Thiersch szerint van szárnyuk, Michaelis azonban ezt nem említi, a 

fényképről sajnos nem dönthető el kinek van igaza. A két alak koszorút tart a Rák fölé, a 

másik kezükben pálmaág. A szobor jobb karja felé eső oldalon lévő nőalak feje mellett egy 

Kos, a bal kar oldalán pedig egy Skorpió. A virágkoszorú alatt egy lánc, amely vízszintes 

ovális, kerek és függőleges ovális gyöngyökből áll oly módon, hogy két vízszintes ovális 

gyöngy között egy kerek, amelyről egy függőleges ovális lóg be a „mellek” első sorába. A 

karokon két-két oroszlán, a gyapjúfonat nyomai nem jelennek meg a csuklókon. A „mellek” 

négysorosak, inkább kerekek, az első két sorban nagyobbak, egyforma méretűek és követik a 

virágkoszorú ívét, a harmadik, negyedik sorban kisebbek, különböző méretűek és 

rendezetlenek. Az öv széles és négy sávra osztott. Az ependytés első sorának középső griff 

protoméi eltakarják az öv alsó két sávját. Az ependytés négysoros, az egyes sorokat dupla 

sávok választják el egymástól. A szobor jobb oldaláról nézve az egyes figurális díszítések a 

következő sorrendben jelennek meg: első sor: virágkehelyből kiemelkedő nőalak, méh (?), 

három griff protomé a többihez képest nem a sáv közepén, hanem feljebb csúszva, méh 

(?),virágkehelyből kiemelkedő nőalak. Második sor: griff protomé, rozetta, három oroszlánfej 

(?), rozetta, griff protomé. Harmadik sor: griff protomé, rozetta, három kosfej (?). Negyedik 

sor: oroszlánfej, rozetta, három párducfej (?), rozetta, oroszlánfej. Thiersch szerint az 

ependytés resturálásához az A22 (22.a-b kép) szobor szolgálhatott mintául.
65

 Az ependytés 

viszonylag rövid, csak lábszárközépig ér, a lábfejek félig látszanak ki a chitón alól. A szobor 

hátuljáról nem állt rendelkezésemre sem leírás, sem fénykép. 

 

Előtörténet: Wilton House gyűjteményét Thomas Herbert, Pembroke 8. earlje (1654–1732, 

1683–tól earl) hozta létre, aki Lord Arundel és II. Károly után az Angol Királyság legnagyobb 

gyűjteményével rendelkezett. A kollekció darabjait többek közt az Arundel gyűjteményből, a 

Giustiniani gyűjteményből, a Mazarin gyűjteményből, a nápolyi Valetta gyűjteményből 

szerezte be.
66

 Ugyanakkor Thiersch az alapján, hogy az ependytés restaurált elemei 

                                                
64 MICHAELIS (1882): 690. Nr. 95; THIERSCH (1935): 54. 
65 THIERSCH (1935): 55. 
66 MICHAELIS (1884): 665–671. 
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hasonlítanak az A22 (22. kép) szobor elemeihez, úgy véli, hogy hasonlóan ahhoz, ez is a 

Giustiniani gyűjteményből származhat. 

 

Bizonyos egyedi jellemzőik miatt, mind az A28, mind az A15 (15.a–f kép) szobor számos 

hasonlóságot mutat, egy a 16–18. században, különböző szerzőknél előforduló 

ábrázolástípussal. Az összehasonlítást nagyon megnehezíti, hogy mindkét szobor, de főleg az 

A28 jó részét átalakították, azonban a legtöbb hasonlóság a szobroknak azon a részén 

fedezhető fel, amelyet legkevésbé érintettek a kiegészítések. Teljes bizonyossággal nem 

állíthatjuk, hogy a metszetek a Soane vagy a Wilton House szobrának restaurálás előtti 

állapotát ábrázolják, azt azonban a hasonlóságok és különbségek áttekintése után 

mindenképpen világossá válik, hogy ha nem is azonosak a metszeteken látható szoborral, egy 

ábrázolástípus két variációjához tartoznak. A legkorábbi ábrázolás, amelyen mindkét szobor 

vonásai felfedezhetők, Baldassare Peruzzi vázlatkönyvéből való az 1527 és 1536 közötti 

időszakból. Ezt követően az ábrázolás típus két altípusra bontható, az egyik inkább a Soane 

szobor irányába mutat, ide tartozik a Boissard, Cartari és Montfaucon ábrázolás, a másik irány 

a Wilton House szobra, ebbe a csoportba sorolhatóak a Kircher, Menetreius, La Chausse, 

Bonetti féle rajzok. 

 

Thiersch ezt a kérdést már felvetette, ő azonban arra jutott, hogy a metszetek jó része a Soane 

Museum szobrához köthető, és megpróbálta ezeken keresztül visszafejteni a szobor történetét. 

A Wilton House szobra esetén azonban csak addig merészkedett el, hogy bár elismerte, hogy 

a La Chausse és a Menetreius szobrok számos hasonlóságot mutatnak ezzel a szoborral, de a 

restaurálások miatt oly sokat módosult, amely szerinte kizárja az azonosítás lehetőségét. 

Végül csak annyit állapít meg, a Soane Museum szobrának lehetett még egy ábrázolásmódja, 

de ezt nem köti össze az A28 szoborral.
67

 Sőt olyan esetekben is az A15–tel való azonosságot 

hangsúlyozza, ahol egyértelműen látszik, hogy a metszet sokkal inkább emlékeztet a Wilton 

House szobrára, mint például a Bonetti–féle ábrázolás esetén. 
68

  

 

A legkorábbi ábrázolás,
69

 amely ehhez a két szoborhoz köthető, a Sienai Vázlatkönyvben
70

 

egy, még restaurálás előtt álló szobor (109. kép). A rajz egy töredékes szobrot mutat, az arc és 

az alkarok és a karon lévő oroszlánok hiányoznak. 

A Soane Múzeumban található Artemis Ephesia-szoborral való azonosságra utal a mellkason 

a szárnyas nőalakok feje mellett megjelenő állatalakok, a virágkoszorú formája, a „mellek” 

elrendezése illetve az, hogy eredetileg ennek a szobornak a fején is fátyol lehetett. Eltérőek a 

fejdísz, a nimbus, a karokon a szobornál megjelenő oroszlánok, amelyek a metszeten 

hiányoznak, az ependytés sávjainak száma és a rajta lévő díszítőelemek egy része, 

ugyanakkor az első sorban középen lévő három ló közül a bal oldali ugyanúgy balra fordítja a 

fejét, mint a Soane Museum szobrának szarvas alakja, a szobron a chitón ependytés alól 

kilógó része hosszabb, a metszeten egészen a bokáig ér. 

A Wilton House egykori szobrának eredeti részei – bár kevésbé, mint az A15 szoboré –, 

hasonlítanak a Sienai vázlatkönyv ábrázolásához, a szárnyas nőalakok a Rákkal, a fejük 

mellett található állatábrázolások,
71

 a koszorú, és a „mellek” formája. Sőt, bár biztosan 

                                                
67 THIERSCH (1935): 55. 
68 THIERSCH (1935): 11. 
69 THIERSCH (1935): 6. Taf. LIII; GOESCH (1996): 29–30. Abb. 7. 
70 A könyv eredete vitatott, Baldassarre Peruzzinak tulajdonították, Egger azonban bebizonyította, a 

vázlatkönyvet egy fiatal itáliai építész, (talán Giuliano da Sangallo) készítette, aki 1580 körül érkezett Rómába, 

hogy az antik kultúrát tanulmányozza. Egger 1902, 1–44. Ugyanakkor a szakirodalomban sok esetben továbbra 

is Baldassarre Peruzzi vázlatkönyveként hivatkoznak rá. 
71 BOISSARD (1602): A 118; THIERSCH (1935): 6. A rajzon bár a jobb oldalon lévő figura vázlatos, de inkább 

hasonlít négylábú állatra, mint egy skorpióra. 
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tudható, hogy a fej, a rajta lévő fátyol és korona nem ókori eredetű, mégis erőteljesen idézi a 

16. századi rajzot. A többi restaurált részen azonban számos eltérés mutatkozik, ezek: a karon 

lévő oroszlánok, az ependytés hossza, sávjainak száma, figurális díszítései. 

 

Boissard, Topographia Urbis Romae munkájában található egyik Artemis Ephesia szobrát 

ábrázoló rajzhoz (110. kép)
72

 inkább a Soane Museum szobra áll közelebb, bár kétségtelenül 

van néhány hasonló vonása a másik szoborral is. A metszeten a szobor eredetijéhez hasonlóan 

fátyol látható, egyezőek a nőalakok feje mellett megjelenő állatalakok, és a virágkoszorú 

formája, azonos az ependytés sávjainak száma. Eltérő a nyakon lévő gyöngysor, a „mellek” 

alakja és elrendezése, az ependytés díszítése. Boissard 1555–1561 között római tartózkodása 

idején gyűjthetett anyagot későbbi munkájához, amelyben megemlít egy „Dea Natura” 

szobrot, amely a Quirinalison, „in hortibus Carpensibus” vagyis Rodolfo Pio da Carpi 

bíboros kertjében volt látható.
 73

 A Boissard által készített metszet minden valószínűség 

szerint egy Artemis Ephesia-torzóról készült, amelyet, Goesch véleménye szerint, saját 

elképzelése alapján egészíthetett ki. 
74

 Ugyanis minden valószínűség szerint ugyanezt a 

szobrot láthatta Ulisse Aldovrandi, amelyet az 1556-ban megjelent Delle Statue di Roma című 

munkájában említett „un torso de la Dea de la natura” vagyis egy Dea Natura torzóként, és 

azt állítja, Rodolfo Pio bíboros Quirinalis dombon lévő villájában állt.
75

  

 

Vicenzo Cartari már az 1580-ban kiadott Le imagini dei degli antichi munkájában említés tesz 

egy szoborról – amelynek rajzát (111. kép) később a könyvének 1647-ben megjelent 

kiadásában publikálják – amiről azt írja, hogy X. Leó (1513–25) pápaságának idején találták 

Rómában.
76

 Minden valószínűség szerint a rajzhoz Boissard ábrázolása szolgálhatott mintául. 

Cartari rajza sokkal elnagyoltabb, figurális ábrázolásai vázlatosabbak, nehezen kivehetőek, a 

szobor jobb oldalán az árnyékolás miatt nem látszanak. A legnagyobb eltérés Boissard és 

Cartari által említett szobrok között az, hogy míg az előbbi jobbra, az utóbbi balra fordítja a 

fejét.  

 

Thiersch még egy metszet említ, amelyet ugyanehhez a szobortípushoz sorol: Montfaucon 

egyik ábrázolását (112. kép).
77

 A szobor szinte minden vonásában eltér a Boissard féle 

szobortól, azonban a hétlépcsős talapzatán ΦΥCIC ΠΑΝΑΙΟΑΟC ΠΑΝΤ felirat látható. 

 

Néhány évtizeddel Cartari metszete után megjelenik egy, az előbbiekhez hasonló ábrázolás, 

amely a korábbiakkal ellentétben nem annyira a Soane Museum, mint inkább a Wilton House 

egykori szobrát idézi.  

 

Elsőként Anathasius Kircher, Oedipus Aegyptiacus című munkájában
78

 találkozhatunk ezzel 

az ábrázolástípussal; Kircher a szobrot, mint „sokmellű Isist, aki a görögök Kübeléje” 

értelmezi. Összevetve a metszetet (113. kép) az A28 szoborral, már az alakjukban is 

megmutatkozik hasonlóság. A szobrok nagy többsége esetén kirajzolódik a derék, és a szobor 

felsőteste a „mellek” miatt szélesebb, mint az altest. Ebben a két esetben azonban nem válik el 

                                                
72 BOISSARD (1681): 59. 118. kép. 
73 EGGER (1902): 41. 
74 ALDOVRANDI (1556): 295; THIERSCH (1935): 7; GOESCH (1996): 30. 
75 Egy későbbi kiadásában Aldovrandis „Antichità della città di Roma” c. munkájában megemlítenek egy másik 

szobát is a villában, ahol volt egy másik sértetlen, Artemis Ephesia-szobor. Goesch 1196, 31. 46. megj. Thiersch 

meggyőződése szerint ez a szobor azonos a Soane Múzeumban őrzött Artemis Ephesiával. THIERSCH (1935): 7. 
76 CARTARI (1580): 118; GOESCH (1996): 28.  
77 MONTFAUCON (1722): Pl. XCVI. 
78 KIRCHER (1652): 190–194. 
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a felső és az alsótest igazán, a szobor tömbje nem a deréknál, hanem a combközépnél kezd el 

keskenyedni.  

Mindkét ábrázoláson vállig érő fátylat visel az alak. 

A mellkason a koszorún belül két női figurát láthatunk, a metszeten egyértelműen szárny 

nélküliek, a szobron lévőkről nem dönthető el, hogy van–e szárnyuk. Ugyanakkor az 

ábrázolásmódjuk megegyező, az egyik kezükben koszorút tartanak, amelyet a Rák fölé 

emelnek, másik kezükben pálmaág látható. A nőalakok feje mellett lévő állatalakok, az A28 

szobor bal oldalán egy Kos, jobb oldalán egy Skorpió, ugyanez látszik Kircher könyvében 

megjelent rajzon is. Azonban az ő leírásában nem Kos és Skorpió, hanem „Cancri et 

Capricorni” vagyis Rák és Bak szerepel.
79

 A szöveghez készült illusztrációt megvizsgálva, 

nem egyértelmű, hogy melyik csillagjegyekről is van szó. Ez lenne az egyetlen olyan 

ábrázolás, beleértve a körplasztikákat és a metszeteket is, ahol a Rákot nem tarisznyarákhoz, 

hanem langusztához hasonlóan ábrázolnák, ráadásul úgy, hogy a Rák még egyszer, a két 

nőalak között is megjelenik. Továbbá a metszeten a Baknak felcsavarodó szarvai vannak, ami 

inkább a Kosra jellemző és a csillagjegy ábrázolásnak pont a halfarka hiányzik, ami 

egyértelműsítené a helyzetet. Ráadásul Kircher, annak ellenére, hogy egyébként nagyon 

pontosan leírja a metszetet, nem tesz említést a két nőalak között megjelenő Rákról.  

További hasonlóság a metszet és az A28 szobor között, a „mellek” alatt megjelenő ovális 

gyöngyökből fűzött lánc is. 

A felkarokon négy-négy oroszlán látható mind az A28 szobron, mind a metszeten. Bár a 

szobor ujjai töredékesek, de nagyon hasonló a kéztartás is, a két középső ujj összeér, míg a 

többi ujj szétnyílik. Összevetve a többi szoborral és metszettel, ez a típusú kéz és ujjtartás a 

két ábrázoláson kívül még a Menetreius (112. kép), a La Chausse (115. kép) és a Bonetti 

(116. kép) rajzokon fordul elő. A csuklón egyik esetben sem látható a gyapjúfonat nyoma. 

Az ependytésen, bár a szobron jelentősen átdolgozták, felfedezhetők hasonlóságok. Az első 

sorban kétoldalt mindkét esetben egy-egy virágkehelyből kiemelkedő nőalak, a második 

sorban egy-egy griff protomé. Minkét esetben az ependytés középső figurális díszítése mellett 

kétoldalt ugyanolyan sorrendben jelennek meg a rátétek, vagyis rozetta, méh, rozetta, méh. A 

szobor esetén, bár nagyon nehezen kivehető, de úgy tűnik, hogy az első sor alján kétoldalt 

valamilyen figurális rátét nyomai látszódnának, mint azok a méhek, amelyek a metszeten az 

első és a második sort elválasztó sávokon láthatóak. A talapzat az A15 szobrához hasonló. 

Eltérő a metszeten az A28 szoborhoz képest a falkorona, a virágkoszorú, a „mellek” formája 

és elhelyezkedése, az ependytés sorainak száma, a figurális rátétek egy része, a chitón 

ependytés alól kilógó hossza. 

Azonban ellentétben a többi ábrázolással, sem a mellek elrendezésében, sem a virágkoszorú 

formájában nem látunk hasonlóságot. Sőt ez esetben a virágkoszorú közepén egy ötszirmú 

virág jelenik meg, illetve a „melleket” mellbimbókkal ábrázolják. 

 

Menetreius Symbolica Dinae Ephesia Statua munkájából is ismert ennek a szobortípusnak egy 

másik ábrázolása (114. kép). Az ábrázolás alapvetően a Kircher könyvében megjelenő 

metszethez áll közel. Megegyezik a falkorona, a fátyol hossza, elöl Menetreiusnál egy kicsit 

jobban az arc mellé, illetve a homlok fölé lóg. Megegyeznek az alkaron lévő oroszlánok, a 

kéztartás, az ependytés sorainak száma és annak díszítései, az ependytés hossza és a talapzat. 

Eltérés a Kircher metszethez képest a virágkoszorú formája, amely geometrikus elrendezését 

tekintve a Soane Museum (A15) és a Wilton House (A28) szobrához is hasonlít, sőt az 

előbbihez még annyiban is közelebb áll, hogy maga a koszorú egy szalagra vagy zsinórra van 

felfüggesztve. A virágkoszorún belül úgy tűnik, mintha a nőalakoknak (legalábbis a jobb 

oldalinak) szárnya lenne, a nőalakok feje mellett egy Kos és egy Skorpió (?)
80

 hasonlóan az 

                                                
79 KIRCHER (1652): 190. 
80 Thiersch szerint Rák. THIRESCH (1935): 10. 
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A28–hoz. A „mellek”alakja szintén eltér a Kircher féle ábrázolástól azonban formáját és 

elrendezését tekintve az A28 szoboréra hasonlít azzal a különbséggel, hogy itt megjelennek a 

mellbimbók. További eltérés, hogy míg a Kircher rajzon az ependytés felső szegélye 

háromsávos, addig a Menetreius féle ábrázolás, az A28–hoz hasonlóan 3 sávos. A talapzat az 

A15 szoborhoz hasonlít. A rajzon, a szobor alatt a „apud Leonar. Agustinum” felirat látható. 

 

Michel Ange de La Chausse 1690-ben megjelent munkájában is van egy hasonló Artemis 

Ephesia-szoborábrázolás (115.kép)
81

 Szintén a Kircher–féle ábrázoláshoz hasonlít. 

Megegyezik a két rajzon a virágkoszorú, a négy oroszlán a karon, a kezek és az ujjak tartása, 

a „mellek” mindkét esetben három sorba rendezettek, megjelenik rajtuk a mellbimbó, alakjuk 

azonban eltér. Az ependytés figurális díszítései is megegyeznek, bár La Chausse szobrának 

jobb oldalán lévők az árnyékolás miatt nehezebben vehetők ki. Eltérő a falkorona, ellenben 

hasonlít az A15 szobor falkoronájához, a fátyol hosszabb, a haj magasabbra tűzött. A 

virágkoszorún belül a koszorút és pálmaágat tartó nőalak, valamint a Rák megegyezik a két 

rajzon, azonban a nőalakok feje mellett megjelenő két figura leginkább valamilyen rovarra 

emlékeztet.
82

 Az ependytés felső szegélye Menetreius ábrázolásához és az A28 szoborhoz 

hasonlóan három sávos. Az alsó része magasan, nagyjából lábszárközépnél végződik akárcsak 

a Soane Museum és a Wilton House szobrainál. A szobor alatt az „ex schedis” felirat látható. 

 

Bonnani 1702-ben megjelent Museum Kircherianumában is megjelenik ugyanez az ábrázolás 

(116. kép), amely gyakorlatilag megegyezik a Menetreius-félével, azzal a különbséggel, hogy 

bizonyos részletek, például a nőalakok feje mellett megjelenő állatalakok jobban látszanak. Ez 

az ábrázolás már csak azért is érdekes, mert ezek szerint volt egy ilyen szobor a Museum 

Kircherianumban. Thiersch úgy véli, hogy ez a szobor azonos lehet a Soane Museum 

szobrával, amelyet 1690 után Londonban restauráltak. 

Azonban ha összevetjük az ábrázolást a szoborral, akkor túl sok eltérést találunk, főként a 

nem restaurált részeken ahhoz, hogy ezt az azonosságot el tudjuk fogadni. A számos 

változtatás ellenére ezek a Kircher – Menetreius – La Chausse – Bonanni féle ábrázolások 

sokkal inkább a Wilton House szobrát idézik. Ha nem is azonosak egy mással, azt 

mindenképpen állíthatjuk, hogy egy ábrázolástípusba tartoznak és mindenképpen 

elválasztandóak a Soane Museum szobrához köthető ábrázolásoktól. A Sienai Vázlatkönyv 

szobra minkét ábrázolástípushoz igen közel áll, így nem dönthető el, hogy valójában 

melyikhez tartozik. 

 

Kiadta: MICHAELIS (1882): 690. Nr. 95; REINACH (1904): 321 3, 7; FLEISCHER (1984): Nr. 

92. 

Tárgyalta: THIERSCH (1935): 54–55. Nr. 38. Taf. XXIV,2. korábbi szakirodalommal; 

FLEISCHER (1973): 20. E 64.  

                                                
81 LA CHAUSSE (1690): Section II. Tab.18; THIERSCH (1935): Taf. LIII/2; GOESCH (1996): 34, 27. kép 
82 Thiersch szerint két Rák. THIERSCH (1935):10 
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A29 (29.a–d kép) 

Artemis Ephesia körplasztikájának töredéke (A „nagy” Artemis Ephesia) 

Anyag: márvány. 

Méret: magasság: 292 cm; szélesség: n.a.  

Ismertté válási hely: Ephesos. Lelőhely: Prytaneion, Hesztia Boulaia szentélye előtti ión 

oszlopsorokkal határolt téren. 

Őrzési hely: Selçuk, Efes Müzesi. 

Leltári szám: 712. 

 

Leírás: A szobrot három részre törve találták meg. Töredékes a nimbus, az áll, hiányzik az 

orr, kopottak vagy töredékesek a polos és a nimbus relief díszítései, néhány a „mellek” közül, 

a felkaron lévő oroszlánok, az ependytés figurális rátétei közül néhány. Hiányoznak továbbá 

az alkarok a könyökhajlattól lefelé, valamint a chitón ependytés alól előbukkanó része és a 

talapzat. 

A polos 78,8 cm magas, a megmaradt szobornak mintegy egynegyedét teszi ki. Három 

részből áll. Legfelül elöl három aedicula, alatta egy két részből álló kalathos, legalul pedig 

egy fejre illeszkedő kerek rész. Felülről lefelé keskenyedik, a legkeskenyebb része a kalathos 

és a polos „talapzatának” találkozásán van. A felső rész alapja nem négyzetes, hanem követi a 

kalathos kerek ívét. Elöl egy szélesebb, kétoldalt két keskenyebb aedicual. A középső 

aedicula az oszlop mögött látszanak a falazat kövei, és a két középső oszlop között, bár itt 

erősen sérült a felület, egy ajtó is felfedezhető. A templomok követik a kalathos ívét. Ezek 

mögött mindkét oldalon egy hasonló építmény, de ezek kétoszloposak, és a közepükön egy 

kapu látható. A középső aedicula orompárkányzata fogazott mintájú. Az oszlopokon 

megjelennek a canellura és ión oszlopfővel rendelkeznek. Az aedicula alatt megjelenik a 

háromlépcsős crepidoma. Az oromzatot egy korong díszíti. A kalathos két részből áll: a felső 

részen három széttárt szárnyú, ülő sphinx, egy elöl középen, illetve egy ennek jobb és bal 

oldalán. A sphinxek mögött egy íves boltozatú naiskos, a középső sphinx esetén, hasonlóan, 

mint fent a középen lévő aedicula részlet timpanonján, a szegélyek között apró oszlopok. Az 

oldalt lévő sphinxeknél, csakúgy, mint a felettük lévő aedicula részlet timpanonján, nem 

jelennek meg ezek az apró oszlopok. Itt az ívek négy részből állnak. A sphinxek szárnya 

kitakarja az ívek egy részét. A hátsó két kétoszlopos homlokzat alatt, a sphinxek mellett egy-

egy fal részlet, amelynek a sarkain egy-egy oromfog. Az alsó részen elöl és oldalt 

oroszlánfejű griff protomék, elöl középen egy nagyobb, mellette mindkét oldalon két-két 

kisebb egymás alatt, majd ezek mellett, szintén mindkét oldalon egy nagyobb közepes méretű 

griff, egy négyszög alakú talapzaton ülve. Hátoldalán, felül egy falrészlet, amelyen egy széles 

ívű kapu látható, alatta egy sima felület, amelybe bekarcoltak széles oltárt, ez utóbbi 

kidolgozásának durvasága, esetlensége szöges ellentétben áll a szobor többi részének finom 

kidolgozásával. A kalathos alsó része, amely Miltner szerint formáját tekintve egy fatönkre 

emlékeztet,
83

 elöl töredékes, hátul viszont teljesen épen megmaradt. Az egész „építmény” egy 

három részből álló, fektetett korong alakú „talapzaton” van, amely a fejre illeszkedik, 

gyakorlatilag az egész homlokrészt kitakarja, csak a szemöldök feletti rész hagyja szabadon. 

A felső két része ennek az elemnek gyakorlatilag két lekerekített perem. A fejre illeszkedő 

része kör motívumokkal zsinórszerűen csavarodó díszített, oly módon, hogy egy nagyobb 

után, két egymáson lévő kisebb kör követi egymást.  

A hajból csak oldalt, a szemtől hátrafelé, három, felcsavarodó, rövid tincs látható, amelyek 

félig eltakarják a füleket, amelyekben két nagyméretű, több részből álló fülbevaló van. A 

fülbevaló részei egy korong, alatta egy, a korong vonalát követő ív, amelyről apró gyöngyök, 

hozzájuk erősítve pedig vékony, rövid pálcikák lógnak. Az arc ovális, a szemöldök íves, az 

                                                
83 MILTNER (1958): 23.                                                   
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orr hiányzik, a száj keskeny, az ajkak vastagak, de a középső része ennek is hiányos, az áll 

szintén letört. A szemeknél sem befúrt pupillákat, sem lecsiszolt felületet nem látunk, csak 

vésőnyomokat. A nimbus keskeny, felső pereme a szemöldök magasságából indul, íve 

viszonylag rövid, és nem túl széles, körülbelül a váll kétharmadáig tart. Hat griff protomé 

jelenik meg rajta három sorban, felül egy–egy mindkét oldalon, majd két sorban kettő-kettő. 

A jobb oldal középső sorában a szélső griff protomé kitört. Mindössze három figura feje 

vehető ki pontosan, ez: a középső sorban a belsők, amelyek párduc vagy nőstényoroszlán 

fejűek, valamint a bal oldali alsók, amelyeknek hím oroszlán fejük van.  

A nyakon egy bonyolult mintázatú, három részből álló nyakék látható. A felső része egy 

bonyolult nyakpánt, ezt követi egy gyöngysor, a harmadik rész pedig egy makk és szőlő vagy 

szeder formájú függőkből álló lánc. A nyakpánt rombusz, kerek, és ovális alakú elemekből 

áll. A rombusz alakú elem felső csúcsánál három kisebb ovális gyöngy, háromszög alakban, a 

közepén egy kisebb kör, az alsó csúcsánál két kör alakú gyöngy. Két rombusz között felül egy 

nagyobb ovális gyöngy, a két rombusz találkozásánál, négy apró, kerek gyöngyből álló ív, az 

ív alatt középen ismét egy ovális gyöngy. A ruha szegélye a nyaknál széles és dísztelen, 

közvetlenül alatta egy szalag nélküli virágkoszorú, amelyről korong alakú és makk formájú 

medálok lógnak le. Ez utóbbiak három részből állnak: egy foglalatból, amely a 

virágkoszorúhoz kapcsolódik, egy makk formájú gyöngyből, illetve az ennek az aljához 

erősített apró kerek gyöngyből. A virágkoszorú alatt egy három rétegű, pelerinszerű 

ruhadarab, amelyet Miltner szerint a felsőtestet és a vállakat takaró ruhára erősítettek.
 84

 Az 

első alátét a vállaktól indul, íves aljú csúcsok sorakoznak egymás mellett, az egyes elemek 

íves része metszi egymást. A csúcsok végén gömb alakú gyöngyök vannak. A csúcsokból 

felkanyarodó ívek metszéspontjáról egy-egy nagyméretű szőlő vagy szeder lóg. A középső 

réteg egymás mellett lévő félkör alakú elemekből áll, találkozási pontjuk megegyezik az ívek 

metszéspontjával, a félkörök a csúcsok alatt vannak Az alsó réteg a „mellek” felső sorára 

illeszkedik, az egyes „mellek” felett, az anyag csúcsos ívek formájában kinyílik. A „mellek” 

négy sorban, rendezetten jelennek meg, az első három sorban hosszúkásak, teltek, egyforma 

méretűek. A negyedik sorban aprók, laposak és hosszúkásak. A karokon a ruha mezőkre 

osztott, az egyes mezőkben négyszirmú rozettadíszítések jelennek meg. A könyökhajlatban 

egy-egy ágaskodó oroszlán, a jobb oldalinak csak a mellső lábai hiányoznak, a bal oldali 

deréktól lefelé töredékes.  

Az öv gazdagon díszített, elöl egymást váltva három méh és négy rozetta, kétoldalt egy-egy 

szárnyas, derékig lóformájú, onnantól felfelé csavarodó halfarkú lény, a hátsó rész, ahol az 

övet összefogó csat van, gazdagon díszített. Az ependytés hatsoros, három oszlopos, téglalap 

alakú mezőkre osztott, amelyek középen vízszintesek, oldalt pedig függőlegesek. Az egyes 

mezőknek vastag zsinórszerű keretük van, kivéve az ependytés két szélét, ahol ez díszítés 

nélküli. A mezők között a távolság kicsi. A középső oszlopban egymás alatt a következő 

protomék vannak: három griff, három oroszlánfejű griff, három szarvastehén, ismét három 

szarvastehén, három nőstényoroszlán, két bika. Az első három sorban a díszítések nem töltik 

ki a teljes mezőt. Kétoldalt a szélső oszlopokban fentről lefelé az egyes mezőkben a 

következők láthatók: puntello maradványok, háromszirmú virágból kiemelkedő, fején polost 

viselő virágkehelyből kiemelkedő nőalak, méh, az előzővel megegyező virágkehelyből 

kiemelkedő nőalak, méh, rozetta. Az alsó mező mellett újabb puntello, amelyek a 

gyapjúfonatot voltak hivatottak rögzíteni. Az ependytést mindkét oldalán széles (Miltner 

szerint bőr hatású) sáv zárja le.  

A szobor hátoldala gyönyörűen kidolgozott, talán a legalaposabban az összes ismert Artemis 

Ephesia-szobor közül. A nimbus hátoldalán a fátyol redőzöttségét, az anyagszerűséget 

élethűen megörökítő, ferde vonalakkal jelezték. A fátyol alja rojtozott, a végét pedig kis 

                                                
84 Miltner szerint ez valószínűleg egy bőrből készült alátét, amelyeken a különböző rátétek fémből készültek. 

MILTNER (1958): 25. 
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csomókkal fogták össze. Középen megjelenik a szalag is, a vége ötsávos, a második sávban 

ritka szövésű, nincsenek keresztszálak, a végén három bojt van. Az alsótesten lágy 

hullámokkal jelenítették meg a chitón anyagszerű voltát. 

 

Datálás: Fleischer szerint a vésési technika és az aedicula formája miatt minden valószínűség 

szerint Traianus császár időszaka után készülhetett.  

 

Kiadta: MILTNER (1957): 24; FLEISCHER (1984): 760. Nr. 73. 

 

Tárgyalta: MILTNER (1958): 21–28. Taf. 5–6; MILTNER (1959): 315–306, Fig. 147, 148. 

FLEISCHER (1973) E 45; XIII, 7, 14, 51, 52, 54, 57, 61, 64, 65, 72, 74, 100, 104, 180. korábbi 

szakirodalommal; STESKAL (2010): 197. Taf. 10, 2–3. 
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A30 (30.a-c kép) 

Artemis Ephesia körplasztikájának töredéke (A „szép”Artemis Ephesia) 

Anyag: finomszemcsés paroszi márvány. 

Méret: magasság: 174,5 cm, a talapzat: 18 cm magas, 83 cm hosszú és 44,5 cm széles; 

szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: Ephesos Lelőhely: Prytaneion, Hesztia Boulaia szentélye keleti 

végében. 

Őrzési hely: Selçuk, Efes Müzesi. 

Leltári szám: 718. A szoborhoz tartozó, de attól különálló gyapjú fonat töredék leltári száma: 

1637. 

 

Leírás: Hiányzik a falkorona, az orr, a jobb kéz csuklótól lefele, a bal kéz és csukló. A 

falkoronának megmaradt a kalathos alatti része. A homlokon egy dupla rozetta pánt, e felett 

egy három zsinór mintázatú gyűrű, az egymás felett lévő gyűrűk ellenkező irányba 

csavarodnak. Kétoldalt a halántéknál a fülek előtt háromszög alakban előbukkan a haj, a 

fülekben barázdált, csepp formájú fülbevalók. A nimbus inkább szögletes, mint íves, mindkét 

oldalon öt-öt griff protomé jelenik meg három sorban, legfelül egy-egy oroszlánfejű, középen 

két-két madárfejű és legalul két-két bikafejű griff.  

A nyakon a ruha szegélye dísztelen. A szalag nélküli virágkoszorú által határolt területen 

belül négy hosszú ruhás, egymás felé forduló, szárnyas nőalak. A két középső közösen egy 

fáklyát vagy Miltner szerint egy szalagokkal feldíszített thyrsost tart a kezében, a szélsők 

pedig pálmaágat. A szélső alakok teljesen, míg a két középső csak térdig látszanak. A 

virágkoszorú alatt egy pelerinszerű ruhadarab, amelynek a szegélyén ívek sorozta látható. Az 

egyes ívek a „mellekre” illeszkednek fel. A virágkoszorú alatt a zodiákus jegyeinek sora, a 

jobb válltól kiindulva: Halak, Vízöntő (egy ifjú, aki szája elé egy kagylót tart), Bak, Nyilas, 

Rák, Mérleg, Szűz, Bika, Skorpió. A felkarokon illetve könyökhajlatban egy-egy oroszlán 

profilból. A karokon a csuklók felett két felcsavart vaskos fonat. A „mellek” gömbölyűek, 

teltek, három sorosak. 

Az ependytés hét soros és három oszlopos, mezőkre osztott, az egyes mezők keretbe 

foglaltak, a keretek között minimális a távolság, a szegélyek gyakorlatilag egymáshoz érnek. 

Az ependytés oldalsó szélén azonban a mezők szélei nem különülnek el, hanem a külső szélük 

egybeesik az ependytés szélével. A mezők középen fekvő, oldalt álló téglalap alakúak. A 

középső oszlopban hármasával, egymás alatt az alábbi protomék láthatóak: oroszlán, griff, 

amelynek a feje oroszlán és bika keveréke, griff, nőstényoroszlán, szarvastehén, bikák. 

Alattuk, a legalsó sorban két rozetta. Kétoldalt egymás alatt: virágkehelyből kiemelkedő 

nőalak, ötszirmú rozetta, méh, virágkehelyből kiemelkedő nőalak, ötszirmú rozetta, méh, 

legalul pedig rozetta. Az ependytés egészen a bokáig ér, alóla redőzötten bukkan elő a chitón, 

amely nem takarja be a teljes lábfejet, a szandálba bújtatott láb ujjai kilátszanak alóla.  

A talapzaton megmaradtak a szarvasok patái, a belső, mellső paták mellett egy-gy kosár 

formájú fonott elem, amely minden valószínűség szerint a csuklókra csavarodó gyapjúfonat 

végei lehettek. 

A szobor hátoldalán a nimbusról lelógó fátyol részletesen kidolgozott. A nimbusról lelógó 

szalag alatt egy fektetett holdsarló, amelynek csúcsai a nimbus tetejéig, íve pedig a nyak és a 

váll találkozásáig ér. Középen, a fej tetején, a polos alsó részének a hátoldalaként, négy sima 

gyűrű látható; a legalsó ívből indul ki a szalag, amelynek redőzöttségét jelezték, valamivel a 

holdsarló alsó íve alatt egy pánt fogja össze a szalagot, a pánt alól pedig négy, vaskos, hosszú, 

a lapockák tetejéig érő, csavarodó rojt lóg. Az alsó pánt közepére egy keskeny szalag van 

csomóra kötve, ez a szalag valamivel a rojtok vége felett ér véget. A szobor hátulján 

megjelenik a ruha redőzöttsége. 
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Fleischer szerint a szobron, a hajon, arcon, nimbuson, nyakon, a szárnyas nőalakokon és a 

virágkoszorún fellelhető aranyozási nyomok alapján sokkal inkább elképzelhető, hogy a 

Prytaneionban mint kultuszképet és nem, mint egyszerű dekorációs elemet használták a 

szobrot.
85

 Ez esetben felmerül a kérdés, hogy miért volt szükség még egy kultuszképre a 

templomon kívül is. 

 

Kiadta: MILTNER (1957a): 25; FLEISCHER (1984): 74. 

 

Tárgyalta: MILTNER (1958b): 30– 33. Taf. 10–12; AKURGAL (1961): 159. Abb. 108; 

FLEISCHER (1973): 15. E 46; II, XIII, 46, 47, 48, 49, 51, 59, 63, 71, 82, 102, 103, 107, 112, 

115, 126, 195, 270, 314, 70. 4. lábj., 133. 6. lábj., 282. 3. lábj. Taf. 24–26; FLEISCHER (1978): 

332. korábbi szakirodalommal.   

                                                
85 FLEISCHER (1978): 332. 
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A31 (31. kép) 

Artemis Ephesia körplasztikájának töredéke (A „kis” Artemis Ephesia) 

Anyag: márvány. 

Méret: magasság: 103 cm; szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: Ephesos Lelőhely: Prytaneion, Hesztia Boulaia szentélye keleti 

végében. 

Őrzési hely: Selçuk, Efes Müzesi. 

Leltári szám: 717. 

 

Leírás: A szobor töredékes, hiányzik a fej, amely körülbelül a gége magasságában tört le a 

jobb vállal együtt. A nimbus nagy része szintén hiányzik, csak a bal oldalon maradt meg az 

alsó protoméinak alsó része. Hiányoznak továbbá a csuklók, illetve az alkar nagy része, 

mindkéttőn egy kisméretű befúrt lyuk látható, vagyis a csuklókat külön illesztették rá. Szintén 

hiányzik a chitón alól előbukkanó lábfej, amely helyén egy sima felület átható, az illesztési 

hely nyoma nélkül. Miltner szerint arról lehetett szó, hogy a lábfej nem a szoborhoz, hanem a 

talapzathoz volt erősítve vagy annak tömbjével volt egybefaragva.
86

 A figurális díszítések 

kopottak, helyenként hiányosak. 

A nimbusból csak a bal oldalon maradt meg egy töredékes rész.
87

 A nyakon egy zsinórszerű 

lánc, amelyről kúp alakú gyöngyök lógnak. A virágkoszorú háromosztatú szalaggal átkötött, 

végei nem érnek egészen a nyakig, hanem kúpszerű elemmel zárulnak. A virágkoszorún belül 

megjelennek az állatövi jegyek, a jobb válltól indulva sorrendben: Kos, Bika, Ikrek, Rák, 

Oroszlán, Szűz, Mérleg, Skorpió. A csillagjegyek felett négy szárnyas nőalak, amely közül a 

középső kettő egymással szemben állva, egy botot vagy fáklyát
88

 fog; a meghatározást 

nehezíti, hogy a jelenet felett lévő lánc egyik medálja pont a két nőalak által tartott bot 

tetejéhez ér, így nem eldönthető, hogy a csepp formájú elem, amit látunk vajon a lánc része 

vagy a fáklyának a lángja. A bal szélső nőalak a lánc egyik gyöngyét fogja, míg a jobb 

szélsőnek hiányzik a bal keze, így nem látható, hogy mi volt benne. Az élethű makk formájú 

gyöngyök közvetlenül a virágkoszorúhoz kapcsolódnak, és felfekszenek a „mellek” első 

sorára. A „mellek” hosszúkásak, teltek, egyforma méretűek, három sorba rendezettek, és elöl 

eltakarják az övet. 

A karokon a ruha redőzöttségét bevésett vonalakkal jelenítették meg, a könyökhajlatban 

oroszlánok ülnek. Az alkarokon a csukló felett három zsinórmintájú karperec(?), a könyökhöz 

közelebb eső vastagabb, míg a másik kettő vékonyabb.  

Az ependytés hat soros és öt oszlopos, az egyes reliefdíszítések mezőbe foglaltak, a középső 

oszlopban a mezők fekvő, a szélsőkben álló téglalap alakúak. Az egyes mezők keretesek, 

valamint az ependytésnek is van egy külső kerete, amely felül kétsávos. Az ependytésen lévő 

összes protoménak és a virágkehelyből kiemelkedő nőalaknak hiányzik a feje. A középső 

oszlopban lévő protomék hiányosak és töredékesek, legtöbbször csak a testük van meg. Az 

elsőtől az ötödik sorig három, a hatodikban pedig két figura látható. A szélső oszlopokban 

mindkét oldalon belül, egymás alatt, egymást váltva négy virágkehelyből kiemelkedő nőalak 

és három méh. A külső oszlopban szintén egymást váltva négy méh és három ötszirmú 

rozetta. Az ependytés alól előbukkanó chitón anyagszerűen redőzött, elöl a lábnál az anyag 

élethűbb, oldalt és hátul inkább sematikusabb.  

                                                
86 MILTNER (1958): 28. 
87 Miltner meggyőződése szerint az a belső, vagyis amely nyakhoz közelebb esik, és amelynek nagyobb része 

maradt meg egy griffet ábrázol, ám a kívül lévő egy állatnak, valószínűleg oroszlánnak a teste. Ez már csak azért 

is lenne érdekes, mert a baseli szobron ugyanez a két állat jelenik meg, csak nem protomékat hanem a nimbus 

síkjába belesimuló, profil ábrázolásokat láthatunk ugyanezekről a lényekről. Elékpzelhető, hogy Miltnernek 

igaza van, azonban azt meg kell jegyezni, hogy a megmaradt töredékből igen nehéz eldönteni, hogy pontosan mit 

is ábrázolhat.  
88 Miltner szerint thyrsos botot. MILTNER (1958): 29. 
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A szobor hátulján látható a nimbusról lelógó szalag vége, amely öt felkunkorodó rojtban 

végződik. A ruha redőzöttségét hátul egyszerű bekarcolt vonalakkal jelenítették meg. Az öv 

egyszerű, díszítések nélküli.  

  

Kiadta: MILTNER 1957, 25; FLEISCHER (1984): 760. Nr. 75.  

 

Tárgyalta: MILTNER (1959): Sp. 307. Abb 149.; MILTNER (1958): 28–30. Taf. 7–9; 

FLEISCHER (1973): 15. E 47. Taf. 24–28; XIII, 60, 71, 91, 408, 64. 1.lábj., 70. 4. lábj., 

STESKAL (2012): 197. Taf. 9, 3; 10, 1. 
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A32 (32.a–b kép) 

Artemis Ephesia körplasztikájának töredéke 

Anyag: görög márvány. 

Méret: magasság: 157 cm; szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: Leptis Magna. Lelőhely: a circus közelében. 

Őrzési hely: Tripolisz, Múzeum. 

Leltári szám: 150. 

 

Leírás: A polosnak csak az alja maradt meg, letört a nimbus nagy része mindkét oldalon, 

hiányoznak az alkarok, a talapzaton az istennőt kísérő szarvasoknak csak a patái maradtak 

meg. Valamint, szintén a talapzaton látható, még a szarvasok lábai mellett, két kisebb négyzet 

alakú elem – minden valószínűség szerint ez volt a gyapjúfonat harang alakú, kiszélesedő 

vége.  

A polosnak csak a legalsó része maradt meg, amely három gyűrűből áll, a legfelső 

zsinórszerűen csavarodik, míg a két alsó fonott, és a homlok felét eltakarja, ez alól rövid, 

felkunkorodó hajtincsek bukkannak elő. A halánték mögött, mindkét oldalon két-két rövidebb 

csavarodó hajtincs, amely eltakarja a fület, e mögött két-két hosszabb, amely a vállig ér. A 

nimbusnak csak nagyon kis része maradt meg mindkét oldalon. A vállak felett megmaradt 

nimbus töredéken a látható töredékek alapján arra lehet következtetni, hogy a ruhadarabot 

nagyméretű madarak (valószínűleg kakasok) díszítették. Jobb oldalon nemcsak a kakas lábai, 

hanem a melle is látszik, míg a bal oldalon gyakorlatilag csak a lábujjak és a körmök 

maradtak meg.  

A nyakon a ruha szegélye díszítések nélküli. A vastag szalaggal átkötött koszorú különböző 

termésekből, makkokból, almából, mogyoróból, szőlőből, olívabogyóból és szőlőlevelekből 

áll és fent a vállaknál, mindkét oldalon egy–egy rozettában végződik. Az ezáltal határolt 

terülten belül négy szárnyas nőalak, akik kezükben pálmaágat tartanak. A koszorún kívül 

sorakoznak a zodiákus jegyei. A jobb válltól indulva sorrendben Skorpió, Bak, Kos, Bika, 

Ikrek, Rák, Oroszlán, Halak, Nyilas. A mellkas díszítései alatt egy pelerinszerű ruhadarab, 

amely a „mellek” legfelső soráig ér, a vége egyenes, pontosabban enyhén hullámos, ahogy az 

anyag a „mellek” domborulatait követi. A „mellek” hosszúkásak, teltek, három sorba 

rendezettek. Kétoldalt, a csillagjegyek mellett, két szárnyas nőalak, amelyek koszorút tartó 

jobb kezüket előre kinyújtják, a jobb oldali, a Bika és az Ikrek közé tartja a koszorút, a bal 

oldali az Oroszlán alá, a másik kezükben egy-egy pálmaágat tartanak. A nőalakok a „mellek” 

első két sora mellett állnak, lábuk alatt, a szobor oldalán, egy-egy letört előrenyúló elem, a bal 

oldali középen lyukas. Ezek az elemek talán a gyapjúfonat kitámasztására szolgálhattak. Az 

ependytés hatsoros, mezőkre osztott, az egyes mezőket széles sáv választja el egymástól. A 

mezők középen fekvő, a széleken álló téglalap alakúak. A középső oszlopban egymás alatt az 

alábbi figurális díszítések sorakoznak: három oroszlán, három párduc vagy nőstény oroszlán, 

három kecske, két álló szárnyas lény (töredékes voltuk miatt nem meghatározható, hogy mik 

is lehettek pontosan), két bika és két rozetta. Az oldalsó oszlopokban: virágkehelyből 

kiemelkedő nőalak, deréktól fölfelé látszó szárnyas meztelen nőalak virágkehely nélkül, méh 

(?),virágkehelyből kiemelkedő nőalak, valamilyen madár, négyszirmú rozetta. Az ependytés 

alól előbukkanó chitón, vízszintesen redőzött, és a szandálba bújtatott lábfejet félig szabadon 

hagyja.  

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 760. Nr. 88. 

 

Tárgyalta: THIERSCH (1935): 38.–51. Nr 29. Taf. XXV, XXVI, XXVII,1,3,4; LICHTENECKER 

(1952): 37. Nr. 24; 43, 45, 63–65, 104–105, 141, 146, 154–155, 172; MILTNER (1958b): 33–
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34; FLEISCHER (1973): E 60, 19, 46, 47, 48, 49, 50, 60, 66, 67, 69, 70, 71, 74, 90, 99, 104, 

110, 111, 112, 115, 117, 127, 128, 133, 282. 2. lábj. korábbi szakirodalommal, Taf. 34. 

A33 (33. kép) 

Artemis Ephesia körplasztikájának töredéke 

Anyag: fehér márvány. 

Méret: magasság: 46 cm; szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: Gadara, Decapolis. Lelőhely: keltre a Pódium építménytől. 

Őrzési hely: Umm Qeis, Régészeti Múzeum. 

Leltári szám: 17. 

 

 

Hiányzik a fej, a nyak, illetve hiányosak az alkarok. Az ependytésnek mindössze csak a felső 

két sora maradt meg teljesen, valamint a harmadik sorából csak egy egészen keskeny sáv a 

jobb oldalon. A nimbusból is csak egy egészen kis rész látható a vállaknál. 

A mellkason megjelenik a virágkoszorú, amelyen a szalagot bekarcolással jelezték, de sem a 

szárnyas nőalakok, sem a zodiákus jelek nem láthatóak. A nyakon a ruha szegélye díszítés 

nélküli, a nyak és a koszorú közötti ferde vonalak talán a ruha redőzöttségét jelenítik meg. A 

makk alakú függők közvetlenül a virágkoszorúhoz csatlakoznak, és alattuk egy pelerinszerű 

félköríves szegélyű alátét látható. Az egyforma méretű „mellek” hosszúkásak, teltek, három 

sorba rendezetten jelennek meg, rálógnak az ependytés felső sorára, így az öv elöl nem, csak 

oldalt vehető ki. Az első soruk a pelerinszerű alátét ívét követi. A felkarokon egy-egy ülő 

oroszlán, amelyek egyik mancsukat felemelik. Az alkarok megmaradt részén egy-egy befúrt 

lyuk látható. Az ependytés viszonylag széles sávokkal mezőkre osztott, elöl két, oldalt egy-

egy oszlopban jelennek meg a rátétek. Az első és a második sorban, a két középső oszlopban 

griffek, az oldalsó oszlopokban pedig négyszirmú rozetták láthatóak.  

 

Datálás: Kr. u. 1. század második fele. 

 

Kiadta: BOL – HOFFMANN – WEBER (1990): 204. Abb. 9.  

 

Tárgyalta: WEBER (2002): 399 112, 844. megj;7; FISCHER (1996): 258; KAMPEN (2003): 

2010. 
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A34 (34.a–b kép) 

Artemis Ephesia körplasztikájának töredéke 

Anyag: fehér márvány. 

Méret: magasság: 61 cm; szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: Verona. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: Verona, Mus. Arch. Al. Teatro Romano 

Leltári szám: n.a. 

 

Leírás: Hiányzik a fej, a nyak, az alkarok, a lábfej, a figurális rátétek, a „mellek” kopottak, 

töredékesek. A ruha szegélye a nyakon díszítések nélküli. A keskeny szalaggal átkötött 

virágkoszorú által határolt területen felül két, egymás felé forduló hosszúruhás, szárnyas 

nőalak, akik térdtől fölfelé látszanak. Egyik kezükkel koszorút tartanak a Rák fölé, másik 

kezükben pálmaág. A virágkoszorú alatt egy lánc, amelyről a makkformájú függők belógnak 

a „mellek” közé. A „mellek” laposak, hosszúak, nagyok, három sorba rendezettek. 

Az ependytés öt oszlopos, de csak négy sora maradt meg, a figurális díszítések mezőbe 

foglaltak. A mezőknek keskeny keretük van, a függőleges keret nem különül el mezőnként, 

hanem végigfut az egyes oszlopok szélén. A vízszintes keretek azonban egy-egy mezőre 

korlátozódnak. Az egyes kereteket elválasztó, vízszintes és függőleges elválasztó sávok nem 

keresztezik egymást. Az ependytés mindegyik mezője állított téglalap alakú. A figurális 

díszítések erősen sérültek, több helyen letörtek. Középen gyakorlatilag egy ábrázolás sem 

maradt meg. Ami kivehető az az, hogy az első három sorban három-három lényt ábrázoltak. A 

második sorban a középső lénynek megmaradtak a szárnyai, talán egy griff vagy sphinx 

lehetett eredetileg. A harmadik és negyedik sor díszítéseiből semmi nem maradt meg. A belső 

oszlopoknál egymás után a következő díszítések láthatók: virágkehelyből kiemelkedő nőalak, 

amelynek a szárnyai túllógnak a mezők keretén, méh, amelynek a lábai szintén a mező 

keretén kívülre nyúlnak, rozetta (?), méh. A külső oszlopok díszítései szintén nagyon 

töredékesek, az azonban látszik, hogy hasonlóan az A22 (22.a-b. kép) szoborhoz, ezek az 

oldalsó díszítések itt is jobban kiemelkednek az ependytés síkjából, mint a többi ábrázolás. 

Elképzelhető, hogy ebben az esetben is griffek voltak a szélső oszlopokban. A hátoldalon 

megjelenik a nimbusról lelógó szalag rojtos vége, az öv is látható hátul, amelyet elöl a mellek 

kitakarnak. A chitón redőzöttségét a felsőtesten függőleges, az alsótesten vízszintes 

vonalakkal jelezték. 

  

Kiadta: FLEISCHER (1984): 760. Nr.90. 

 

Tárgyalta: THIERSCH (1935): 51–52. Nr. 31. Taf. XXIV, 2–3; LICHTENECKER (1952): 36. 

Nr.7; FLEISCHER (1973): E 62; 20, 90. 5. lábj., 117. 2. lábj., 128. 2. lábj. 
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A35 

Artemis Ephesia körplasztikájának torzója 

Anyag: n.a. 

Méret: magasság: n.a.; szélesség: n.a.  

Ismertté válási hely: Bochum. Lelőhely: talán Ephesos. 

Őrzési hely: ismeretlen 

Leltári szám: n.a. 

 

Leírás: A LIMC katalógusban említi meg Fleischer ezt a szobrot, de csak annyit közöl erről, 

hogy egy kisméretű torzó, és H. Hack írt róla 1976-ban, valamint korábban egy bochumi 

műkereskedés tulajdonában volt. Ám ennél több adat nem említ. 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 761. Nr. 98. 

 

 

A36 

Artemis Ephesia körplasztikájának torzója 

Anyag: n.a. 

Méret: magasság: n.a.; szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: München. Lelőhely: talán Ephesos. 

Őrzési hely: ismeretlen 

Leltári szám: n.a. 

 

Leírás: A LIMC katalógusban említi meg Fleischer ezt a szintén kisméretű torzót, amely 

1980-ban a müncheni Münzhandlung Karl Kress KG katalógusában szerepelt.  

Kiadta: FLEISCHER (1984): 761. Nr.98a. 

 

 

A37 

Artemis Ephesia körplasztikájának torzója 

Anyag: márvány. 

Méret: magasság: körülbelül az életnagyság fele; szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: Bázel. Lelőhely: talán Ephesos. 

Őrzési hely: ismeretlen 

Leltári szám: n.a. 

 

Leírás: Kisebb szobor torzója, amely 1980–ban Bázelben egy műkereskedés tulajdonában 

volt. Fleischer említi meg a LIMC-ben. 

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 761. Nr. 98c. 
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A38 

Artemis Ephesia körplasztikájának torzója 

Anyag: márvány. 

Méret: magasság: körülbelül az életnagyság fele; szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: Párizs. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: ismeretlen. 

Leltári szám: n.a. 

 

Leírás: n.a. 

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 761. Nr. 
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A39 (50. kép) 

Artemis Ephesia körplasztikájának töredéke 

Anyag: márvány. 

Méret: magasság: n.a.; szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: Fiesole. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: ismeretlen. 

Leltári szám: n.a. 

 

Leírás: Hiányzik a fej, a nyak, az alakrok, az ependytésnek csak két sora maradt meg. A 

nyakon egy vastag lánc vagy a chitón szegélye. A koszorú kopott, apró középen lyukas 

korongokból áll, az ez álatal határolt területen belül 4 szárnyas nőalak, a középső kettő lefelé 

nyújtott kezében egy koszorút tart. A felkaron egy-egy oroszlán nyomai láthatóak. A koszorú 

alatt egy stilizált makklánc, amelyenke a gyöngyei a „mellek” közé lógnak. A „mellek” három 

sorosak, íveltek, oválisak és teltek. Az ependytésnek két sora maradt meg, mezőkre osztott, a 

mezőket széles sáv választja el egymástól. A középső felső mező felső sarkainál egy-egy kis 

dudor, amelynek a funkciója nem határozható meg. Az középső mezők ependytés protoméi 

lekoptak, a felsőben valamilyen szárnyas lények, az alsóban pedig talán lovak vagy szarvasok 

lehettek. Az oldalsó mezők közül csak a jobb oldali látszik, felül egy virágkehelyből 

kiemelkedő nőalak, alul talán egy méh.  

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 761. Nr.33a 
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A40 

Artemis Ephesia körplasztikájának torzója 

Anyag: márvány. 

Méret: magasság: n.a.; szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: Firenze. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: Galleria degli Uffizi. 

Leltári szám: 521. 

 

Leírás: n.a. 

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 759. Nr. 35. 

 

 Tárgyalta: FLEISCHER (1973): 4. Nr. E9 (korábi szakirodalommal). 

 

 

A41 

Artemis Ephesia körplasztikájának torzója 

Anyag: márvány. 

Méret: magasság: n.a.; szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: S. Maria Capua Vetere. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: ismeretlen. 

Leltári szám: n.a. 

 

Leírás: n.a. 

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 759. Nr. 72a. 

 

Tárgyalta: TRAN TAM TINH (1971): 126. C33; TAF. 51, 70. 

  

 

A42 

Artemis Ephesia körplasztikájának torzója 

Anyag: márvány. 

Méret: magasság: n.a.; szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: Tessaloniki. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: Régészeti múzeum. 

Leltári szám: n.a. 

 

Leírás: n.a. 

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 759. Nr. 87a. 
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A43 

Artemis Ephesia körplasztikájának torzója 

Anyag: márvány. 

Méret: magasság: 41 cm; szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: Róma. Lelőhely: Via Appia.  

Őrzési hely: ismeretlen 

Leltári szám: n.a. 

 

Leírás: Két feltehetően összetartozó töredék, lábak és fej nélkül. 

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 761. Nr. 71. 

 

Tárgyalta: LICHTENECKER (1952). 36. Nr. 15.; FLEISCHER (1973): 13. E44. 
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Felsőtest és fej töredékek 

 
 

 

B1 (35. kép) 

Artemis Ephesia körplasztikájának felsőtest-töredéke 

Anyag: n.a. 

Méret: magasság: n.a.; szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: Athén. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: n.a. 

Leltári szám: n.a. 

 

Leírás: Fleischer az Österreichischen Archäologischen Institut fotó archívumában találta meg 

ennek a szobornak a fényképét, amelyet egykor, legalábbis Sybel adatai szerint, az Akropolis 

Museumban őriztek. Mindenesetre 1973-ban már nem tudták megmondani, hogy melyik 

múzeumban lehetett.          

       

A szoborból mindössze a mellkas egy része, a bal kar nagy része maradt meg. A nyakon 

látszik a chitón széle, alatta a virágkoszorú szalag nélkül, majd közvetlenül a hosszúkás 

„mellek” sora. A vállon és a karon a chitón ujja sávokra osztott, az egyes sávok között három 

részből álló, vagy zsinórszerűen felcsavart szalagok vagy karpántok díszítik. Az egyes 

sávokban palmetták, voluták, kígyóformájú szalagok díszítik. Hasonló, sávokra osztott 

ruhaujjat láthatunk a „nagy” Artemis Ephesián (A29 29.d kép).  

 

Kiadta: SYBEL (1881): 380. Nr. 6097; JESSEN (1905): 2765; FLEISCHER (1984): Nr. 29. 

 

Tárgyalta: FLEISCHER (1973): 3–4. E 4; 417, Taf. 171. 

  



369 

 

B2 (36.a-b kép) 

Artemis Ephesia körplasztikájának felsőtest-töredéke 

Anyag: fehér márvány. 

Méret: magasság: 38cm; szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: Frascati. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: Frascati, Villa Falconieri. 

Leltári szám: n.a. 

 

Leírás: Csak a bal kar egy része és a szobor testének bal fele maradt meg. A törésvonal a bal 

válltól indul lefelé ferdén és a töredék alján, az ependytés felső soránál a test felénél ér véget. 

Legfelül egy viszonylag vastag láncot láthatunk, amelyről makkformájú gyöngyök lógnak. A 

„mellek” háromsorosak, hosszúkásak, laposak, egyforma méretűek. A felkaron láthatóak a 

chitón redőinek nyomai, valamint a felkarok külső oldalán megjelenik egy oroszlán relief 

körvonala. Az ependytés felosztása nem látható pontosan, valamint a figurális díszítései is 

kopottak. Elöl középen három griff nyomai, a bal oldalon pedig egy virágkehelyből 

kiemelkedő nőalak körvonalai láthatóak. Hátul a chitón redőzöttsége megjelenik, de itt is 

nagyon kopott a felület. 

 

Kiadta: JESSEN (1905): 2765; FLEISCHER (1984): 758. Nr. 34. 

 

Tárgyalta: THIERSCH (1935): 3. Nr. 4. Taf. XII, 3–4; FLEISCHER (1973): 4–5. E 8. 
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B3 (37. kép) 

Artemis Ephesia körplasztikájának felsőtest-töredéke 
Anyag: n.a. 

Méret: magasság 27 cm; szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: Campana gyűjtemény. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: Párizs, Louvre, Salle de Clarac. 

Leltári szám: 2440. 

 

Leírás: Felsőtest-töredék a „mellek” három sorával. Hiányzik a fej, a nyak, a jobb váll, az 

alkarok. Az egész töredék erősen kopott, sérült, a díszítések helyenként alig-alig vehetők ki. A 

virágkoszorú kopott, az egyes elemek nagyon rendezetten, már-már geometrikus pontossággal 

követik egymást. A lekopott részen jól látszanak az egyes elemek közé befúrt lyukak. A 

koszorú által határolt területen belül két hosszúruhás nőalak, amelyek koszorút tartanak egy 

Rák fölé, másik kezükben pálmaág. Valamivel a koszorú alatt egy lánc, amelyről hosszúkás 

gyöngyök lógnak a „mellek” közé. A karok szintén erősen kopottak, de mindkét oldalon 

kivehetőek egy-egy, a felkaron lévő figura nyomai. A „melleknek” három sora maradt meg. 

Az első két sorban nagyobbak, szélesebbek és teltebbek, a harmadikban kisebbek, 

hosszúkásak, laposabbak és sűrűbben követik egymást. A hátoldalon megjelenik a nimbuson 

lévő szalag, amely lefelé szélesedik, szegélye meglehetősen széles, a végéről hiányoznak a 

bojtok. A ruha anyagszerű voltát a háton és a karokon finom redőkkel jelenítik meg.  

 

Kiadta: FLEISCHER (1984) 759. Nr. 59. 

 

Tárgyalta: THIERSCH (1935): 21. Nr. 15. Taf. XVII,2; Taf. XXIX, 3; LICHTENECKER (1952): 

36–37. Nr. 16; 43; FLEISCHER (1973): 10. E 27.  
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B4 (38.a-b kép) 

Artemis Ephesia szobrának felsőtest-töredéke    

Anyag: n.a. 

Méret: magasság 24 cm a fej nélkül; szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: Róma. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: Róma, Museo Torlonia. 

Leltári szám: n.a. 

 

Leírás: A fej, a nyak és a nimbus restaurálás során került a felsőtest-töredékre. A „mellek” is 

kiegészítettek. A fej és a falkorona meglehetősen hasonlít az A24 szoborhoz, mivel mindkettő 

későbbi rátét, az A24 tudjuk, hogy a Hadrianus villából került elő, és Giovanni Volpato 

restaurálta, elképzelhető, hogy a fejnél valamelyik a másik mintájául szolgált. A falkorona 

nyitott, az építőelemek és íves ablakok megjelennek rajta. A haj hátratűzött. A nimbus korong 

alakú, mindkét oldalán három-három griff protomé két sorban, oly módon, hogy felül egy, 

alul pedig kettő van. 

A nyakon keskeny lánc látható, amelyről makk alakú függők lógnak. A mellkason a keskeny 

szalaggal átkötött koszorú által határolt területen belül két szárnyas nőalak, egyik kezükben 

pálmaágat, másikban koszorút tartanak a Rák fölé. Fejük felett egy-egy rozetta látható. A 

koszorú alatt szintén egy makkfüggős lánc jelenik meg. A koszorún még 1818-ban láthatóak 

voltak az eredeti, sötétpiros szín maradványai. 
89

 A „mellek” egyforma méretűek 

hosszúkásak. A karokon láthatóak az oroszlánok nyomai, az alkarok hiányoznak. A szobor 

hátulján a fátyol redőzött. A nimbusról lelógó szalag a vállak magasságából indul, a 

lapockáknál néhány hullámszerű rojt, majd ez alatt tovább folytatódik egészen az övig. A 

chitón redőzöttségét a háton ferde vonalakkal jelezték.  

 

Előtörténet: Thiersch szerint Rómából származik, de nem tudni, hogy kis és mikor találta. 

Eredetileg a torloniai herceg palotájában őrizték és innen került a Torlonia Múzeumba.  

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 759. Nr. 61.  

 

Tárgyalta: THIERSCH (1935):38. Nr. 28. Taf. XIV,1, 3; Taf. XXIX, 3. LICHTENECKER (1952): 

36. Nr. 11; FLEISCHER (1973): E 34; 11, 65.  

  

                                                

89 VITALI (1818): 2. 
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B5 (39. kép) 

Artemis Ephesia szobrának felsőtest-töredéke az ependytés részleges első és második 

sorával 

Anyag: márvány. 

Méret: magasság 20 cm; szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: talán Róma. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: Róma, Antiquario Columnale. 

Leltári szám: n.a. 

 

Leírás: Hiányzik a fej, a nyak, a nimbus, amelynek csak egy nagyon kis része maradt meg a 

jobb vállnál. A bal oldalon a nyak közepétől kiindulva egészen a mellek első soráig egy ferde 

törésvonal mentén hiányzik a mellkas bal oldalának egy része, a teljes bal váll, a felkar és az 

alkar, ez utóbbinak az első része teljesen, azonban hátul megmaradt a felkarnak a könyök 

feletti egyharmada, a könyök, és egy kis rész alkarból valamivel a könyök alatt. A jobb váll és 

a jobb felkar tejesen ép, az alkarnak megmaradt körülbelül a fele, a közepén egy vastag dűbel 

helye látható. Az ependytésnek az első két sora maradt meg töredékesen. Az első sor tetejétől 

jobb csípőtől lefele egy ferde törésvonal hózódik a bal oldal második sorának majdnem az 

aljáig. A nyakon a ruha szegélye dísztelen, közvetlenül alatta egy kidomborodó, körbefutó 

hullámvonal, valószínűleg egy lánc. Ez alatt egy vastagabb lánc, amelyről a jobb oldalon 

válltól indulva egyre nagyobb cseppformájú függők lógnak, a bal oldalon ez a rész hiányos. 

Középen a láncon egy viszonylag vastag, karika formájú medál, amelynek hiányzik a bal 

oldalon körülbelül a kétharmada. A lánc alatt közvetlenül a második függőtöl kindulva egy 

viszonylag lapos ívnek a töredéke látszik, amely talán egy lunula darabja lehet. A jobb 

felkaron egy ülő oroszlán reliefje. A karon a ruha teljesen sima, a redőzöttség nem jelenik 

meg. A virágkoszorú szokatlanul vékony, három sornyi „virágból” áll, és nincs szalaggal 

átkötve. Alatta öt rozetta, amelynek a közepén egy lyuk látható; elképzelhető, hogy lehetett 

egy hatodik rozetta is, de ahol ennek kellene lennie, ott húzódik a már említett törésvonal. A 

„mellek” háromsorosak, a felső sorban nagyobbak, laposabbak, hosszúkásak, az alsóban 

kisebbek és gömbölyűek. Az ependytésnek keskeny felső szegélye van, mezőkre osztott, a 

mezőknek szintén nagyon keskeny a szegélyük. Az ependytés töredékes volta ellenére a felső 

sor mezőinek ábrázolása jól kivehető, egy-egy oroszlánfejű griff, a második sor díszítései 

közül csak a jobb oldali maradt meg, amely négyszirmú rozetta. A szobor hátulján vízszintes 

vonalakkal jelezték a ruha anyagszerű voltát. Nem jelenik meg rajta sem a nimbushoz 

kapcsolódó szalag, sem az öv. Gyakorlatilag olyan, mintha a nimbusról egy egész testet 

beterítő, a test formáját követő hosszú fátyol lenne.   

 

 

Kiadta: JONES (1926): 300, Taf 119; FLEISCHER (1984): Nr. 57. 

 

Tárgyalta: THIERSCH (1935): 33. Nr. 22. Taf. XXI,1– 3; LICHTENECKER (1952): 44. Nr. 28; 

46; 47; 49; 55; 60; FLEISCHER (1973): E 30; 10, 64; 65; 73; 74; 118. 1. lábj. 
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B6 (40.a-b kép) 

Artemis Ephesia szobrának felsőtest-töredéke  

Anyag: aprószemcsés, szürkés márvány.  

Méret: magasság 17,2 cm; szélesség: 18,5 cm. 

Ismertté válási hely: talán Róma. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: Vatikán, Museo Gregoriano Profano. 

Leltári szám: 3778. 

 

Leírás: Felsőtest-töredék a „mellek” három sorával. Hiányzik a nyak, a fej, a nimbus, a bal 

váll, a jobb oldalon az alkar valamivel a könyök alatt, a bal oldalon a teljes alkar, de a 

könyökig a felkar megmaradt. A nyakon egy vastag lánc látható, amely három vastag, csavart 

zsinórszerű darabból áll. A kerek gömbökből álló virágkoszorúról kopott, ezért nem kivehető, 

hogy volt-e rajta szalag. Az ezáltal határolt területen belül megjelennek a szárnyas nőalakok 

és az állatövi jegyek, de ez a rész erősen sérült, az hogy tartottak-e pálmaágat a kezökben 

szintén kérdéses, mert ugyan a ruha szegélye alatt, jobb oldalon megjelenik valamilyen 

levélszerű minta, de ez nem kapcsolódik a kezekhez. Viszonylag jól kivehetőek a 

csillagjegyek, a Kos (?), a Rák (középen) és a Skorpió. Középen a nőalakoknak, nem úgy 

tűnik, mintha szárnyuk lett volna. Koszorút tartanak a Rák fölé, ám ezt nem magasra emelik, 

hanem lefelé tartják. Közvetlenül a virágkoszorú alatt hosszú ovális gyöngyökből álló lánc, 

amelynek a szemei között hosszúkás makkformájú gyöngyök lógnak. A jobb karon még jól 

kivehetőek egy könyökhajlatban ülő oroszlánnak a részletei. A „melleknek” három sora 

maradt meg, de ezek közül szinte mindegyik töredékes. A szobor hátoldala szintén nagyon 

kopott, de kivehetőek rajta a nimbusról lelógó szalag nyomai, amely talán három bojtban 

végződött. A fátyol anyagszerűen kidolgozott, az egyes redőket mély barázdákkal jelenítették 

meg, amely teljesen élethűen mutatja meg az anyag esését. 

 

Datálás: Kr. u. 2. század 2. fele.
90

 

 

Kiadta: KACHSNITZ VON WEINBERG (1936–37): 160. Nr. 345. Tav. d.’agguiunta jobbra lent, 

FLEISCHER (1984): 760. Nr. 65.  

 

Tárgyalta: THIERSCH (1935): 141. Abb. 3 (Nr.28a); 131; LICHTENEKCKER (1952): 37. Nr. 17; 

Eichler 1955, 20. 76. lábj.; GUNDEL (1972): 643 Nr. 98; FLEISCHER (1973): E 38; 12, 71; 117. 

2. lábj.; NOLLÉ (1994): 54–55; GLEIßERN (2006): 289–290. Taf. 95, 1.2; 96, 3.   

                                                
90 Gleißern által javasolt datálás. 
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B7 (41. kép) 

Artemis Ephesia szobrának felsőtest-töredéke  

Anyag: aprószemcsés, fehér márvány. 

Méret: magasság 10,4 cm; szélesség 9,7 cm. 

Ismertté válási hely: talán Róma. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: Róma, Museo Gregoriano Profano. 

Leltári szám: 3905. 

 

Leírás: Felsőtest-töredék, a „mellek” három sorával. Az alsótesten kívül hiányzik a fej, a 

nyak, az alkarok. Letörtek a karokon lévő oroszlánok, a bal oldali testének a hátsó része, 

valamint a farka megmaradt. A koszorú és a „mellek” kopottak, töredékesek. A nyakon egy 

egyszerű pánt, a virágkoszorú egy vastag szalaggal átkötött, az ezáltal határolt területen belül 

pedig egy Rák látható. A „mellek” fölött egy lánc hosszúkás, makkformájú függőkel. A 

„mellek” laposak, hosszúkásak és szögletesek, három soruk maradt meg. A 

könyökhajlatokban feltehetőleg egy-egy oroszlán lehetett, amely a farkát a magasba emelte. A 

szobor hátoldalán megjelenik a nimbusról lelógó szalag, a vége azonban nem látszik. A fátyol 

redőzöttségét széles, nem túl mély, ferdén lefutó barázdákkal jelezték.  

 

Datálás: A Kr. u. 2. század 2. negyede
91

 

 

Előtörténet: A B7 mellett még egy másik, B6 felsőtest-töredéket is őriznek a Museo 

Gregoriano Profanoban. Lelőhelyük ismeretlen, annyi azonban bizonyos, hogy ma Ostiában 

őrzik azokat. Dr. Gioandomenico Spinolaval, a Vatikáni múzeum munkatársa tájékoztatott 

arról, hogy a szobrokat először a múlt század harmincas éveiben katalogizálták, azonban a 

területen a pápai ásatások már ötven évvel korábban véget értek, így nincs adatunk, hogy 

pontosan honnan került elő a két szobor.  

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 760. Nr. 66.  

 

Tárgyalta: KACHSNITZ VON WEINBERG (1936–37): 160. Nr. 345; LICHTENECKER (1952): 37. 

Nr. 23; EICHLER (1955): 20. 76. lábjegyzet, FLEISCHER (1973): 12. E 39; GLEIßERN (2006): 

291. Taf. 96, 1,2,4.  

  

                                                
91 Gleißern által javasolt datálás. 
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B8 (42. kép) 

Artemis Ephesia szobrának feje 

Anyag: fehér márvány. 

Méret: Magasság 40,5 cm. Szélesség 29 cm. 

Ismertté válási hely: Róma. Lelőhely: Via Marmorata. 

Őrzési hely: Róma, Museo Nazionale Romano – Palazzo Altemps. 

Leltári szám: 549356. 

 

Leírás: 2009-ben a Via marmorata-i ásatáson találtak egy Artemis Ephesia-szobor fejet, 

amelyet Traianus korára datálták. Mivel a felső rétegekben volt, ezért a márvány több helyen 

némileg sérült. Töredékes a polos, a nimbusnak hiányzik a jobb oldala, viszont a nyak teljesen 

épségben megmaradt, szobor a nyak és a felsőtest találkozásánál tört el. A leletet építési 

törmelékek és amfora töredékek mellett találták meg, így kevéssé valószínű, hogy a test 

további részei is előkerülnek.  

A polosnak két sora maradt meg, a tetejéről hiányzik az aedicula. Az alsó sor elöl, középen a 

homloknál elkeskenyedik, kétoldalt és hátul kiszélesedik; ebben az alsó sávban, körben 

griffek jelennek meg. Az alsó és a középső sor között egy kettő hengeres szegély. A 

megmaradt sorban egy kettőssphinx (ehhez hasonló lényt ábrázol a D6 (52.a–b) D9 (57. kép) 

polostöredék is). Sajnos a sérülések miatt nem dönthető el pontosan, mivel a lény arca vagy a 

lények arcai és felsőtestük nem vehető ki pontosan. Arra, hogy két külön alakkal lenne 

dolgunk, utal a két különböző szárny, viszont az arc egynek tűnik, a mellső lábak tartása 

szintén nem segít a kérdés eldöntésében. A jobb oldali alsótest feltehetőleg egy oroszláné, a 

bal oldali alsótest egy bikáé. A lény mellett jobb és bal oldalon hasonlóan egy sphinx. A jobb 

oldali töredékes. A bal oldali mögött megjelenik még egy griff (?) is. Minden valószínűség 

szerint e felett a sor felett lehetett az aedicula, amely oszlopainak talapzata néhány helyen 

töredékesen megmaradt. A kalathos hátsó része sérült így nem lehet tudni, milyen díszítések 

voltak azon. A nimbus hátul teljesen sima, hiányzik róla a szalag. Elöl az íve meredekebb, 

mint általában lenni szokott. A bal oldal szinte teljesen hiányzik. Figurális rátétként, a 

meglévő jobb oldalon (és a megmaradt részen megjelenő szárnytöredékből kiindulva a bal 

oldalon is) nem a griffek, vagy más állatok jelennek meg, hanem egy-egy szárnyas nőalak 

látszik szemből, körülbelül térd magasságból, amely bal a kezében pálmaágat tart, jobb kezét 

pedig az istennő füle mellett annak hajába rejti. A nőalakok mellett az istennő nyakánál 

mindkét oldalon, egy korongon megjelenő négyszirmú rozetta látható. A fejet, hasonlóan a 

„szép” Artemis Ephesiához, rózsakoszorú díszíti, ám ez ebben az esetben nem két, hanem 

három soros. 
92

 

  

Tárgyalta: CAPODIFERRO (2011): 439–458.  

                                                
92 Capodiferro 2011, 439–458. 
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B9 

Artemis Ephesia körplasztikájának felsőtest-töredéke 

Anyag: finomszemcsés fehér márvány. 

Méret: magasság: 24cm; szélesség: 18 cm.  

Ismertté válási hely: Ephesos Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: Selçuk, Efes Müzesi.  

Leltári szám: n.a. 

 

Leírás: A „mellek” egy részének töredéke, csak az első rész maradt meg, hátul töredékes. A 

„mellek” szélesek, laposak, és hegyesek. A töredéken öt sor látszik ezekből. 

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 760. Nr. 79. 

 

Tárgyalta: THIERSCH (1935): 54. Nr. 35; Fleischer (1973): 16, E 51. Taf. 29b. 
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B10 (43. kép) 

Artemis Ephesia körplasztikájának felsőtest-töredéke 

Anyag: finomszemcsés világosszürke márvány égésnyomokkal. 

Méret: magasság: 9 cm; szélesség: n.a.  

Ismertté válási hely: Ephesos Lelőhely: „Hanghaus” 2. 

Őrzési hely: Selçuk, Efes Müzesi.  

Leltári szám: 2172 

 

Leírás: Felsőtest-töredék, a „mellek” három töredékes sorával. Hiányzik a fej, a nyak, a karok 

nagy része, a hát jó része. A nyakon fent egy félhold alakú vastag elem, amelyből kétoldalt a 

vállak magasságában felkunkorodó indán egy-egy rozetta kapcsolódik. Ez az elem lehet a 

ruha vastag szegélye, de akár egy félhold alakú nyakék is. A keskeny szalaggal átkötött 

virágkoszorú viszonylag nagyméretű, kerek, középen lyukas elemekből áll. Ezen belül 

jelennek meg, egymással szemben a szárnyas nőalakok, akik egy koszorút fognak közösen. A 

virágkoszorú alatt néhány centivel egy fekvő, ovális gyöngyökből fűzött lánc, az egyes 

gyöngyszemek találkozási pontjánál makk formájú gyöngyök, amelyek belógnak a „mellek” 

közé. A „mellek” szélesek, laposak, és körülbelül egyforma méretűek, három soruk maradt 

meg töredékesen.
93

 A könyökhajlatban feltehetőleg oroszlánok ültek, farkuk még látszik hátul 

a felkarokon, valamint a jobb oldalon látható még egy mancs nyom. Hátul, mind a felkarokon, 

mind a háton a chitón anyagszerűen redőzött. Megmaradt a nimbusról lelógó szalag alsó 

része, amelynek a viszonylag széles szegélyét bekarcolt vonallal jelezték, alul pedig három 

bojtban végződik.  

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 760. Nr. 84. 

 

Tárgyalta: FLEISCHER (1973): 17 E 56, 408. Taf. 31a–b. 

  

                                                
93 Fleischer szerint négy. FLEISCHER (1973): 18. 
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B11 

Artemis Ephesia körplasztikájának felsőtest-töredéke 

Anyag: alabástrom 

Méret: magasság: 24 cm; szélesség n.a. 

Ismertté válási hely: Valószínűleg Alexandria; Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: ismeretlen. 

Leltári szám: ismeretlen. 

 

Leírás: n.a. 

 

Kiadta: FLEISCHER (1978): 331. E 29a. 
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B12 (44.a–b kép) 

Artemis Ephesia körplasztikájának kéztöredéke 

Anyag: ezüst.  

Méret: hosszúság: 6,5 cm; szélesség: n.a.  

Ismertté válási hely: Münster. Lelőhely: ismeretlen 

Őrzési hely: Münster, Archäologisches Museum. 

Leltári szám: 2375. 

 

Leírás: Kéz az alkar egy részével. Az ujjak töredékesek, a kisujj teljesen hiányzik. A csuklón 

négy zsinórszerű karpánt, amelyen a csomókat oroszlánfejek jelenítik meg. A csomók alul 

egy kiszélesedő résszel, valószínűleg ennek a folytatása lehetett a gyapjúfonat. A kéztő alatt 

egy csomó, amelyhez egy sólyom kapcsolódik. A madárnak hiányzik a farka és a lába. 

 

Kiadta: HODAK (2005): 34. 
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B13 

Epheszoszi Artemis körplasztikájának torzója 

Anyag: márvány 

Méret: magasság: n.a.; szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: Toulon. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: Régészeti múzeum. 

Leltári szám: n.a. 

 

Leírás: 1945.-ben Toulonban a Porte de France-nál végzett feltárás során találták meg 

Epheszoszi Artemisnek egy ikonográfiai szempontból igen sajátságos ábrázolását.
94

 

A kisméretű márvány torzóról hiányoznak az alkarok, a vállakat utólag simára dolgozták át, 

az ependütészből mindössze a felső sor felső szegélye maradt meg. A mellkas felső részén 

három hosszúruhás, szárnyak nélküli nőalakot látunk, amelyek egymás kezét fogják. A 

nőalakok alatt egy három részből álló láncot, és az ábrázolásról úgy tűnik, mintha ehhez 

kapcsolódnának a „mellek”. 

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 759. Nr. 87b. 

 

Tárgyalta: NOELKE (1983): 114–124. 

 

   

                                                
94 Noelke 1983, 127. 38. lábjegyzet, Abb. 18. A szobor leírását Noelke F. Mellinghoff beszámolója alapján közli. 

vö. Fleischer 1978, 332. E 59a 
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Alsótest-töredékek 
C1 

Artemis Ephesia-körplasztika ependytésének két töredéke 

Anyag: fehér márvány. 

Méret: magasság: 12 cm; szélesség: 12 cm. 

Ismertté válási hely: Caesarea Philippi. Lelőhely: Pán szentély. 

Őrzési hely: ismeretlen. 

Ásatási katalógusszám: 78/93/716/8157/1, 78/93/726/8242/1. 

 

Leírás: Két egymással összeilleszthető darab. Erősen sérült. A töredékben felül jobb oldalon, 

alul baloldalon van egy nagyobb hiány. 

Az ependytésnek három függőleges és két vízszintes sávja maradt meg. A sávoknak minden 

oldalán keskeny szegély látható, vagyis az ependytés mezőkre osztott volt. A szegélyek 

metszéspontjánál ovális bemélyedések láthatóak. Hét derékszögű mező maradt meg, 

amelyekbe kis reliefeket véstek. A hétből három figura felismerhető. Jobb oldalt a legalsó 

mezőben egy ember mellképe látható, kivehető a haj, a szemek, a száj, és a nyak köré vetett 

kabát. Bal oldalt a legalsó mezőben szintén egy emberfej. Bal oldalt felül egy felágaskodó, 

négylábú lény profilból.
95

 Mellső lábai alatt egy négy küllős kerék, hasán pedig emlők 

jelennek meg. Az ember alakokat ábrázoló mezőkben a szegélyek keresztezéséhez hasonlóan 

ovális bemélyedések vannak. A középső jobb és bal felső mezőben is megjelenik három-

három ovális bemélyedés. A töredék hátoldala lapos, a függőleges sávokat nem, csak a 

vízszintes sávokat tartalmazza. A sáv felett egy nehezen felismerhető figura, mintha egy 

absztrakt ló lenne. 

 

Datálás: Friedland szerint valószínűleg hellenisztikus. 

 

Tárgyalta: FRIEDLAND (2012) 114–117. Fig. 52–55. 

  

                                                

95 Friedland szerint ez nem más, mint Nemesis griff madara. 
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C2 

Artemis Ephesia talapzata. 

Anyag: n.a. 

Méret: magasság: n.a; szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: Erlangen. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: Erlangen, Archäologisches Institut der Universität. 

Leltári szám: I 506.  

 

Leírás: Talapzat az istennő és a szarvasok nyomaival. 

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 759. Nr. 33. 

 

Tárgyalta: LIPPOLD (1936): 458; FLEISCHER (1973): E 7; 4, 104, 112, 115, korábbi 

szakirodalommal. 
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C3 (53.a–b kép)  

Artemis Ephesia körplasztikájának ependytés töredéke 

Anyag: világosszürke durvaszemcsés márvány égésnyomokkal. 

Méret: magasság: 36 cm; szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: Prusias ad Hypium. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: Isztanbul, Arkeoloji Müzeleri. 

Leltári szám: 4613. 

 

Leírás: Az ependytésnek csak az alsó sorai maradtak meg, ezek is töredékesen. Az ependytés 

négy oszlopos, mezőkre osztott. Az egyes mezőket keskeny szegélyek választják el 

egymástól, köztük a távolság minimális, gyakorlatilag a szomszédos mezők szegélyei 

összeérnek. Szokatlan módon az ependytésen elöl, két oszlop van, illetve szobor eleje nem 

íves, hanem inkább lapos. A megmaradt rész felső sorában, a középső két oszlopban egy-egy 

sphinx protomé, női mellekkel, a jobb oldalinak a szárnyvége felfelé csavarodik, a bal oldali 

esetében ezt nem látjuk, mert ott a szobor töredékes. Az alsó sorban jobb oldalt egy őz suta 

feje, a bal oldali mező letört. A töredék bal oldalán egymás alatt három majdnem négyzet 

alakú mező, benne egy-egy négyszirmú rozettával, jobb oldalon szintén, azonban itt csak 

kettő látszik. Bal oldalon alul megmaradt az ependytés alól előbukkanó chitón néhány redője, 

valamint a talapzat egy része, amelyen az istennőt kísérő állat, talán szarvas nyomai láthatóak.  

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 759. Nr. 37. 

 

Tárgyalta: FLEISCHER (1973): 5. E 11; 99, 100, 90. 6. lábj. 
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C4 

Artemis Ephesia körplasztikájának ependytés töredéke a „mellek” négy sorával 

Anyag: világosszürke, kék árnyalatú márvány. 

Méret: magasság: valamivel életnagyság felett; szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: Kos. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: Kos, Arkhaiologiko Muszeio. 

Leltári szám: 19. 

 

Leírás: A „mellek” négy sora, a legfelsőnek csak a vége, valamint az ependytés első két sora. 

A „mellek” laposak, hosszúkásak, a legalsó sortól eltekintve egyforma méretűek. Az alsó 

sorban egészen kicsik, az egyes „mellek” között itt megjelennek valamiféle díszítések, 

Fleischer szerint tisztázatlan, hogy mik lehetnek ezek, azonban a Harvard University 

adatbázisában közölt fénykép alapján úgy vélem, hogy talán rozetták lehetnek. Az ependytés 

mezőkre osztott, de a vízszintes elhatároló sávok sokkal vastagabbak, mint a függőlegesek. 

Míg vízszintesen egy széles sáv vagy pánt látható, addig függőlegesen csak két keskeny 

perem, közöttük néhány centi hézaggal. Elöl középen felül három szárnyas lény, hogy 

pontosan mit ábrázolnak nem vehető ki, annyira töredékesek. Az alsó sorban nem látható 

pontosan, hogy mit ábrázoltak. Mindkét oldalon négyszirmú rozetta.  

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): Nr. 42. 

 

Tárgyalta: FLEISCHER (1973): 5. E 16;  
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C5 (45.a–b kép) 

Artemis Ephesia körplasztikájának alsótest-töredéke 

Anyag: fehér márvány. 

Méret: magasság: 20 cm; szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: Campana gyűjtemény. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: Párizs, Louvre, Salle de Clarac. 

Leltári szám: 2442.                              

 

Leírás: Kétsornyi ependytés töredék Artemis Ephesia szobráról. Az ependytés mezőkre 

osztott. Az egyes mezők határait egy vékony vonal jelzi. Az alsó sor középső mezőjében az 

oroszlán protomék ki is takarják a vonalat, a felső sor töredékes, így ott nem látszik, hogy a 

középső oszlopban hogyan fut a választóvonal. Elöl középen mindkét sorban három-három, 

száját kitátó oroszlán protomé. Két oldalt két-két oszlop. A legszélső oszlopokban mindkét 

sorban egymás alatt egy-egy virágkehelyből kiemelkedő nőalak, a középső és a legszélső 

oszlop közötti oszlopban pedig felül egy méh, alul egy középen lyukas kör, benne egy 

négyzet, amelynek az átlóit is bevésték (Thiersch szerint stilizált virág lehet).
96

 A szobor teljes 

hátsó részét lefaragták. 

  

Kiadta: FLEISCHER (1984): 759. Nr. 54. 

 

Tárgyalta: THIERSCH (1935): 21. Nr. 16. Taf. XIX, 1–2. korábbi szakirodalommal. 

LICHTENECKER (1952): 37. Nr. 20; 43; FLEISCHER (1973): E 28; 10, 99, 128. 2. lábj.  

  

                                                
96 THIERSCH (1935): 21. 
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C6 (46.a–c kép) 

Artemis Ephesia körplasztikájának alsótest-töredéke 

Anyag: fehér márvány. 

Méret: magasság: 51 cm; szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: Türosz. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: Párizs, Louvre. Salle de Milet. 

Leltári szám: 3279. 

 

Leírás: Alsótest-töredék az ependytés négy sorával, illetve az ez alól kilógó chitón egy 

részével. Az ependytés mezőkre osztott, az egyes mezőket vékony vonal választja el 

egymástól, az ependytés alját egy szélesebb vastagabb gyűrű zárja le. A középső oszlop 

díszítéseit leverték, így azok nem azonosíthatóak, bár Thiersch ezt megkísérli: szerinte az első 

három sorban három-három griff, a negyedikben pedig két bika protomé, de ez inkább csak 

spekuláció.
97

 Oldalt egy háromszirmú virágból kiemelkedő nőalak ruhában, és a fején egy 

falkorona, ötszirmú rozetta, az előzőhöz hasonló nőalak, majd méh. Mindkét oldalon két 

oszlop van, az oldalsó oszlopok mezőiben soronként egyforma díszítés lehetett vagy lett 

volna, legalábbis erre lehet következtetni a megmaradt vagy elkészült díszítésekből. Ugyanis 

amellett, hogy a szobor elejéről leverték a protomékat, a hátulját, illetve az oldalát nem 

faragták ki teljesen. Az ependytés alól előbukkanó chitón egyenletesen redőzött. A lábfejek 

nem maradtak meg vagy el sem készültek. 

 

Előtörténet: A szobor előtörténetéről annyit tudunk, hogy korábban Rómában a Palazzo 

Conservatoriban volt kiállítva.  

                              

Kiadta: FLEISCHER (1984): 759. Nr. 55.  

 

Tárgyalta: THIERSCH (1935): 22. Nr. 17. Taf. XIX, 3–4. korábbi szakirodalommal; 

LICHTENECKER (1952): 37. Nr. 21; 43; FLEISCHER (1973): E 29; 10, 101. 1. lábj. 

  

                                                
97 THIERSCH (1935):22 
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C7 (47. kép) 

Artemis Ephesia körplasztikájának ependytés töredéke 

Anyag: aprószemcsés világosszürke márvány. 

Méret: magasság 28 cm; szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: Ephesos. Lelőhely: Prytaneion. 

Őrzési hely: Selçuk, Efes Müzesi(?) raktár. 

Ásatási katalógusszám: 231/36. 

 

Leírás: Ependytés legalsó sorának egy része és a chitón ependytés alól előbukkanó része a 

lábfej nélkül. Az ependytés alsó sorában elöl középen két állat vagy mitológiai figura, a jobb 

oldalinak megmaradtak a lábai, a bal oldalinak csak a körvonalai sejthetőek. Az ependytés 

jobb oldalán kívül egy méh, mellette belül egy virágkehelyből kiemelkedő nőalak, bal oldalán 

belül egy méh, a többi rész töredékes. Az ependytés alját egy három részből álló gyűrű zárja 

le. Miltner szerint olyannyira hasonlít a „kis” Artemis Ephesiához, hogy valószínűleg egy 

műhelyben készülhettek.
98

  

 

 

Kiadta: MILTNER (1957): 25; MILTNER (1958): 30; MILTNER (1959): 307; FLEISCHER (1984): 

Nr. 76. 

 

Tárgyalta: FLEISCHER (1973): 15. E 48. Taf. 29a. 

 

  

                                                
98 MILTNER (1958): 30. 
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C8 (48.a–b kép) 

Artemis Ephesia körplasztikájának ependytés töredéke 

Anyag: durvaszemcsés, világosszürke, kékfényű márvány. 

Méret: magasság 17,6 cm; szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: Ephesos. Lelőhely: ismeretlen  

Őrzési hely: Selçuk, Efes Müzesi.  

Leltári szám: 1910. 

  

Leírás: Az ependytésnek az alsó négy sora teljesen, a legfelső (az ötödik) részlegesen maradt 

csak meg. A figurális díszítések kopottak, töredékesek. A chitón ependytés alól előbukkanó 

része is letört. Az ependytés aljának jobb oldalán, a díszítések alatt egy befúrt lyuk látható, a 

bal oldalon ugyanezen a részen egy négyzet alakú elem, feltehetően ehhez volt erősítve az a 

talapzat, ahol az istennőt kísérő szarvasok megjelentek. 

Az ependytés sorokra osztott. Az egyes sorokat elválasztó széles sávok csak vízszintesen 

jelennek meg. 

Az egyes sorokban a következő díszítések láthatók: Első sor, bal oldalon: rozetta maradvány, 

középen griff(?) maradványa, jobb oldalon: letört a díszítés. Második sor bal és jobb oldalon 

középen: két griff (?). Harmadik sor bal és jobb oldalon rozetta, középen két griff (?). 

Negyedik sor bal és jobb oldalon egy-egy sematikus méh, középen egy griff (?). Ötödik sor 

három rozetta. A szobor hátulján az anyag redőzöttségét egyszerű vonalakkal jelenítették 

meg. Fleischer véleménye szerint az ependytés alján lévő törésnyom a szarvasok rögzítésnek 

helye lehetett. Látszik továbbá a nimbusról lelógó szalag vége is. Ez majdnem a 

medencecsont aljáig ér így sokkal hosszabb a megszokottnál. 

 

  

Kiadta: FLEISCHER (1984): 760. Nr. 83. 

 

Tárgyalta: FLEISCHER (1973) E 55; 17, 49, 90, 112. Taf. 30 c–d;   
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C9 (49.kép) 

Artemis Ephesia körplasztikájának ependytés töredéke 

Anyag: finomszemcsés fehér márvány. 

Méret: magasság: 19 cm; szélesség: 23 cm.  

Ismertté válási hely: Ephesos. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: Selçuk, Efes Müzesi.  

Leltári szám: n.a. 

 

Leírás: Az ependytés egyetlen, minden valószínűség szerint a legfelső sora, ugyanis a bal 

oldalon fent a középső oszlop felett két „mellnek” az alja látható. Az ependytés mezőkre 

osztott, az egyes mezőket széles pántok határolják, amelyek kiugranak az ependytés síkjából. 

A kereszteződési pontokon a függőleges sávok vannak felül. A középső egy mező fekvő, míg 

a két oldalsó mező álló téglalap alakú. A középső mezőben három, feltehetőleg szárnyas 

mitológia lény, de ezek teljesen letörtek, gyakorlatilag csak a körvonalaik vannak meg. Oldalt 

a belső oszlopoknál egy-egy széttárt szárnyú alak körvonalai; szárnyaik hatalmasak, kilógnak 

a mezőkből, és kitakarják a mezőket elválasztó sávok egy részét. Kétoldalt a külső 

oszlopokban egy-egy szárnyas mitológia lény körvonalai, talán sphinxek esetleg griffek.  

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 760. Nr. 80. 

 

Tárgyalta: THIERSCH (1935): 54. Nr. 36. Taf. XXXV, 1. XXXVIII, 3; FLEISCHER (1973): E 

52; 16, 89. 9. lábj. 
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C10  

Artemis Ephesia körplasztikájának lábfej töredéke 

Anyag: n.a. 

Méret: magasság: 21,5 cm, ebből a talapzat: 11 cm; szélesség: 33,5 cm. 

Ismertté válási hely: Ephesos. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: Selçuk, Efes Müzesi.  

Leltári szám: n.a. 

 

Leírás: Egy körülbelül életnagyságú szobor lábfeje. A lábfejen szandál és körülbelül a lábfej 

közepétől látszik ki a chitón alól. A jobb oldalon és középen megmaradt egy kevés a chitón 

redőiből. Thiersch elképzelhetőnek tartja, hogy ugyanahhoz a szoborhoz tartozhattak, mint a 

B9 „melltöredék” és a C9 ependytés töredék. 

 

Kiadta: MILTNER (1958b): 30; FLEISCHER (1984): 81. 

 

Tárgyalta: THIERSCH (1935): 54. Nr. 37. Taf. IV, 4; LICHTENECKER (1952): 36. Nr. 4; 

FLEISCHER (1973): E 53; 16, 117. Taf. 30a 
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C11 (51. kép) 

Artemis Ephesia körplasztikájának ependytés töredéke 

Anyag: világosszürke kékfényű márvány. 

Méret: magasság: 20,5 cm; szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: Ephesos. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: Selçuk, Efes Müzesi.  

Leltári szám: 1082. 

  

Leírás: Meglehetősen szokatlan felosztású ependytés töredék. Erősen kopott, a figurális 

díszítések nem mindegyik részlete vehető ki pontosan. Jobb oldalon, a külső oszlopon fent 

egy mező alsó részének maradványa, alatta négyszirmú rozetta, alatta méh. Jobb oldalon felül 

egy mező bal alsó csücskének maradványa, alatta egy meglehetősen hosszú, álló téglalap 

alakú mezőben megjelenő, virágkehelyből kiemelkedő nőalak, amely fején polost visel, 

szárnya végei felkunkorodnak. Mindkét kezével a virág szirmait fogja, amelyből éppen 

kiemelkedik. Középen oldalon fent szintén egy nagyobb méretű mezőben két hegyesfülű állat, 

Fleischer szerint nőstényszarvasok.
99

 Az alatta lévő mezőben egy méh. Jobb oldalom egy 

rozetta, alatta méh. Mindegyik mező lapos, viszonylag széles szegéllyel keretezett.  

Kiadta: FLEISCHER (1984): 760. Nr. 85. 

 

Tárgyalta: FLEISCHER (1973) 18–19. E 57. Taf. 32. 

  

                                                
99FLEISCHER (1973): 18.  
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C12 

Artemis Ephesia körplasztikájának töredéke 

Anyag: n.a.  

Méret: magasság: n.a.; szélesség: n.a.  

Ismertté válási hely: Salona. Lelőhely: ismeretlen.  

Őrzési hely: Split. 

Leltári szám: n.a. 

 

Leírás: Alsótest-töredék az ependytés két sorával, nehezen kivehető mintázattal  

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 760 Nr. 87. 

 

Tárgyalta: EICHLER (1955): Sp. 20. 76. megj.; ABRAMIĆ (1952): 315, Nr. 6. Abb.3 (A könyv 

nem volt elérhető számomra) 
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Polos és nimbus töredékek 

 
D1 (55. kép) 

Artemis Ephesia-körplasztika polos töredéke 

Anyag: fehér márvány.  

Méret: magasság: n.a.; szélesség: 27 cm. 

Ismertté válási hely: Ephesos. Lelőhely: Agora.  

Őrzési hely: Bécs, Ephesos Museum.  

Leltári szám: 893. 

 

Leírás: Három összeilleszthető aedicula töredékdarab, tulajdonképpen az oromzat és a tető 

maradt meg. Csak az eleje és a jobb szárnya maradt meg, a bal szárnya letört, a hátulja nem 

volt kidolgozva. Az oromzaton középen egy közepén lyukas korong. A tetőzeten három 

sornyi tetőcserép látható. Megmaradt még továbbá a négy ión oszlop oszlopfője. 

 

Kiadta: KEIL (1930): Sp. 63; FLEISCHER (1984): 760–761. Nr. 91.  

 

Tárgyalta: THIERSCH (1935): 52. Nr. 32. Taf. XXXVIII,1; FLEISCHER (1973): 20. E 63.  
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D2 

Artemis Ephesia-körplasztika polos töredéke 

Anyag: n.a.  

Méret: magasság: n.a.; szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: Helsinki, E. MacArrow gyűjtemény. Lelőhely: talán Ephesos. 

Őrzési hely: Helsinki.  

Leltári szám: n.a. 

 

Leírás: n.a. 

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 759. Nr. 36. 

 

Tárgyalta: FLEISCHER (1973): 5. E 10.   



395 

 

D3 (71.a-b kép) 

Körplasztika polos töredéke 

Anyag: világosszürke, kék árnyalú, durvaszemcsés márvány, különösen az eleje finoman 

csiszolt. 

Méret: magasság: 10,6 cm; szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: Klaros Lelőhely: Artemis templom. 

Őrzési hely: Izmir, Basmane Múzeum (?) 

Leltári szám: n.a. 

 

Leírás: Erősen kopott, a figurális rátétek hiányosak. Nem maradt meg a teljes polos, csupán a 

felső része, illetve az ez alatti sor. Míg az elejét és az oldalát díszítették, a hátsó része teljesen 

sima. A tetején négy egymással derékszöget bezáró aedicula, négy négyoszlopos templom. Az 

oszlopok vaskosak, simák, lábazatuk nem különül el a templom alapzatától, azzal egybe 

faragott, hasonlóan az oszlopfő is egységes. Minden irányba az oromzatokon egy-egy korong 

látható. A jobb és bal oldalinak közös a tetőzete, és keresztbe metszik az elöl lévő templom 

tetőzettét. Az elöl lévő templom sarkait beugróan képezték ki. A templom alatt, mind a négy 

irányban, egy-egy négyzet alakú mélyedében, egy-egy széttárt szárnyú sphinx.  

Tekintettel, arra hogy a polos Klarosból került elő és az itt tisztelt istennő megjelenése 

lényegében megegyezik Artemis Ephesiával, ezért nagyon valószínű, hogy ez a polos, nem 

Artemis Ephesia, hanem Artemis Klaria polosa volt. Ennek ellenére szerepel Fleischer 

katalógusában, így ebbe is.
100

 Az elemzésbe is belekerült, ugyanakkor minden esetben utalok 

arra, hogy ez valószínűleg nem egy Artemis Ephesia-szobor része.  

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 759. Nr. 38.  

 

Tárgyalta: FLEISCHER (1973): E 12; XIII, 6, 133. Taf. 6.a–b.  

  

                                                

100 FLEISCHER (1973): 6.  
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D4 (54. kép) 

Artemis Ephesia körplasztikájának polos töredéke 

Anyag: n.a. 

Méret: magasság: n.a.; szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: Valószínűleg Kyrenaika környéke; Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: Kyréné. 

Leltári szám: n.a. 

 

Leírás: A polos felső három része maradt meg. Több helyütt sérült, a bal oldalon a templom 

oszlopai hiányoznak. A figurális díszítőelemek erősen kopottak, az arcok hiányoznak. 

Legfölül négy, derékszögben egymás mellé rendezett aedicula. Az elöl lévő homlokzatából a 

szélső oszlop, a bal oldalinak pedig a teljes oszlopsora hiányzik. A homlokzat egyes elemei 

részletesen kidolgozottak, elkülönül a krepidóma, az oszlopok lábazata, láthatóak a 

kannelúrák, ellenben az oszlopfő egybefaragott. A kalathos egyes részei felül szélesebbek, 

alul keskenyebbek, mindegyik sarkat felül szélesebb, alul keskenyebb elválasztó ívek 

határolják. A felső részen mindegyik oldalon, egy-egy íves fülkébe faragott sphinx, alul pedig 

egy-egy bikafejű griff. 

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 759. Nr. 43. 

 

Tárgyalta: PARIBENI (1959) 76–77. Nr. 181. Taf 103; FLEISCHER (1973): E 17; 7, 52. Taf. 10. 
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D5 

Artemis Ephesia-körplasztika polos töredéke 

Anyag:  

Méret: magasság: 10,6 cm; szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: München Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: München, Glyphothek. 

Leltári szám: n.a. 

 

Leírás: n.a. 

 

Kiadta: LIPPOLD (1936): 458; FLEISHER: (1984): 759. 48. 

 

Tárgyalta: FLEISCHER (1973): E 22; 8, 52.  
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D6 (52.a–d kép) 

Artemis Ephesia-körplasztika polos töredéke 

Anyag: márvány. 

Méret: magasság: 15 cm; szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: Ostia Lelőhely: n.a. 

Őrzési hely: Ostia, Museo Antiquario. 

Leltári szám: n.a. 

 

Leírás: A polos alsó és felső része hiányzik, csak a középső hengeres része maradt meg. A 

töredék tetején egy aedicula nyomai látszanak. A kalathos két része között széles határoló sáv 

húzódik. A felső részen két egymással szemben álló vagy „Doppelsphinx”,
101

 mindkét oldalon 

egy sphinx, hátul pedig egy felugrani készülő, ugató kutya. Az alsó részen középen egy 

nagyméretű bika (?) fej egy kerek talapzaton, kétoldalt széttárt szárnyú oroszlánfejű (?) 

griffek. Az alsó rész hátsó fele díszítések nélküli. 

  

Kiadta: FLEISCHER (1984): 759. Nr. 51. 

 

Tárgyalta: THIERSCH (1935): 20. Nr. 13. Taf. XXXVII, 1–4, korábbi szakirodalommal.; 

PARIBENI (1959) 77. Nr. 181; FLEISCHER (1973): E 25; 9, 52, korábbi szakirodalommal; 

FLEISCHER (1978) 331. további szakirodalommal. 

 

 

 

  

                                                
101 Lásd még: B8 és D9 
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D7 

Artemis Ephesia körplasztikájának polosa 

Anyag: márvány. 

Méret: magasság: 10,8 cm; szélesség: 13,6 cm.  

Ismertté válási hely: Róma. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: Róma, Galleria Degli Uffizi. 

Leltári szám: 521. 

 

Leírás: A polos (?) egy sávja. Elöl két állat protomé fej és nyak nélkül, alatta közvetlenül két 

griff (?) protomé, oldalt felül rozetta, alul méh. 

 

Kiadta: EICHLER (1955): Sp. 20. 76. lábj.; MANSUELLI (1958) 184. Nr. 175; FLEISCHER 

(1984): 760. Nr. 64. 

 

Tárgyalta: FLEISCHER (1973): 12. E 37. (korábbi szakirodalommal) 

  



400 

 

D8 (56.a–b kép) 

Artemis Ephesia körplasztikájának polos töredéke 

Anyag: fehér márvány. 

Méret: magasság: 42 cm; szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: Róma. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: Róma, Villa Albani. 

Leltári szám: 371. 

 

Leírás: Erősen sérült, kopott. Keskeny kalathos, amelyen felül három, derékszögben egymás 

mellé rendezett aedicula töredékes nyomai látszanak. Ezek alatt széles dupla perem. Elöl 

középen felül a kalathoson egy széttárt szárnyú sphinx protomé, alatta két griff, ezek alatt 

pedig egy griff protomé. Kétoldalt három-három, valószínűleg oroszlánfejű griff protomé. 

Hátul egymás mellett három rozetta.  

 

Kiadta: SELTMAN (1952): Taf. 6/1 a–b; FLEISCHER (1984): 760. Nr. 70. 

 

Tárgyalta: THIERSCH 1935, 35–36. Nr. 26. Taf XXXVI,1–4 korábbi szakirodalommal; 

LICHTENECKER (1952): 35. Nr. 15; 43. FLEISCHER (1973): E 43; 13, 21, 53, 54.; Linfert 1998, 

237–238. Nr. 721 Taf. 91. 
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D9 (57. kép) 

Artemis Ephesia körplasztikájának polos töredéke 

Anyag: durvaszemcsés fehér márvány. 

Méret: magasság: 55 cm; szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: Ephesos. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: Selçuk, Efes Müzesi.  

Leltári szám: n.a. 

 

Leírás: A polos megmaradt része erősen sérült. Az alja eltört, felül ferdén kidolgozott felület. 

Hátul teljesen sima felület, nem valószínű, hogy eredetileg lett volna rajta valami. A tetején 

lévő három aedicula közül csak a bal oldalinak látszanak az oszlopai, amelyek viszonylag 

vaskosak, durván kidolgozottak, az oszlopok alatt kétlépcsős krepidóma. Ez alatt két 

meglehetősen széles sáv. A felső sávban három kettős sphinx, hasonlóak a B8 (42.kép) és D6 

(52.a–b kép) polosán megjelenő lényekhez, bár itt a töredék kopottsága miatt nem vehetők ki 

annyira pontosan az alakok. Az alsó sávban felül három oroszlán, vagy medve protomé, alul 

három griff protomé. 

 

Datálás: Eichler szerint a készítés technikája alapján Antoninus-dinasztia korabeli.
102

 

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 760. Nr. 77. 

  

Tárgyalta: THIERSCH (1935): Nr. 34, Taf. XXXV, 2–3; LICHTENECKER 1952, 68–69.; 
FLEISCHER (1973): E 49; 15–16, 52. Korábbi szakirodalommal. 

  

                                                
102 THIERSCH (1935): 53. 
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D10 (58.a–b kép) 

Artemis Ephesia körplasztikájának nimbus töredéke 

Anyag: márvány. 

Méret: Magasság: 24,5 cm. Szélesség: 32,5 cm. 

Ismertté válási hely: Ephesos Lelőhely: n.a. 

Őrzési hely: Selçuk, Efes Müzesi.  

Leltári szám: n.a. 

 

Leírás: Nimbustöredék a kalathos alsó részével. A kalathosból a homlokon körbefutó, 

rozettákkal díszített lapos pánt, valamint a felette lévő, zsinórszerűen csavarodó, három 

gyűrűből álló szegély maradt meg. Az egyes szegélyek ellenkező irányba csavarodnak, mint 

az alattuk vagy felettük lévő szegély. Az egyes gyűrűk átmérője és magassága felfelé 

csökken. A nimbuson lévő figurális díszítések is erősen töredékesek, így meglehetősen nehéz 

felismerni, hogy mit is ábrázolnak pontosan. Thiersch szerint felül talán kétoldalt egy-egy 

sphinx, alul pedig két-két griff protomé. Bal oldalon lent a két griff szárnyának találkozása 

felett megjelenik még valamiféle díszítés, feltehetőleg egy négyszirmú rozetta lehetett.
103

 

Hátul csak a felső két zsinórszerű gyűrű látszik. Az alsó gyűrű aljából kiindulva hosszú 

redőzött kendő, amely a váll felé szélesedik. A töredék tetején a legfelső gyűrű közepén egy 1 

cm mély befúrt lyuk, minden valószínűség szerint ehhez illeszthették hozzá a polos további 

részét. Ugyanezen a felületen egy 10,5 cm átmérőjű dupla kört karcoltak, amelyet négy részre 

osztottak, feltehetőleg ezek is a polos részeinek összeillesztését segíthették.  

 

Datálás: Thiersch szerint hellenisztikus tárgy. 

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 760. Nr. 78.  

 

Tárgyalta: KEIL (1930): Sp. 62–63. Abb 28–29.; THIERSCH (1935): 52–53. Nr. 33. Taf. 

XXXIV, 1–2, Taf. XXXVIII, 4; EICHLER (1955): Sp. 18–20. Abb 5.; MILTNER (1958b): 23 

LICHTENECKER (1952): 68. Nr 4; FLEISCHER (1973): 16. E 50; 48, 52, 55, 60, 418.  

  

                                                
103 THIERSCH (1935):53. 
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D11 (59. kép) 

Artemis Ephesia körplasztikájának nimbus töredéke 

Anyag: márvány. 

Méret: magasság: 5,3 cm; szélesség: 5,8 cm. 

Ismertté válási hely: Ephesos. Lelőhely: „Hanghaus” I. 

Őrzési hely: Selçuk, Efes Müzesi.  

Ásatási katalógusszám: 34/60.  

 

Leírás: A nimbusnak csak a bal fele maradt meg, amelyen három griff protomé látható. 

Továbbá a szobor homlokán megjelenő rozettapánt, illetve az e felett lévő zsinórszerű gyűrű 

egy része. Fleischer szerint az arcot külön illeszthették rá.
104

 

 

Kiadta: EICHLER (1961): 70; FLEISCHER (1984): Nr. 82. 

 

Tárgyalta: FLEISCHER (1973) 16. E 54. Taf. 30b. 

  

                                                
104FLEISCHER (1973): 16. 
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D12 

Epheszoszi Artemis körplasztikájának polosa 

Anyag: n.a. 

Méret: magasság: n.a; szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: ismeretlen. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: n.a. 

Leltári szám: n.a. 

 

Leírás: n.a. 

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 761. Nr. 97.  

 

Tárgyalta: FLEISCHER (1973): 21. E 69. korábbi szakirodalommal 

 

 

 

D13 

Artemis Ephesia körplasztikájának polosa 

Anyag: n.a. 

Méret: magasság: n.a; szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: ismeretlen. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: n.a. 

Leltári szám: n.a. 

 

Leírás: n.a. 

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 761. Nr. .  

 

Tárgyalta: FLEISCHER (1973): 21. E 67. korábbi szakirodalommal 
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D14 

Artemis Ephesia körplasztikájának polosa 

Anyag: márvány 

Méret: magasság: n.a; szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: Athén. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: n.a. 

Leltári szám: n.a. 

 

Leírás: Felül négy négyoszlopos aedicula, egymásra merőlegesen, a hátsó oromzata üres, egy 

nagy kereszt látható a helyán. A polos három soros, legfelül három sphinx, a második sorban 

három griff, a harmadikban nehezen kivehető állat protomék. Hátula keresztett díszített 

aedicula alatt, keretbe foglaltan egy méh és egy rozetta. 

 

Kiadta: FLEISCHER (1984):  

 

Tárgyalta: CHAPOUTHIER (1938): 125–128. FIG. 1. Pl. II ; LICHTENECKER (1952): 68. Nr. 6; 

FLEISCHER (1973): 21. E 68.  
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Hamisítványok, Kétes eredetű szobrok 

 
F1 

Artemis Ephesia körplasztikája 

Anyag: márvány. 

Méret: magasság: 188 cm; a fej magassága: 22 cm; szélesség: n.a.; a fej szélessége 16,5 cm. 

Ismertté válási hely: Róma, Lanceloti gyűjtemény. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: Lateran, Museo Profano. 

Leltári szám: 768. 

 

Leírás: Az egész szobron egyedül csak a fej ókori eredetű, minden valószínűség szerint 

Marcus Aurelius feleségének, Faustinának a fejét ábrázolja. A később készült torzó két 

részből áll, a felső rész az ependytés negyedik sorának felső harmadáig tart.  

A fejen egy három bástyás falkorona, a középső bástya tetejéből egy torony emelkedik ki, míg 

a bástyák kör, addig a torony négyzet alapú. Mindegyik tetején megjelenik a pártázat. A 

szobor fején fátyol, amely a vállnál folytatódik; a szobor elkészítésekor nagy figyelmet 

fordítottak a fátyol torzóhoz való illeszkedésére, a szobor többi részéről ez a fajta gondosság 

már kevésbé mondható el. A nyakon egy lánc, amelyről hosszabb ovális, és kisebb kerek 

gyöngyök lógnak. A virágkoszorú szalag nélküli, az általa határolt területen két, nagyjából 

combközéptől látszó, kifelé néző szárnyas alak, amelyek pálmaágat (?) tartanak a kezükben. 

A virágkoszorú alatt egy lánc, amelyről makk formájú gyöngyök lógnak, ezek között kisebb 

ovális gyöngyök. A virágkoszorú és a lánc alatt egy alátét, amely a kisméretű gyöngyök aljáig 

ér. A karokon két ülő oroszlán, az oroszlánok valamiféle vastag ruhaszegélyre vagy karpántra 

támaszkodnak, az alkaron a ruha ujja redőzött. A „mellek” hosszúkásak, három sorba 

rendezettek és megjelennek rajtuk a mellbimbók. Az ependytés ötsoros, mezőkre osztott, az 

egyes mezőknek vékony pereme van, a mezők között viszonylag nagy a távolság. A középső 

oszlopban mind az öt sorban három-három griff protomé, női mellekkel. Mindkét oldalon 

egymás alatt: virágkehelyből kiemelkedő nőalak, méh, rozetta, méh. Az ependytést felül egy 

dupla szegély zárja le, alul szintén egy dupla szegély, amelynek felső része vastagabb, ez alatt 

egy négyzet alapú elem, amely leginkább egy talapzatra emlékeztet. Ez alatt jelenik meg a 

chitón és a lábfej, a chitón redőzöttsége itt is hasonlóképpen, mint a fátyol, nagyon szépen 

kidolgozott, a szandálba bújtatott lábfej nagyjából a közepéig látszik. A szobor hátoldalán az 

ependytésen néhány vonallal jelenítik meg a ruha redőzöttségét.  

Annak ellenére, hogy Thiersch hosszasan bizonygatja, hogy a szobor számos része nem 

eredeti, mégis meg van győződve arról, hogy itt tulajdonképpen egy eredeti szoborról van szó, 

amelyet erősen átdolgoztak. Ezzel szemben Vorster úgy véli, hogy a szobor szinte bizonyosan 

egy 16 század végi, 17. század eleji kompilláció. 

 

Előtörténet: A szobor készítőjét nem ismerjük, először Menetreius publikálta 1657-ben, a 

metszeten a szobor alatt az „apud. Card. Barberinum” felirat olvasható. Az első olyan utalás, 

amelyről biztosan tudjuk, hogy a szobor a Lancelotti gyűjtemény része, 1744-ből való.
105

 A 

jelenlegi helyére 1807-ben került, ekkor vásárolták meg a Lancellotti gyűjteményből a 

Vatikáni gyűjtemény számára.  

 

Kiadta: MENETREIUS (1657): 9. bal oldali metszet, FICORONI (1744): II. 48–49.  

 

                                                
105 Ficoroni 1744, II. 48–49. 



407 

 

Tárgyalta: THIERSCH (1935): 26– 33. Nr. 21; 85; 92; 108; 128; Taf. X, 1–2; XI; XII, 1–3; 

XXVII, 2; LICHTENECKER (1952): 36. Nr. 10; FLEISCHER (1973): E 32; 11, 76, 3. lábj. 

VORSTER (2004): 31–35, korábbi szakirodalommal; SPINOLA (2011): 346.  
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F2 

Artemis Ephesia körplasztikája 

Anyag: márvány. 

Méret: magasság: 152,5 cm. antik rész: 79 cm; szélesség: n.a.  

Ismertté válási hely: Róma. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: Villa Albani, Portico a sinistra. 

Leltári szám: 830. 

 

Leírás: Erősen kérdéses, hogy a szobor egyáltalán antik eredetű–e. Meglehetősen rossz 

állapotban maradt meg, de annyi bizonyos, hogy azonos Magnan egyik metszetével. 

Kiegészített a fej, a karok és az alsótest az ependytés alsó két sorától lefelé. Elképzelhető, 

hogy ez az utóbbi rész szintén antik eredetű, csakhogy nem ehhez a szoborhoz tartozott. 

A falkorona emeletes, bástyaszerű, az alsó részen elöl középen egy kapu íve látható. A felső 

rész kisebb, alig néhány centire emelkedik ki. A haj hátratűzött, a nimbus helyett egy fátylat 

látunk, amelyen mindkét oldalon egy-egy griff profilja látható. A ruha szegélye a nyaknál 

díszítés nélküli. A felsőtestet teljesen beborítják a „mellek”, amelyek négy sorba rendezettek, 

hosszúkásak és laposak. A könyökhajlatban egy-egy ülő oroszlán. Az ependytés hatsoros 

mezőkre osztott, négy oszlopos. Elöl középen két oszlop van, kétoldalt pedig egy-egy. Az 

egyes mezőknek vékony pereme van. A középső oszlopok díszítései egyformák. Fentről lefelé 

indulva: bikafej, oroszlánfej, kosfej, sphinx mellkép női mellekkel, elefántfej (?), egymás felé 

forduló, valamiféle sapkát viselő fejek. Az oldalsó mezőkben rozetták vannak. Az ependytés 

alól redőzötten tűnik elő a chitón. A meztelen lábfejek a közepüktől látszanak. A hátoldal 

redők nélküli, teljesen sima. 

 

Kiadta: MAGNAN (1772): 67 kép; FLEISCHER (1984): 760. Nr. 69. 

 

Tárgyalta: Jessen (1905): 2765; REINACH (1909): 299, 1198b; FLEISCHER (1973): 11. E 42; 

THIERSCH (1935): 35. Nr. 25. korábbi szakirodalommal; LINFERT (1998): 591. Nr.1039. Taf. 

325. 
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F3 

Artemis Ephesia körplasztikájának felsőtest-töredéke 

Anyag: márvány. 

Méret: magasság: 61 cm; szélesség: n.a.  

Ismertté válási hely: Tuscania. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: Lateran, Museo Profano. 

Leltári szám: n.a. 

  

Leírás: A fej, a nyak, a nimbus jó része, az alkarok, az egész alsótest hiányzik. A nimbusból 

mindkét vállon megmaradt némi töredék, amely a szokottal ellentétben sűrűn redőzött. A 

nyakon a ruha szegélye díszítések nélküli. A virágkoszorú meglehetősen sematikus, egy 

vékony szál csavarodik végig rajta, a vállakhoz egy csattal kapcsolódik. Az ez által határolt 

területen belül négy szárnyas nőalak. A jobb szélső kezében egy koszorú van, amelyet a Bika 

fölé tart, a többi alak kezében rövid, enyhén ívelt bot. Közöttük megjelennek a zodiákus 

jegyei, jobbról balra nézve, Kos, Bika, Ikrek, Rák, Oroszlán. Valamivel a koszorú alatt egy 

lánc amely hosszúkás gyöngyökből áll, közöttük vannak a makkformájú függők. A 

virágkoszorú és a lánc alatt egy pelerinszerű alátét, amelynek a vége íves, az egyes ívek 

felfekszenek a „mellek” első sorára. A „mellek” hosszúkásak, teltek, három sorosak és 

megjelennek rajtuk a mellbimbók. A felkarokon és a könyökhajlatban kisméretű oroszlánok 

protoméi látszanak. 

 

A szobrot mind Thiersch, mind Fleischer eredetinek tartja, azonban Voerster szerint 

hamisítvány. 

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 760. Nr. 89.  

  

Tárgyalta: THIERSCH (1935): 51. Nr. 30. Taf. XVII,1; LICHTENECKER (1952): 36. Nr. 23; 43; 

FLEISCHER (1973): E 61; 20, 76, 70. 3. lábj., 117. 2. lábj., 128. 2. lábj.; VOERSTER (2011): 

209. 6. végj. 
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F4 

Artemis Ephesia terrakotta kisplasztikája 

Anyag: terrakotta. 

Méret: magasság: n.a.; szélesség n.a. 

Ismertté válási hely: Würzburg. Lelőhely: valószínűleg Kis-Ázsából. 

Őrzési hely: Würzburg, Martin Von Wagner-Museum der Universität Würzburg 

Leltári szám: leltári szám: H5749. 

 

Leírás: Az A30 körplasztika fej és mellrészének kisplasztika másolata. 

 

 A würzburgi Martin von Wagner Múzeumban munkatársa, Sebastian Thiel volt szíves 

tájékoztatni arról, hogy a kisplasztikát Prof. Dr. E. Simon vásárolta a múzeum számára 1982-

ben, és szinte biztos, hogy modern másolata a „szép” Artemis Ephesia-szobornak. Továbbá 

informált arról, hogy Bernben is található egy hasonló mintára készült kisplasztika, amelyet 

Evamaria Schmidt publikált 1994-ben, aki szintén a bizonytalan eredetű terrakották közé 

sorolta.  

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 762. Nr. 128b. 

 

Tárgyalta: SCHMIDT (1994): 236. 
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Bronz kisplasztikák 

 
 

G1 (60.a–b kép) 

Artemis Ephesia bronz kisplasztikája 

Anyag: bronz.  

Méret: magasság: 11 cm; szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: Palacci gyűjtemény. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: Bologna, Museo Civico.  

Leltári szám: 854. 

 

Leírás: Letört a polos, csak a legalsó része maradt meg, hiányzik a jobb kar csukló alatti 

része és a kézhez kapcsolódó gyapjúfonat. A polos alatt hosszú fátyol, amely egészen a 

könyökig ér.
106

 A fátyol belső oldalán korong alakú díszítőelemek (Thiersch szerint virágok), 

a korongok közepén egy kisebb korong van. A haj hátratűzött, a hullámokat apró gömbökkel 

jelezték. A felsőtest rövid, széles és boltozatos. A mellkason egy vékony lánc, alatta négy 

sorban „mellek”. A megszokott ábrázolással ellentétben a felsőtest elkülönül az alsótesttől, a 

derék kirajzolódik. A bal kézben megmaradt a gyapjúfonat, amely hosszúkás, viszonylag 

nagy csomókból áll és ferdén egészen a lábfejek mellett ér véget; úgy tűnik, mintha az alak 

egy ferde botot tartana a kezében. Az ependytés 15 soros és ugyanazok a díszítőelemek 

jelennek meg, mint a fátylon, annyi különbséggel, hogy itt minden egyes korong egy-egy kis 

négyzet alakú alapon van. Az ependytés alja egy ferde, zsinórszerűen csavarodó szegélyben 

végződik. A bal oldalon valamivel lábszárközép alatt, jobb oldalon a lábszárközépig ér. A 

chitón redőzötten bukkan elő az ependytés alól, a lábfejek kilátszanak alóla. A hátoldalon a 

fátyol és a chitón nem különül el, a redőzöttség mindkét részen megjelenik. Középen a 

fejtetőtől indulva egészen a chitón aljáig, egy széles, kidudorodó sáv húzódik végig, 

hasonlóan az A14 szoborhoz.  

 

Előtörténet: Thiersch szerint elképzelhető, hogy ugyanez, vagy ehhez nagyon hasonló szobor 

jelenik meg Lodovico Moscardo, Note o vero memorie del Museo di Lodovico Moscardo, 

Padova, 1656, Libro primo, 17: della Natura cap. IX.–ben.
107

 

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 762. Nr. 130.  

 

Tárgyalta: THIERSCH (1935): 56–57. Nr. 41, Taf. XXXIX,1,3; LICHTENECKER (1952): 53–54; 

FLEISCHER (1973): E 82; 25, 104, 431. 

  

                                                
106 Thiersch nimbusként határozza meg, azonban hiányzik a nimbus felső íve, a ruhadarab körvonalai inkább egy 

fátyolra, mintsem nimbusra emlékeztetnek. 
107 THIERSCH (1935):57. Taf. XXXXI,2. 
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G2 (61. kép) 

Artemis Ephesia bronz kisplasztikája 

Anyag: bronz. 

Méret: magasság: 11 cm; szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: Boston. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: Boston, Museum of Fine Arts. 

Leltári szám: 66.951. 

 

Leírás: A kisplasztika némileg kopott, egyes részletek, az arc, valamint a fátyol díszítései 

nehezen vehetők ki. A fejen magas, felcsavarodó polos. Alatta fátyol, amely a könyökig ér. A 

felsőtest hasonlóan domború boltozatos, mint a G1 esetén láthattuk, de a derék itt nem annyira 

hangsúlyos, a felsőtest gyakorlatilag egyben van az alsótesttel. A nyakon egy lánc, 

cseppformájú medálokkal. A „mellek” négysorosak és rombuszalakúak. A gyapjúfonatok 

megmaradtak, de a jobb oldalinak letört a teteje, a bal oldalon ezen a részen egy gömb 

formájú lezáró elem látható. Hasonlóan a G1 kisplasztikához, itt is a fonatokat a figura a 

kezében fogja; maga a fonat, viszonylag nagy csomókból áll, ferde vonalvezetésű, a végpontja 

közvetlenül az szobor lába mellett van. Az ependytés kilenc soros, négyzet alakú mezőkre 

osztott, gyakorlatilag olyan, mintha egy rácsvonal lenne. Az egyes négyzetek közepén egy 

kis, kerek mélyedés látható. A chitón redőzöttsége nem vehető ki pontosan, ellenben az 

arányaiban nagyméretű, csupasz lábfejek félig kilátszanak alóla. 

 

Előtörténet: A múzeum honlapjának tanúsága szerint 1966-ban Bázelben vásárolták egy 

bizonyos Georg Zacos–tól, akinek állítása szerint Kis-Ázsiából származik a szobor.
108

 

 

Kiadta: FLESICHER (1984): 762. Nr. 131. 

 

Tárgyalta: FLEISCHER (1973): 25. E 83; 104, 90. 3. lábj., Taf. 43a korábbi szakirodalommal  

                                                

108 http://www.mfa.org/collections/object/ephesian–Artemis–401017 (2015 február 3. állapot)  

 

http://www.mfa.org/collections/object/ephesian-artemis-401017
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G3 (62. kép) 

Artemis Ephesia bronz kisplasztikája 

Anyag: bronz. 

Méret: magasság: 9,9 cm; szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: Ephesos. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: Isztanbul, Arkeoloji Müzesi. 

Leltári szám: 2529. 

 

Leírás: Erősen kopott, a poloson és a bal kar külső oldalán reszelőnyomok láthatóak, a 

díszítőelemek, illetve a kisplasztika egyes részletei nehezen kivehetőek. Az alkarok könyöktől 

szintén hiányoznak. A polos tetején, annak töredékes volt ellenére kivehető az aediculák alja. 

Ez alatt két sorban állat protomék körvonalai és úgy tűnik, mintha a polos alapja két szélesebb 

gyűrű lenne. A halánték mellett némileg látszik a haj. A nimbuson kétoldalt látszik 

oldalanként egy-egy (?) állat protomé körvonala. A nyakon a chitón széles szegélye látható, 

alatta egy lánc, amelyről Fleischer azt állítja, hogy egy virágkoszorú,
109

 azonban az általa 

közölt, jó minőségű fényképen, alig–alig kivehető ez az elem, így véleményem szerint nem 

állítható biztosan, hogy valóban virágkoszorúról lenne szó. A „mellek” négysorosak, az alsó 

soruk rálóg az ependytésre. A könyökhajlatokban mindkét oldalon egy-egy ülő oroszlán. Az 

ependytés alja letört, csak az első három sora maradt meg. Az ependytés egyes sávjai alig-

alig, de kivehetőek. Az első és második sorban három-három, a harmadikban két állat 

protomé. A szobor hátoldalán megjelenik a chitón redőzöttsége. 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 762. Nr. 132.  

Tárgyalta: FLEISCHER (1973): 25. E 84, Taf. 43b. Korábbi szakirodalommal. 

  

                                                
109FLEISCHER (1973): 26. 
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G4 (63.a–b kép) 

Artemis Ephesia bronz kisplasztikája 

Anyag: bronz. 

Méret: magasság: 11 cm; szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: Párizs. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: Párizs, Louvre. 

Leltári szám: E22241. 

 

Leírás: A polos tetején elöl, és kétoldalt egy-egy aedicula, a két oldalsó derékszöget zár be a 

középsővel. Ezek alatt egy magas, kétemeletes kalathos, a rajta lévő figurális díszítések nem 

vehetők ki pontosan. A polos talapzata négy gyűrű, amelyből a felső kettő díszítések nélküli, 

míg az alsó kettő ferde vonalakkal felosztott, mintha zsinórszerűen csavarodna. Ez a rész a 

homloknak mintegy kétharmadát eltakarja. A polos hátoldala egy kőfalat ábrázol, a fal egyes 

négyzet alakú elemei három sorban egymás alatt. A haj a halántéknál és a fülek mögött is 

megjelenik, mindkét oldalon egy-egy hajtincs lóg a vállakra. A nimbuson kétoldalt két-két, 

szárnyas, állat protomé, amelyek egymás alatt helyezkednek el. A mellkason három lánc, a 

legfelső teljesen sima (ez akár a ruha szegélye is lehet), ez alatt egy téglalapokból álló lánc, 

alatta pedig feltehetőleg egy virágkoszorú. A felkarokon, ahol az oroszlánok általában 

megjelennek, két-két díszítőelem, amiről nem dönthető el pontosan, hogy micsoda. A 

„mellek” 3 sorosak, és eltakarják az övet.  

Az ependytés négy soros, az első három sorban megjelenő figurális ábrázolások, minden 

valószínűség szerint valamilyen állatalakok, nem vehetőek ki pontosan, csupán annyi 

állapítható meg, hogy ez első két sorban három-három, míg a harmadik sorban kettő van 

azokból. Az ependytés legalsó sorában egy méh látható. A chitón redőzötten bukkan elő az 

ependytés alól, a szandálba bújtatott lábfejek felett rövid, vagy azok félig kilátszanak alóla. A 

hátoldalon mind a fátyol, mind a ruha redőit ábrázolják, továbbá jól kivehető a nimbusról 

lelógó szalag, amely négy rojtban végződik. A felsőtesten hátul apró kör alakú befúrások 

nyomai láthatóak.  

Kiadta: FLEISCHER (1984): 762. Nr. 133. 

Tárgyalta: THIERSCH (1935): 57. 42. Taf. XXXIX, 4–5; FLEISCHER (1973) 26. E 85 
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G5 (72. kép) 

Bronztányér Artemis Ephesiát ábrázoló vésettel 

Anyag: bronz. 

Méret: Átmérő: 13,7 cm.  

Ismertté válási hely: Róma Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: ismeretlen. 

Leltári szám: ismeretlen. 

 

Leírás: Sokszögű, felfelé szélesedő falkorona. Hátrafogott hullámos haj. A fej és a tekintet 

enyhén jobbra fordul. Nem jelenik meg sem fátyol, sem nimbus. A ruha szegélye a nyaknál 

széles, az ujja a könyökig ér, lefelé keskenyedik és a bokáig ér, ahol egészen összeszűkül és 

egy dupla sáv zárja le. Az egész ruhát halpikkelyszerű „mellek” (?) borítják.
110

 A lábfejek 

szandálba bújtatottak. Az alak jobb és bal oldalán egy-egy jobbra és balra forduló szarvas, 

amelyek fejüket hátrafelé fordítják, tekintetüket pedig az alakra emelik. A karok széttártak, a 

tenyerek a szemlélő felé fordulnak. A gyapjúfonatok a tenyerek alsó élétől indulnak és 

egészen az istennőt kísérő két szarvas térdéig érnek.  

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 762. Nr. 135. 

 

Tárgyalta: THIERSCH (1935): 64–65. Nr. 55. Taf. XLV,2. FLEISCHER (1973): 26. E 86. 

  

                                                
110 Az ábrázolás, a halpikkely szerű „mellek” miatt némileg emlékeztet egy a III. Démetriusz idejéből származó 

pénzérmén megjelenő Dekretó ábrázolásra.  
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G6 

Artemis Ephesia bornz kisplasztikája. 

Anyag: bronz. 

Méret: magasság: n.a. szélesség: n.a.  

Ismertté válási hely: Róma Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: ismeretlen. 

Leltári szám: ismeretlen. 

 

Leírás: n.a. 

 

Kiadta: HOGARTH (1908): 330. 1. megj.; FLEISCHER (1984): 762. Nr. 134. 

 

Tárgyalta: FLEISCHER (1973): 26–27. E 87. 

 

 

G7 

Artemis Ephesia bornz kisplasztikája. 

Anyag: bronz. 

Méret: magasság: n.a. szélesség: n.a.  

Ismertté válási hely: Róma Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: ismeretlen. 

Leltári szám: ismeretlen. 

 

Leírás: Kispalstika talapzaton polossal és nimbusszal. 

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 762. Nr. 134a. 
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Terrakották 

 
H1 (64. kép) 

Artemis Ephesia terrakotta kisplasztikája 

Anyag: terrakotta. 

Méret: magasság: 16.3 cm; szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: Boston Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: Boston, Museum of Fine Arts. 

Leltári szám: 03.886a 

 

Leírás: A polos tetején három (?) aedicula, amelyből a két oldalsó jobban kivehető, az elöl 

lévőnek gyakorlatilag csak a körvonalai maradtak meg. Az aediculák alatt egy vízszintes 

repedés, amely a bal oldalról indul és végighúzódik szinte az egész poloson. A kalathos egy 

sorból áll, a figurális díszítések nem vehetőek ki pontosan. A polos alapja három sima felületű 

gyűrű, amelyek nem csúsznak a homlokba, hanem a fejtetőn vannak. A nimbuson kétoldalt 

egy-egy nőalak, amelyek feje felett egy-egy korong látható. A haj hátratűzött. A nyakon egy 

lánc, amelyről cseppformájú függők lógnak, jobb oldalon jobban kivehetőek, itt négy látható, 

a bal oldalon teljesen elmosódottak, középen egy lefelé fordított holdsarló. Ez alatt egy újabb 

lánc, amely zsinórszerűen csavarodik. Alatta valamilyen figurális díszítések, de pontosan nem 

vehetőek ki. Az alak a jobb kezével a zsinórszerűen csavarodó láncot fogja, míg bal kezét 

előrenyújtja. A jobb vállnál van egy íves előreugró elem, de pontosan nem ismerhető fel, hogy 

mit ábrázoltak. A bal felkaron megjelenik egy figurális ábrázolás, de pontosan ez sem vehető 

ki. A „mellek” három sorosak.  

Az ependytés díszítése egészen speciális, de alig-alig kivehető. Középen végighúzódik egy 

függőleges sáv, amelyen egymás alatt négy sorban két-két, a legalsó sorban pedig egy 

pontosan meg nem határozható figura. A középső oszlop mellett kétoldalt egy-egy, oszlop ez 

szintén 5 mezőre osztott, de az legalsó mezőkben nem látható díszítés. Az oszlopok díszítései 

mindkét oldalon négyszirmú rozetta, korong, négyszirmú rozetta, korong. A külső oszlopok 

szintén 5 mezőre tagoltak és a legalsó mezőkben itt sem látszik díszítés. Jobb oldalon a 

figurális díszítések: négylábú állat profilból (talán ló), négyszirmú rozetta, a következő mező 

díszítése nem kivehető és négyszirmú rozetta. A bal oldali szélső oszlop díszítései közül csak 

az első két mezőben lévő vehető ki: négylábú állat profilból (talán ló), négyszirmú rozetta. Az 

ez alatt lévő díszítések olyannyira kopottak, hogy már nem ismerhetőek fel. A szobor az 

ependytés utolsó soránál eltört. 

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 761. Nr. 99. 

 

Tárgyalt: FLEISCHER (1973): 27. E 88, Taf. 44; korábbi szakirodalommal. 
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H2 (65.kép) 

Artemis Ephesia kisplasztikájának töredéke 

Anyag: terrakotta, világosbarna agyag, helyenként festéknyomokkal. 

Méret: magasság: 17,5 cm; szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: Hacılar, Vilâyet Burdur Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: Burdur, Museum 

Leltári szám: 2164. 

 

Leírás: Több darabból összeállított, erősen sérült. Hiányzik a fej, a nyak egy része, a fátyol, a 

bal oldalon a vállon lévő hajtincs, a jobb lábfej, valamint a szobor hátoldalán egy nagyobb 

darab, amely a csípőtől az ependytés alsó soráig tart.  

Bár a fej nem maradt meg, de látható néhány hajtincs, amely a vállakra hullikA nyakon és a 

mellkas felső részén több sornyi lánc, különbözö négyzet és téglalap alaku elemekkel. Végül 

egy tégalalapokból álló sor. A „mellek” első sora a megszokotthoz képest magasan, a vállak 

vonalától indul. A „mellek” a felső sorban kerekebbek, az alsó sorban hosszúkásabbak, négy 

sorba rendezettek. A vállakon a felkar közepéig széles pántok. Az alkarokon nem láthatóak a 

gyapjúfonat nyomai. Az ependytés közepén egy széles, függőleges sáv amelyben 19 sorban, 

párosával négyzetek láthatók. Ennek a sávnak a jobb oldalán lévő keskeny oszlop apró, álló 

téglalapokból és köztük szintén apró körökből vagy négyzetekből áll, a bal oldalon ez alig-

alig vehető ki.
111

 Jobb és bal oldalon a középső rész díszítései mellett hét-hét dupla keretbe 

foglalt négyzet. A bal lábfej kilátszik a chitón redői alól. Hátul egy hosszú fátyol, amely a 

fejtetőtől egészen a földig ér. A szobron több helyen maradtak meg festéknyomok: sárga az 

ependytés középső, függőleges sávján, valamint a nyakon és a mellkason megjelenő 

láncokon, piros az ependytés oldalán, a „melleken” és a chitónon. 

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 761. Nr. 100. 

 

Tárgyalta: FLEISCHER (1973): E 89; 27–28, 65, 82, 134, 142, Taf. 45. 

  

                                                
111 Fleischer ezeket az oszlopokat a leírásában nem említi, pedig jól kivehetőek az általa közölt fényképen is. 
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H3 (66.kép) 

Artemis Ephesia terrakotta kisplasztikája 

Anyag: terrakotta. 

Méret: magasság: 24 cm; szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: McDaniel Gyűjtemény. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: Cambridge, Harvard University. 

Leltári szám: TL 14634. 

 

Leírás: Az istennő egy fülkében áll két szarvas kíséretében. A szarvasok feje, nyaka és szarva 

és talán a mellső lábaik kilógnak a fülkéből. A szobor kopott, töredékes. A fejen magas polos, 

legfelül középen valamilyen figurális ábrázolás, egy szárnyas lény, talán sphinx. A polos 

oldalsó íve a nimbusban folytatódik. A mellkas díszítései nem vehetők ki pontosan (ha 

vannak egyáltalán). A „mellek” öt- vagy hat sorosak, nem látható, pontosan hol van az első 

soruk, hosszúkásak, hegyesek laposak. Az alsótest, talán ependytés (?) lefele szélesedik, 

körülbelül térd magasságban kétoldalt összedolgozták a szarvasok testével. A szarvasok teste 

felett kivehető valamilyen jelzés értékű díszítés, de alatta már nem. A chitón egészen a földig 

ér és a lábfejeket is eltakarja. Lent a szarvasok lábai között két kicsi befúrt lyuk látható, 

elképzelhető, hogy a gyapjúfonatok nyomai, amely nyilván más anyagból készülhetett, mint a 

szobor maga. 

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 761. Nr. 101. 

 

Tárgyalta: COLEMAN (1965): 65, 111–113. Plate 1; FLEISCHER (1973): E 90; 28, 60, 104. 
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H4 (67. kép) 

Artemis Ephesia terrakotta kisplasztikája. 

Anyag: terrakotta. 

Méret: magasság: 20 cm; szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: Izmir. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: Genf, Musée d’art et d’histoire. 

Leltári szám: 9150. 

 

Leírás: A jobb válltól, keresztül a nyakon egy ferde törésvonal húzódik végig és a nimbus bal 

oldalának közepénél végződik. A szobor meglehetősen kopott, így a díszítőelemek alig-alig 

vehetőek ki. A polos magas, de az egyes díszítőelemek szinte teljesen eltűntek. Valószínűleg 

a tetején lehetett legalább egy aedicula, legelábbis erre engednek a körvonalak következtetni. 

A nimbus mindkét oldalán három-három állat protomé, de ezek sem vehetőek ki pontosan. 

Thiersch szerint láthatóak a mellkas díszítései, azonban az általa közölt fotón szinte alig-alig 

vehető ki valami. Szerinte látható egy virágkoszorú, amely felett négy hóra van.
112

 A 

„mellek” két sorosak. 

A karokon megjelenik a ruha redőzöttsége. Az ependytés szinte teljesen sima, csak két 

vízszintes vonal látható rajta, illetve az ependytés alján talán egy rozetta nyomai. Az 

ependytés alól előtűnő chitón redőzöttsége még kivehető. A kezektől egy enyhén ferde és 

botformájú elem, ami másik végével a talapzatot érinti. , ami minden bizonnyal a 

gyapjúfonatot jeleníti meg. Az alak lábánál jobb és bal oldalon egy-egy hátra és felfelé néző 

szarvas körvonalai láthatóak. A figura egy viszonylag nagyméretű, felül profilált, négylépcsős 

talapzaton áll. Hátul az egész test mögött hosszú fátyol, amelyről fentről egy vékony szalag 

lóg le. 

 

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): Nr. 102. 

  

Tárgyalta: THIERSCH (1935): 58. Nr. 43. Taf. XLII, 1; LICHTENECKER (1952): 56. Nr. 40; 57; 

FLEISCHER (1973): E 91; 28, 59–60, 72, 106–119. korábbi szakirodalommal. 

  

                                                
112 THIERSCH (1935):58. 



421 

 

H5 (68.a-b kép) 

Artemis Ephesia terrakotta kisplasztikája 

Anyag: terrakotta. 

Méret: magasság: n.a.; szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: B. de Candolle Gyűjtemény, talán Klazomenaiban találták. Lelőhely: 

ismeretlen.  

Őrzési hely: Genf, Musée d’art et d’histoire. 

Leltári szám: 9148. 

 

Leírás: A H5 és H6 olyannyira hasonlít egymásra, hogyha nem is ugyanabban az 

öntőformában készültek, mindenképpen egy ábrázolástípusba tartoznak. Mindkét kisplasztika 

oldalán látszik az öntőforma nyoma. A H5 esetében a polos alsó harmadánál látható egy ferde 

törésvonal, amely hátul valamivel magasabban, a polos alján, a három vastag gyűrű felső 

szélétől indul, elöl pedig a középső gyűrűn keresztül húzódik végig. A H6 esetén szintén 

megjelenik egy vízszintes törésvonal, de ez az ependytés legalján húzódik végig. A polos 

hátul teljesen sima, elöl szögletes, három részre osztott. Felül elöl és kétoldalt egy-egy 

aedicula homlokzata. A középső részen az aedicula alatt egy felfelé ágaskodó sphinx, alatta 

pedig egy négyzetes alapon, leginkább egy stilizált bimbóra emlékeztető, rombusz alakú 

díszítőelem. Mindkét oldalon az aediculák alatti mezőkben kör és négyzet alakú díszítő 

motívumok. A polos alapját a már említett három egymáson fekvő, vastag gyűrű képzi. A haj 

középen elválasztott, hullámos és hátratűzött, kétoldalt egy-egy lokni omlik a vállra. A 

nimbus íves, majdhogynem kör alakú, megjelenik rajta valamiféle nagyon lapos relief, de nem 

vehető ki, hogy pontosan mit is ábrázol. A nimbusról a vállakon át egészen a térd 

magasságáig egy hosszú fátyol, amelynek a redőit anyagszerűen jelenítették meg. A nyakon 

egy széles nyaklánc, alatta egy gyöngysor, amelyről hosszúkás függők lógnak. Középen egy 

korong alakú medál, amelynek a közepén egy másik korong látható, s ez utóbbinak a közepén 

pedig egy pont. Ez alatt egy, hét apró korongból álló egyenes sor. Ez alatt négy állat protomé, 

talán nőstény oroszlánok. A „mellek” kétsorosak, egészen mélyen, már-már a derék 

magasságában kezdődnek. Az ependytés három oszlopra osztott. A középső oszlopban felül 

talán két szarvas, allatta egy korong, Thiersch szerint telihold, végül egy griff protomé. Az 

oldalt lévő díszítések nem határozhatóak meg pontosan. A talapzat magas, kerek és háro 

osztatú. 

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 761, 103. 

 

Tárgyalta: THIERSCH (1935) 58–59. Nr. 44. Taf. XLI,1–2; LICHTENECKER (1952): 56. Nr. 34; 

77; FLEISCHER (1973): E 92; 28, 39, 52, 72–73, 85, 116, 119, 142, korábbi szakirodalommal. 
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H6 

Artemis Ephesia kisplasztika 

Anyag: terrakotta. 

Méret: magasság: n.a.; szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: B. de Candolle Gyűjtemény, talán Klazomenaiban találták. Lelőhely: 

ismeretlen. 

Őrzési hely: Genf, Musée d’art et d’histoire. 

Leltári szám: 9149. 

 

Leírás: lásd: H5. 

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 761, 104. 

 

Tárgyalta: LICHTENECKER (1952): 56. Nr. 35; 77; MILTNER (1958b): 22; COLEMAN (1965): 

112. Plate 2b; FLEISCHER (1973): E 93; 28–29, 39, 59, 73, 85, 116, 119, 142, korábbi 

szakirodalommal. 
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H7 (69. kép) 

Artemis Ephesia terrakotta kisplasztikája 

Anyag: terrakotta. 

Méret: magasság: n.a.; szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: talán Klazomenai. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: Genf, Musée d’art et d’histoire. 

Leltári szám: 11201. 

 

Leírás: Terrakotta töredék. Hiányzik a nyak és a fej, a bal kar, a jobb kar könyéktől lefelé. Az 

ependytésnek csak a felső sora látható. Jobb oldalon az oldalsó díszítések felső része 

megmaradt, bal oldalon azonban semmi nem látszik már. A nyakon egy gyöngyökből álló 

lánc, amelyről cseppformájú függők lógnak. Középen egy lunula alakú medál, amely alatt egy 

korong van, amely közepén egy kis félgömb alakú kiemelkedés látható. Ez alatt egy sornyi 

korong. A „mellek” felett négy állat protomé, talán párducok, esetleg nőstényoroszlánok. Alul 

kétsornyi „mell”, amelyek laposak, és oválisak. Az ependytésnek csak nagyon kis része 

maradt meg, az azonban kivehető, hogy a szélesebb középső sávban két állat, talán szarvas 

vagy kecske protomé látható. A jobb oldalon a díszítések egy része megmaradt, az azonban 

nem vehető ki pontosan mit is ábrázol, talán legfelül egy méh van. 

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 761, 104a. 

 

Tárgyalta: THIERSCH (1935): 59. Nr. 46. Taf. XLII,3; LICHTENECKER (1952): 56. Nr. 36; 

FLEISCHER (1973): E 94; 39, 59, 72–73, 85, 119, 142, korábbi szakirodalommal. 
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H8 

Artemis Ephesia kisplasztika 

Anyag: terrakotta. 

Méret: magasság: n.a.; szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: Klazomenai. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: Genf, Musée d’art et d’histoire. 

Leltári szám: 11015. 

 

Leírás: Hasonló a H5 és H6 kisplasztikához. 

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 761, 105. 

 

Tárgyalta: THIERSCH (1935): 59–60. Nr. 47; LICHTENECKER (1952): 56. Nr. 37; FLEISCHER 

(1973) E 95; 29, 59, 73, 85, 119, 142. 
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H9 (70. kép) 

Artemis Ephesia terrakotta kisplasztikájának töredéke 

Anyag: terrakotta. 

Méret: magasság: n.a.; szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: Klazomenai. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: Genf, Musée d’art et d’histoire. 

Leltári szám: 10978. 

 

Leírás: A polos, a nimbus, a fej, az alkarok és a lábak térdtől lefele hiányoznak. A nyak 

hosszú és keskeny. A vállakon még látszik a nimbus anyaga, illetve mindkét oldalon egy–egy 

rozettának a fele. A nyakon egy egyszerű lánc, amelyen négy nagyméretű, ovális gyöngy lóg. 

Ez alatt a „mellek” négy sora. A „mellek” második soránál egy fekvő holdsarló, amelynek a 

lefelé mutató hegyeinél egy-egy kis korong. Az ependytés formája nem kerek, hanem az A4 

(4.a–c kép) szoboréhoz hasonlóan szögletes, felül vastag, dupla szegélye van. Csak a középső 

része díszített, és csak két mező maradt meg egészen, a harmadiknak csak a teteje látszik. 

Mindkét mezőben bekarcolt, egymást keresztező vonalak vannak „X” formában. A csípők 

mellett, oldalt látszik a fátyol redőzöttsége. A kisplasztika hátoldala teljesen sima. 

 

Kiadta: Fleischer (1984): 761, 106. 

 

Tárgyalta: THIERSCH (1935): 60. Nr. 48. Taf. XLII, 4; LICHTENECKER (1952): 56. Nr. 41; 57. 

Fleischer 1973, 29. E 96; 59, 73, 85, 119, 142. 
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H10 (73. kép) 

Artemis Ephesia terrakotta kisplasztikája 

Anyag: terrakotta. 

Méret: magasság: 22,9 cm; szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: feltehetőleg Izmir. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: Kapstadt, South African Cultural Museum. 

Leltári szám: n.a. 

 

Leírás: A polos magas, a tetején jól kivehető elöl, középen az aedicula. Alatta az állat vagy 

mitológiai protomékat jelző elemek. Maga a falkorona két vastag gyűrűn áll. A nimbus 

formája inkább kör alakra emlékeztet. A mellkason megjelenik a virágkoszorú, de teljesen 

sima, nem különülnek el rajta az egyes elemek. A „mellek” jobb oldalon három, bal oldalon 

négy sorosak. Az ependytés háromsoros, az egyes sorokat dupla szegély választja el, a 

középső sor a legszélesebb, az alsó a legkeskenyebb.  

 A felső sávban két sornyi, a második sávban három sornyi, míg a harmadikban egy sornyi, 

álló téglalapokat látunk, amelyek nyilván az állatdíszítéseket voltak hivatottak szimbolizálni. 

Négyzet alapú, a felső szélén profilált, magas talapzat. A test mellett csuklóra rögzített vastag 

gyapjúfonat.  

 

Datálás: Fleischer a polosból kiindulva úgy véli, hogy Traianus vagy Hadrianus időszaka 

után készülhetett. 

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 761. Nr. 110.  

 

Tárgyalta: FLEISCHER (1973): 29–30. E 96a; Taf. 46. 
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H11 (74. kép) 

Artemis Ephesia terrakotta kisplasztikája 

Anyag: terrakotta 

Méret: magasság: 20,4 cm; szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: Nyugat Kis-Ázsia, talán Ephesos. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: magántulajdonban. 

Leltári szám: ismeretlen. 

 

Leírás: Az istennő egy négyzet alapú, felül profilált magas talapzaton áll. Az ábrázolás maga 

erősen elmosódott, viszonylag nehezen vehetőek ki az egyes részletek. A fejen magas polost 

láthatunk, amely megjelennek a díszítésekre utaló elemek, de hogy pontosan mire is utalnak 

az nem dönthető el, ugyanakkor az látszik, hogy a polos alapja egy vastag dupla gyűrű. A 

virágkoszorú megjelenik a mellkason, de a több díszítés nem látszik. Fleischer szerint talán a 

makklánc is felfedezhető a koszorú alatt, én ennek nem láttam nyomát. Az ependytésen 

középe egy oszlopban és négy(?) sorban jelezték a díszítéseket, valószínűleg állat 

protomékként határozhatóak meg. A gyapjúfonatok a tenyerek éléről lógnak le, vaskosak, és 

jól kivehetőek a csomók. Az istennő egy magas, négyzet alapú talapzaton áll.  

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 761. Nr. 108. 

 

Tárgyalta: FLEISCHER 1973, 30. E 97; Taf. 47.a 
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H12 (75. kép) 

Artemis Ephesia terrakotta kisplasztikájának töredéke 

Anyag: terrakotta.  

Méret: magasság: n.a.; szélesség: n.a.  

Ismertté válási hely: Lipcse. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: Lipcse, Archäologisches Institut der Universität. 

Leltári szám: T 962. 

 

Leírás: Hiányzik a polos, a fej, a nimbus, az alkarok, valamint a lábfejek. A nyakon egy 

vastag lánc, alatta egy szintén vastagabb, hosszúkás gyöngyökkel díszített lánc. A felkarokon 

talán megjelennek díszítések, de ez a Fleischer által közölt fotó alapján nem határozható meg 

pontosan. A „mellek” hat sorosak, inkább négyszögletesek, mint kerekek és az egész 

felsőtestet, sőt még a csípőt is beborítják. Az ependytés az A4 (4.a kép) szoborhoz hasonlóan 

inkább szögletes, mint kerek, három oszlopos és csak négy sora maradt meg. Mezőkre osztott, 

a mezők függőleges széle egybefüggő, nem különül el, azonban vízszintes szélei igen. A 

vízszintes és a függőleges szegélyek nem metszik egymást, a függőleges szegély folytonos. 

Az ependytés mintázata nem vehető ki pontosan, annyi bizonyos, hogy a középső oszlopban 

az egyes mezőkben virágok lehettek. 

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 761. Nr. 109. 

 

Tárgyalta: FLEISCHER (1973): 30. E 98, Taf. 47b. korábbi szakirodalommal. 
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H13 (76.a–b kép) 

Artemis Ephesia terrakotta kisplasztikája 

Anyag: terrakotta. 

Méret: magasság: 25 cm; szélesség: n.a.  

Ismertté válási hely: London. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: London, British Museum. 

Leltári szám: C 452. 

 

Leírás: Magas, felső peremén profilált, díszítetlen polos, Thiersch szerint egy oltárra 

emlékeztet,
113

 ugyanakkor a polos kiugró részén felfedezni véli az aedicula oszlopait, ezt 

azonban a kép alapján nem lehet megítéli. A polos egy széles alapon nyugszik. A haj kétoldalt 

két összecsavart tincsben a vállakra omlik. A nimbus egyszerű, a protomék még 

jelzésértékűen sem jelennek meg. A felsőtest egészét beborítják a „mellek”, amelyek 

négysorosak, oválisak és laposak. Az alkarok hiányoznak. Az ependytés nem különül el a 

ruházat többi részétől. Az alsótesten középen egy függőleges, szélesebb sáv, amelyen 

combközép magasságában egy ökörfej látható. Az ependytés alja nincs kidolgozva, nem 

látszik sem a lábfej, sem a chitón. A hátoldalon egy hosszú fátyol, amely egészen 

lábszárközépig tart. A fejen hátul egy kör alakú elem, amelyről egy lefelé szélesedő szalag lóg 

le, nyilván ezzel a nimbus hátoldalán megjelenő szalagra kívánt utalni a kisplasztika készítője. 

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 760. Nr. 111. 

 

Tárgyalta: JESSEN (1905): 2765; THIERSCH (1936): 61. Nr. 49. Taf. XL, 1–2.; LICHTENECKER 

(1952): 56. Nr. 44; SELTMAN (1952): 36. FLEISCHER (1973): 31, E99. (korábbi 

szakirodalommal) 
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 THIERSCH (1935): 61. 
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H14 (77.a–b kép) 

Artemis Ephesia terrakotta kisplasztikája 

Anyag: terrakotta. 

Méret: magasság: 17 cm; szélesség: n.a.  

Ismertté válási hely: London. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: London, British Museum. 

Leltári szám: 1971.9–24.1. 

 

Leírás: A polos magas és két vastag gyűrűn áll, a díszítések jelzésértékűen jelennek meg, a 

tetején talán felismerhető az aedicula. A nimbus inkább kerek, a rátétek jelzésértékűen sem 

jelennek meg. A mellkason megjelenik a virágkoszorú és talán a nyakláncok is, de elég 

sematikusak. A „mellek” kétsorosak, négyzet alakúak. Az ependytésen apró, benyomott 

vonalakkal jelezték a díszítéseket. Istennő és a szarvasok egy négyzet alapú talapzaton állnak, 

amelynek a középső része az talapzat síkjához képest beljebb van, és sávokra osztott. A 

szarvasok kifelé néznek a kompozícióból. A gyapjúfonatok a tenyér aljához rögzítettek, és 

meglehetősen vaskosak. A szobor hátoldalán jelezték a nimbusról lelógó szalagot, valamint 

alul a talapzaton a ΜΑΚΞΙΜΟΥ felirat olvasható.  

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): Nr. 760. 112. 

 

Tárgyalta: FLEISCHER (1973): 31. E 100, Taf. 47c. 
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H15 

Artemis Ephesia terrakotta kisplasztikájának töredéke 

Anyag: terrakotta. 

Méret: magasság: 9,5 cm; szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: Lyon. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: Lyon, Museé des Beaux–Arts. 

Leltári szám: E 338. 

 

Leírás: Erősen kopott. Hiányzik a falkorona, a nimbuson nem jelennek meg a protomék. A 

haj hátratűzött. A nyakon egy lánc, amelyről hosszú gyöngyök lógnak, amelyekből a bal 

oldalon csak három maradt meg. A „mellek” négysorosak, laposak, ovális alakúak. A legfelső 

sorban középen egy lefelé forduló holdsarló. A karok nem különülnek el a testtől. Az 

ependytés szögletes, mezőkre osztott, az egyes mezőkben kereszt minták.. 

 

Előtörténet:1885-ben került a múzeum tulajdonába.  

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 760. Nr. 110.  

 

Tárgyalta: FLEISCHER (1978): 333. E 98a. Abb 3. 
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H16 (78. kép) 

Artemis Ephesia terrakotta kisplasztikája 

Anyag: terrakotta. 

Méret: magasság: 11 cm; szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: Kis-Ázsia. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: Párizs, Louvre. 

Leltári szám: 809. 

 

Leírás: Erősen kopott. Hiányzik a falkorona, az alkarok, a jobb kartól a bal könyökig egy 

vízszintes repedés húzódik végig a kisplasztikán. A homlokon egy szélesebb pánt, talán ez 

lehetett a polos alja. A nimbus íves, mindkét oldalán három-három állat protomé jelenik meg, 

de pontosan nem vehető ki, hogy mit ábrázolnak. A mellkason egy egyszerű lánc, talán a 

virágkoszorúra utal, alatta egy másik lánc, amely nagyméretű gyöngyökből áll. A „mellek” 

három sorosak, oválisak, laposak. A karokon nem látszanak díszítések. Az ependytés hat 

soros, öt oszlopos, mezőkre osztott, a mezők kiugranak az ependytés síkjából, de nincs 

szegélyük. A középső három oszlopban megjelenő díszítések griffekre utalnak, de pontosan 

nem határozható meg, hogy melyek ezek. A legalsó sorban középen talán egy rozetta. Az 

oldalsó oszlopok díszítései nem vehetők ki pontosan. Az ependytés eltört valószínűleg a 

legalsó soránál, így nem maradt meg sem a chitón ependytés alól előbukkanó része, sem a 

lábak.  

 

Kiadta: FLEISCHER (1973): 761. Nr. 113. 

 

Tárgyalta: THIERSCH (1935) 61. Nr. 50, Taf. XLII, 2. FLEISCHER (1973): 31. E 101 (korábbi 

szakirodalommal)  
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H17 (79.a–b kép) 

Artemis Ephesia terrakotta kisplasztikája 

Anyag: terrakotta. 

Méret: magasság: 20 cm; szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: Izmir. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: Párizs, Louvre. 

Leltári szám: CA1202. 

 

Leírás: Letört az alkar és a lábfej, a chitón ependytés alól előbukkanó részével együtt. 

Nagyon magas polos, a legtetején meglehetősen furcsa elemmel, valószínűleg három, egy 

előre és egy-egy a jobb és bal oldalra néző aediculát jelenítettek meg. A kalathos három sávra 

osztott, mindháromban kisebb kör alakú dudorok, amelyek nyilván az itt megjelenő 

protomékre utalnak. A nimbuson egymás alatt, mindkét oldalon egy-egy állatprotomé. A 

homlokon vagy az A32-hez (32.a kép) hasonló módon megjelenített hajfürtök, vagy egy 

rózsakoszorú látható. A mellkason felismerhető a virágkoszorú, illetve az alatta megjelenő 

makklánc. A „mellek” négysorosak, kerekek, teltek. Az ependytés öt soros, három oszlopos. 

A középső oszlopban jól felismerhetők a három-három állat protoméra utaló díszítőelemek, az 

oldalsó oszlopok díszítése nem vehető ki pontosan. Thiersch szerint virágkehelyből 

kiemelkedő nőalako, méhek és rozetták jelennek meg. A hátoldalon a kalathoson ugyanazok 

az elemek láthatóak, mint előröl. A nimbuson jelzésértékűen megjelenik a szalag, az 

alsótesten viszont nagyon szépen kidolgozott a chitón redőzöttsége. 

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 761. Nr. 114. 

 

Tárgyalta: THIERSCH (1935): 62. Nr. 51, Taf. XL, 3–4.; LICHTENECKER (1952): 56. Nr. 42; 

FLEISCHER (1973): 31. E 102 (korábbi szakirodalommal) 
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H18 

Artemis Ephesia terrakotta kisplasztikájának töredéke – polos, fej, nimbus 

Anyag: terrakotta. 

Méret: magasság: n.a.; szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: ismeretlen. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: Párizs, Louvre. 

Leltári szám: CA 3611. 

 

Leírás: n.a. 

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 761. Nr. 115. 

 

Tárgyalta: FLEISCHER (1973): 334.102a. Abb. 4. 
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H19 

Artemis Ephesia terrakotta kisplasztikájának ependytés töredéke 

Anyag: terrakotta. 

Méret: magasság: n.a.; szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: ismeretlen. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: Párizs, Louvre. 

Leltári szám: CA 4919. 

 

Leírás: Mindössze három mező maradt meg a szobor ependytésének bal oldalából. Az 

látszik, hogy az ependytés mezőkre osztott volt, a mezők határát bekarcolt vonalak jelzik. Az 

egyes sorok között széles sáv, amelynek a közepét benyomták. A mezőkben egy-egy méh (?) 

látható.  

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 761-762. Nr. 114. 

 

Tárgyalta: FLEISCHER (1978): 334. 102b. 
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H20 

Artemis Ephesia kisplasztikájánaknak polos töredéke 

Anyag: terrakotta. 

Méret: magasság: n.a.; szélesség: n.a. 

Ismertté válási hely: ismeretlen. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: Párizs, Louvre. 

Leltári szám: CA 5071. 

 

Leírás: Besques szerint elképzelhető, hogy a H19 szoborhoz tartozott. Erősen kopott és 

töredékes. A legfelső rész maradt meg a templom rátétekkel, valamint az ez alatt lévő sor 

töredékesen. Legfelül három egymásra merőleges aedicula. Elöl (?) és bal oldalon egy-egy 

aedicula, a bal oldali erősen kopott, az elöl lévőnek a timpanonján egy jól kivehető korong. A 

jobb oldali templomhomlokzat olyannyira kopott, hogy nem látható, pontosan mi volt rajta. 

Az alsó sorban elöl és bal oldalon egy-egy fülke, de nem látható pontosan, hogy mit 

ábrázoltak benne.  

Hátul szintén egy templom homlokzata, kétoldalt három (?) oszloppal. Alatta egy falrészlet.  

 

Datálás: Besques késő hellenisztikusnak datálja, de a poloson megjelenő templom alapján 

Fleischer szerint Trainaus–Hadrianus császár idejéből származhat. 

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 762. Nr. 117. 

 

Tárgyalta: FLEISCHER (1978): 334. E 102c. Abb. 6–8.  
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H21 

Artemis Ephesia kisplasztikájának felsőtest-töredéke. 

Anyag: terrakotta. 

Méret: magasság: n.a.; szélesség n.a. 

Ismertté válási hely: Tarsos. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: Párizs, Louvre. 

Leltári szám: S 2939. 

 

Leírás: Hiányzik a fej, a nyak, a nimbus nagy része, a teljes bal kar, illetve a bal vállnak csak 

a fele maradt meg, továbbá a jobb alkar, a teljes alsótest.  

A nimbusnak csak nagyon kis része maradt meg a vállaknál. A nyakon egy lánc, amelyről 

Besques szerint méh formájú függők lógnak. Az istennő egy olyan chitónt hord, amelynek a 

vállánál szokatlan módon megjelenik annak összetűzése, nagyméretű félhold alakú fibulákkal. 

A vállaknál és a deréknál bevésett íves vonalakkal jelenítik meg a chitón redőzöttségét. A lánc 

és a „mellek” felső sora között egy lunula, amelynek csúcsai benyúlnak a „mellek” közé. 

A „mellek” a megszokotthoz képest magasan, valamivel a vállak alatt kezdődnek, öt soruk 

látható, hosszúkásak, csepp formájúak. 

 

Datálás: Besques szerint a Kr. u. 2. század első feléből származik. Fleischer szerint, mivel ez 

a típus nem az ún. „Sondertypen”-ből származik, ezért minden valószínűség szerint sokkal 

inkább a késő hellénisztikus és a korai császárkor időszakára datálható.
114

  

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 762. Nr. 118. 

 

Tárgyalta: FLEISCHER (1978) 335, E 102d 

  

                                                

114 FLEISCHER (1978): 335. 
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H22 (80. kép) 

Artemis Ephesia terrakotta kisplasztikájának töredéke 

Anyag: terrakotta. 

Méret: magasság: 13,5 cm; szélesség n.a. 

Ismertté válási hely: Ephesos. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: Selçuk, Efes Müzesi 

Leltári szám: n.a. 

 

Leírás: A mellkason megjelenik a virágkoszorú, az ezáltal határolt terülten belül figurák 

láthatók. Kilenc darabból állították össze, de így is csak a polos, a fej, a nimbus, a jobb váll és 

felkar, a mellkas egy része, a bal kar egésze, valamint a bal kézhez kapcsolódó gyapjúfonat 

maradt meg. Erősen kopott, így, alig-alig vehetőek ki a díszítések. A falkorona díszítései 

ugyan nem láthatóak, de a tetejének körvonalai egy aediculára utalnak. A polos egy dupla 

gyűrűs alapon áll. A nimbuson kivehetőek a rátétekre utaló jelek. A mellkason megjelenik a 

virágkoszorú, az ez által határolt területen belül Fleischer véleménye szerint látszik a négy 

nőalak.
115

. A „melleknek” két sora maradt meg. A bal kézben egy vastag gyapjúfonat, 

amelynek jól láthatóak a csomói. A gyapjúfonat mellet egy szarvas feje is kirajzolódik. 

Hátoldalon a polos és a fátyol nem különül el egymástól, a nimbus hátoldalán ábrázolták 

szalagot. 

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 762. Nr. 119.  

 

Tárgyalta: FLEISCHER (1973): 32. E103; Taf. 48. 

  

                                                
115 FLEISCHER (1973): 32. 
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H23 (81. kép) 

Artemis Ephesia terrakotta kisplasztikája 

Anyag: terrakotta. 

Méret: magasság: 21,8 cm; szélesség n.a. 

Ismertté válási hely: Çapak, Cumaovası. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: Selçuk, Efes Müzesi 

Leltári szám: 1670. 

 

Leírás: A kisplasztika felülete kopott, és égésnyomok is felfedezhetők rajta. A nimbuson és 

nyakon keresztülhúzódó törésvonal látható. A polos magas, lefelé keskenyedő, csak az elülső 

oldala díszített. Fentről indulva kisebb és nagyobb körök tűnnek fel az alábbi sorrendben: 

három nagy, hat kicsi, három nagy, hat kicsi. A polos elkeskenyedő aljánál a díszítések utolsó 

sora két nagyobb majd négy kisebb végül a legalján egy nagyobb kör. A nimbus inkább íves 

és az állat protomékre utaló jelek láthatóak rajta. A homlokon benyomott pontokkal 

jelenítették meg a hajfürtöket vagy a szalagot. A jobb kartól a bal karig, végig a mellkason, 

hosszabb, ferde vonalak láthatóak, talán ezzel a chitón redőzöttségére akartak utalni. A 

mellkas közepén egy korong látható, amely közepén egy kisebb kör van, amely körül 

benyomott pontok vannak. Alatta kisebb rovátkák, amely Fleischer szerint a virágkoszorúra 

utalnak, valamint ez alatt egy egyenes sorban olyan köröket láthatunk, amelyek közepébe egy 

kisebb kört nyomtak, Fleischer ezt makkláncként értelmezi.
116

 A „mellek” viszonylag 

alacsonyan, a derék magasságtól indulnak, három sorosak, oválisak, laposak, lefelé mutató ék 

alakban elhelyezettek. Az ependytést függőleges vonalak tagolják négy oszlopra, a rátéteket 

nem jelezték. A lábfejek összezártak, az ependytés alól előbukkanó chitón redőzöttsége nem 

látszik, csak felületesen dolgozták ki. A négyzet alapú talapzat, frontális részén alul és felül 

egy-egy előreugró szegély, a kettő között egy négyzet alakú bemélyedés. A talapzat többi 

oldalán ez nem jelenik meg, ott egyszerű sima felületekkel találkozhatunk. A kezekről egy 

vastag gyapjúfonat lóg le egészen a talapzatig. A fátyol mintegy fülkeszerűen keretezi az 

istennő testét a karoktól lefelé. A hátoldalon, szokatlan módon a szalag nem a nimbusról, 

hanem a polosról indul. 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 762. Nr. 120. 

Tárgyalta: FLEISCHER (1973): 32. E104; Taf. 48.  

  

                                                
116 FLEISCHER (1973): 33. 
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H24 (83. kép) 

Artemis Ephesia terrakotta kisplasztikájának feje 

Anyag: terrakotta. 

Méret: magasság: 6,8 cm; szélesség n.a. 

Ismertté válási hely: valószínűleg Çapak, Cumaovası. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: Selçuk, Efes Müzesi 

Leltári szám: n.a. 

 

Leírás: Az ábrázolás lényegében megfelel a H23 fejének, a különbség annyi, hogy a 

fülbevalók jobban látszanak. 

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 762. Nr. 121. 

 

Tárgyalta: FLEISCHER (1973): 33. E 105; Taf 50a 
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H25 (84. kép) 

Artemis Ephesia terrakotta kisplasztikájának töredéke 

Anyag: terrakotta. 

Méret: magasság: 7,7 cm; szélesség n.a. 

Ismertté válási hely: Selçuk. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: Selçuk, Efes Müzesi 

Leltári szám: n.a. 

 

Leírás: A felülete erősen kopott, hiányzik a fej, a nyak, a karok, a lábfejek. A törési 

felületeken csiszolás nyomai, amelyek biztosan nem ókori eredetűek. Megmaradt a mellkas, 

az ependytés nagy része, valamint a jobb kézhez rögzített gyapjúfonat egy része. A 

virágkoszorú megjelenik a mellkason. A mellkason két vastagabb lánc, az egyik nagy 

valószínűséggel a koszorú, a másik Fleischer szerint a makklánc, bár ez utóbbira nem utal 

semmi.
117

 Ez alatt a „mellek” három sora. Az ependytés közepén egy szélesebb, függőleges 

sáv, amelynek mindkét oldalán hat-hat kisebb négyzet, ezek nyilván az ependytés díszítéseit 

voltak hivatottak jelezni. A bal oldalon egy további négyzet felső sarka is látszik. A bal 

kézhez kapcsolódó gyapjúfonat és az azt tartó rész megmaradt, ugyanakkor a szarvasok nem 

láthatóak.  

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 762. Nr. 122. 

 

Tárgyalta: FLEISCHER (1973): 34–36. E 106; Taf. 34. 

  

                                                
117 FLEISCHER (1973): 34. 
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H26 

Artemis Ephesia körplasztikájának töredéke 

Anyag: terrakotta. 

Méret: magasság: 11 cm; szélesség n.a. 

Ismertté válási hely: Izmir. Lelőhely: n.a. 

Őrzési hely: Toulouse, Laumonier gyűjtemény. 

Leltári szám: n.a. 

 

Leírás: Hiányzik a fej, a nimbus, a nyak, az alkarok, az ependytés alja. A megmaradt rész 

gyakorlatilag megegyezik az H5 (68.a-b kép) terrakotta kisplasztika ugyanezen részeivel. 

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 762. Nr. 127. 

  

Tárgyalta: LAUMONIER (1946): 323. Nr. 1. Pl. XIV,6; LICHTENECKER (1952): 56. Nr 38. 

FLEISCHER (1973): 34. E 107. 
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H27 

Artemis Ephesia terrakotta kisplasztikájának felsőtest-töredéke 

Anyag: terrakotta. 

Méret: magasság: 5 cm; szélesség n.a. 

Ismertté válási hely: Izmir. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: Tolouse, Laumonier gyűjtemény. 

Leltári szám: n.a. 

 

Leírás: Hiányoznak a polos és az alkarok. A nimbuson nem láthatók díszítések. A homlokon 

egy szélesebb szalag. A nyakon talán megjelenik egy, esetleg két lánc. A mellek nagyon 

magasan, a vállaknál kezdődnek, három sorosak, kerekek, laposak. A mellkas közepén, a 

„melleken” egy lefelé forduló holdsarlót lehet kivenni. A mellek alatt négy állat protomé 

nyomai láthatóak.   

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 762. Nr. 128. 

 

Tárgyalta: LAUMONIER (1946) 323. Nr. 2. Pl. 15,11; LICHTENECKER (1952) 56. Nr 39, 

FLEISCHER (1973): 34. E 108; 
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H28 

Artemis Ephesia terrakotta kisplasztikája 

Anyag: terrakotta. 

Méret: magasság: n.a.; szélesség n.a. 

Ismertté válási hely: Szmürna. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: ismeretlen. 

Leltári szám: ismeretlen. 

 

Leírás: Ugyanabba a típusba tartozik, mint a H9 (70. kép). 

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 762. Nr. 129. 

 

Tárgyalta: JESSEN (1905): 2765; THIERSCH (1935): 60; FLEISCHER (1973): 34. E 109 (korábbi 

szakirodalommal). 

 

 

H29 

Artemis Ephesia terrakotta kisplasztikája 

Anyag: terrakotta. 

Méret: magasság: n.a. cm; szélesség n.a. 

Ismertté válási hely: Mainz. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: Mainz, Römisch-Germanisches Zentralmuseum 

 

Leltári szám: O37551. 

 

Leírás: n.a. 

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 762. Nr. 112a. 

 

 

 

H30-H33 

Artemis Ephesia terrakotta kisplasztikája 

Anyag: terrakotta. 

Méret: magasság: n.a. cm; szélesség n.a. 

Ismertté válási hely: Ephesos. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: Selçuk, Efes Müzesi 

Leltári szám: n.a. 

 

Leírás: n.a. 

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 762. Nr. 123-126. 
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H34 

Artemis Ephesia terrakotta kisplasztikája 

Anyag: terrakotta. 

Méret: magasság: n.a.; szélesség n.a. 

Ismertté válási hely: Ephesos környékéről. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: Bécs, Kunsthistorisches Museum 

Leltári szám: V1723. 

 

Leírás: n.a. 

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 762. Nr. 128a. 

 

 

H35 

Artemis Ephesia terrakotta kisplasztikája 

Anyag: terrakotta. 

Méret: magasság: n.a.; szélesség n.a. 

Ismertté válási hely: Bázel. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: ismeretlen 

 

Leltári szám: n.a. 

 

Leírás: n.a. 

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 762. Nr. 129a. 

 

 

H36 

Artemis Ephesia terrakotta kisplasztikája 

Anyag: terrakotta. 

Méret: magasság: n.a.; szélesség n.a. 

Ismertté válási hely: Freiburg. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: ismeretlen. 

 

Leltári szám: n.a. 

 

Leírás: n.a. 

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 762. Nr. 129b. 
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H37 

Artemis Ephesia terrakotta kisplasztikája 

Anyag: terrakotta. 

Méret: magasság: n.a.; szélesség n.a. 

Ismertté válási hely: Egyesült Államok. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési hely: ismeretlen. 

Leltári szám: n.a. 

 

Leírás: Istennő egy naiskosban szarvasokkal. 

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 762. Nr. 129c. 
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Reliefek 
I1 (85. kép) 

Artemis Ephesiát ábrázoló relief 

Anyag: világosszürke, finomszemcsés márvány. 

Méret: magasság: 17,3 cm; szélesség:15 cm. 

Ismertté válási hely: Afyon. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési helye: Afyon, Arkeoloji Müzesi. 

Leltári szám: ismeretlen. 

 

Leírás: A relief sarkai letörtek, maga az ábrázolás is erősen kopott. A domborművön Artemis 

Ephesia, vagy egy hozzá nagyon hasonló istennő. A fej és a karok aránytalanul nagyok a test 

többi részéhez képest. Fleischer szerint a polos letört, de ennek a nyomai alig-alig vehetőek ki 

a reliefen.
118

 A nimbus nem jelenik meg, helyette a vállakra hulló hajat vagy fátylat láthatjuk. 

Az arcot ledörzsölték, így nem láthatóak annak részletei. A nyakon a chitón széle 

meglehetősen vastag, vagy egy vastag lánc van a nyakon. Alatta a „mellek” Fleischer szerint 

két sorban, de ez alig vehető ki pontosan az általa közölt fotón. Az ependytés mindössze két 

mezőből áll, amelyet vastag sáv választ el egymástól. Az ependytés alól előbukkanó chitón 

redőzött. A tenyerek aljáról lelógó „gyapjúfonatok” leginkább két vastag botra emlékeztetnek. 

A fej mellett egy felirat, amely alapján kiderül, hogy a reliefen Artemis istennő van: ]ΗΚΙΑ 

ΑΡΤΕ[Μ│ΕΥΧΗ[Ν. 

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 757. Nr. 1. 

 

Tárgyalta: FLEISCHER (1973): 21-22. E70. 

  

                                                
118 FLEISCHER (1973): 22–23. 
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I2 (86.a–b kép) 

Artemis Ephesiát ábrázoló fogadalmi sztélé 

Anyag: világosszürke, finomszemcsés márvány. 

Méret: magasság: 94 cm; alsó szélessége: 42 cm. 

Ismertté válási hely: Izmir. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési helye: Leiden, Rijksmuseum van Oudheden. 

Leltári szám: SNS 308. 

 

Leírás: Mielőtt a szobor leírásába belekezdenék, mindenképpen szót kell ejteni a sztélén 

megjelenő feliratról, amelyet Apollonios lánya Charité állítatott hálából, mert súlyos 

betegségéből meggyógyította őt Artemis Anaitis papnője. Felmerül a kérdés, hogy hogyan 

került ez a sztélé az Artemis Ephesia-ábrázolások közé, hiszen a szövegből egyértelműen 

látszik, hogy nem Artemis Ephesiáról, hanem Artemis Anaitisről van szó?
119

 

Artemis Anaitisnek csak érme ábrázolásai maradtak ránk, ahol nem pont ugyanazt az istennőt 

láthatjuk, mint ezen a reliefen. Igaz ugyan, hogy az érmeábrázolások, méretüknél fogva, nem 

lehetnek olyan részletesek, mint egy relief vagy egy szobor, de az alapvető hasonlóságok és 

különbségek itt is látszanak. A hasonlóságokat tekintve, mindkét alaknak polos van a fején, 

hasonló a kéztartásuk, mindketten chitónt viselnek. Továbbb Artemis Anaitis szobrán is 

lehetett ependytés, legalábbis erre utal az érméken az alsótestet fedő ruha meglehetősen merev 

volta, főleg, ha összehasonlítjuk a felsőtestet fedő ruha redőzöttségével, plasztikusságával. A 

különbségek tekintetében a legszembetűnőbb a fátyol, amely a polos tetejéről hull alá és 

egészen az alak bokájáig ér, szélesen terül el az alak háta mögött, mintegy keretbe foglalva őt. 

Szintén különbség a mellek „hiánya” illetve, hogy a valódi mellek hangsúlyosan jelennek 

meg, csakúgy, mint a Masiliai Artemis esetén. A különbségek között lehetne felsorolni a 

gyapjúfonat hiányát is, amely a legtöbb érmén (88. kép)
120

 látható is, azonban egy apameiai, 

Artemis Anaitist ábrázoló érmén a kezeknél megjelenő hosszú vonalak gyapjúfonatként is 

értelmezhetőek. (87. kép)  

Vagyis, bár kétségtelen, hogy az szöveg Artemis Anaitist említi, a képen mégsem őt látjuk 

vagy legalábbis attól egy meglehetősen különböző változatát, mint ami az érméken 

megjelenik. Az ábrázolt alak vonásai sokkal inkább emlékeztetnek Artemis Ephesiára, ezért 

került be már Thiersch katalógusába is. Mindenesetre a kép jól mutatja, hogy ezeknek az 

istennőknek az alakjai időnként mennyire összemosódhattak az ókorban. A Héliosszal párban 

való megjelenése miatt azt is elképzelhető, hogy az istennő alakját, mint holdistennőt kell 

értelmeznünk.
121

 

A sztélé tetején lévő akrotérionok kivételével jó állapotban maradt meg. A timpanon sarkait 

akrotérionok díszítik, de azt, hogy mit ábrázolnak, a sérüléseik mértéke miatt, nem tudjuk 

megállapítani. A timpanon közepén egy korong, amelynek a közepén egy kisebb korong 

emelkedik ki. A timpanonok sarkaiban szárnyszerű díszítések. A sztélén két részre osztott 

fülkeszerű kisebb mélyedésben két alak. A felső egy alak Héloisz, aki sugárkoszorút, rövid 

chitón, felette egy még rövidebb felsőruházatot és egy hosszú köpenyt visel. A jobb kezét 

magasra emeli, és úgy tartja, mintha fogna vele valamit, mintha egy hosszú bot vagy jogar 

lenne a kezében, de maga a bot, vagy jogar nem látszik. Behajlított és előrenyújtott bal 

kezében egy fenyőtobozt tart. A fülke alsó részében jelenik meg az Artemis Ephesiához 

nagyon hasonló istennő. A polos nem túl magas, két sorba két-két négyzetre osztott és a 

tetején nem jelenik meg az aedicula. A polos alatt fátyol, amely a vállakig ér. A fej mögött 

egy nagyméretű fekvő holdsarló, amely egy korongon van rajta. A „mellek” már közvetlenül 

a chitón felső szegélyénél megjelennek, négysorosak, kerekek, laposak. A karok könyökben 

                                                
119 Artemis Anaitisről bővebben: FLEISCHER (1973): 187. 
120 Lásd még: FLEISCHER (1973): Taf. 75–76. 
121 THIERSCH (1935): 67. 
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behajlítva oldalra nyúlnak, a tenyér aljához rögzítve vaskos gyapjúfonat, amelyen jelezték a 

csomókat. Az ependytést középen egy széles sáv választja el. Kétoldalt, egymás alatt négy-

négy keretbe foglalt mező. Az ependytés alól nem látszik ki a chitón, csak a lábfejek. Az 

istennő két oldalán egy-egy szarvas. 

A reliefen megjelenő felirat szövege: 

ΑΠΤΕΜΙΔΙ ΑΝΑΕΙΤΙ ΧΑΡΙΤΗ 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΠΕΡΙΠΤΩΜΑ 

ΣΧΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΞΑΣΘΕΙΣΑ  

ΥΠΟ ΤΗΣ ΙΕΡΕΙΑΣ ΕΘΧΕΝ 

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 757. Nr. 2. 

 

Tárgyalta: REINACH (1891): 216; JESSEN (1905): 2765; THEIRSCH (1935): 67. Nr. 57, Taf. 

XLIV; FLEISCHER (1973): 22. E 71, Taf. 39. (korábbi szakirodalommal). 
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I3 (89. kép) 

Artemis Ephesiát ábrázoló fogadalmi sztélé 

Anyag: fehér márvány. 

Méret: magasság: 39 cm; szélessége: 18 cm. 

Ismertté válási hely: Izmir. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési helye: Leiden, Rijksmuseum van Oudheden. 

Leltári szám: LKA 1120 

 

Leírás: Kisméretű fogadalmi sztélé. Az akrotérionok erősen sérültek. A timpanonban egy 

virágkehelyből hosszan kinyúló és visszacsavarodó levelek. Az istennő alakja az egész mezőt 

betölti, a feje mellett felül, kétoldalt, egy-egy virágfüzér. Viszonylag kicsi, „hagyományos” 

falkorona, amely alul keskenyebb, aedicula nem látható a polos tetején, de elöl középen egy 

nagyméretű, íves kapu jelenik meg. A falkorona alatt egy egyszerű fátyol, rátétek nélkül. A 

haj hullámos és egy-egy megcsavart tincsben a vállakra omlik. A nyakon egy öt darab, 

nagyméretű gyöngyből álló lánc. Ezek alatt láthatóak a „mellek”, amelyek háromsorosak, 

oválisak, laposak. Az ependytés felső széle nagyon magasan, a derék felett van, mezőkre 

osztott, négy oszlopos és nyolc soros, de igazán csak a két középső oszlop látszik jól. A 

mezők első hat sora négyzet, a hetedik álló, míg a nyolcadik fekvő téglalap alakú. Az ezekben 

lévő, felismerhető díszítések méheket ábrázolnak, néhány esetben azonban nem határozható 

meg pontosan, mit is ábrázol a díszítés. A legalsó két mező üres. Az egyes mezőket elválasztó 

sávok szokatlanul szélesek. Az oldalt lévő mezők díszítése nem vehető ki pontosan. Az 

ependytés alól előbukkanó chitón redőzöttségét jelezték, a lábfejek is látszanak. Az alak 

mellett, kétoldalt egy-egy szarvas (?), bár a fejformájuk alapján akár kecskék is lehetnének. A 

gyapjúfonatok hiányoznak, viszont az istennő oldalra kinyújtott kezeiben egy-egy fáklyát tart. 

A sztélén a következő felirat látható: 

ΜΗΝΟΔΟΤΟΣ ΛΟΓΙΚΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΙ 

 

Datálás: Thiersch szerint Kr. u. 2. századi. 

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 757. Nr. 3.  

 

Tárgyalta: THIERSCH (1935): Nr. 58; 68,46. 1. lábj. Taf. XLV,1; FLEISCHER (1973): 22. E71, 

Taf. 39 (korábbi szakirodalommal). 
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I4 

Artemis Ephesiát ábrázoló relief, Tiberius császár szobrának talapzatáról 

Anyag: pároszi márvány. 

Méret: talapzat magasság: 122 cm; a talapzat szélessége: 175 cm. 

Ismertté válási hely: Puteoli. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési helye: Leiden, Rijksmuseum van Oudheden. 

Leltári szám: LKA 1120 

 

Leírás: Négy oldalán 14 relieffigurával díszített talapzat. A talapzaton lévő felirat tanúsága 

szerint Tiberius császár szobra állhatott rajta. A talapzat többé-kevésbé hiteles másolata annak 

a Tiberius császár tiszteletére állított szobornak illetve talapzatának, amelyet a Kr. u. 17-ben 

egy földrengésben megsérült 12 kis-ázsiai város állíttatott Rómában a Forum Iuliumon 

hálából újjáépítésükért. A talapzaton az egyik szélesebbik oldalon látható az Ephesost 

szimbolizáló alak, akinek a háta mögött egy oszlopon áll egy kisméretű Artemis Ephesia-

szobor, amely ugyan egyértelműen azonosítható, de a részletei nem nagyon vehetőek ki.  

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 757. Nr. 4. 

 

Tárgyalta: SIEVEKING (1888-1947): 575 (korábbi szakirodalommal); FLEISCHER (1973): 23. 

E73. (korábbi szakirodalommal)  
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I5 (90. kép) 

Artemis Ephesiát ábrázoló relief, a hierapolisi színház színpadát díszítő relief sorozaton  

Anyag: n.a. 

Méret: magasság: n.a.; szélessége: n.a. 

Ismertté válási hely: Hierapolis. Lelőhely: Hierapolisi színház. 

Őrzési helye: Hierapolis Régészeti Múzeum 

Leltári szám: n.a. 

 

Leírás: A Hierapolisi színház színpadát díszítő reliefsorozaton kétszer is megjelenik Artemis 

Ephesia, vagy egy hozzá nagyon hasonló istennő ábrázolás. Ezekről eddig csak említés 

szintem olvastam a szakirodalmakban, pontos leírást eddig nem találtam. A rendelkezésemre 

álló fotók közül egyik sem szakirodalomban jelent meg, és egyik sem túl jó minőségű, ezért 

nem tudok a legapróbb részletbe menően pontos leírást adni.  

Az I5 katalógusszámmal besorolt relief maradt meg jobb állapotban. Az istennő kultuszszobra 

mellett két alakot látunk. A bal oldali hosszúruhás nőalak a behajlított bal kezében tart 

valamit, jobb kezével pedig a szobor falkoronája felé nyúl, miközben ebben a kezében is fog 

egy tárgyat. Sajnos a fotó alapján nem határozható meg, hogy mik vannak a kezeiben, de a 

mozdulat alapján, akár öltöztetheti is a szobrot. A bal oldali, szintén nőalak, egy talapzaton 

álló boltív alatt térdel, az istennő felé fordul és a bal kezében fog valamit. 

Az arcát nem látjuk egyik alaknak sem, mivel kifaragták ezeket, ugyanakkor látszik, hogy a 

szobor valószínűleg arcával a szemlélőre néz, míg testével a térdelő alak felé fordul, sőt 

mindkét kezét felé nyújtja, nem pedig kétoldalra vagy előre, ahogy azt az Artemis Ephesia-

ábrázolásoknál megszokhattuk. A ruházatát tekintve fején polost visel, amelyen megjelenik 

három aedicula, egy előre, kettő pedig oldalra néz, illetve egy állatprotomé nyomai is 

felfedezhetők elöl középen. Ugyanakkor a polos kalathos része nem hengeres, sokkal inkább 

szögletes és lefelé keskenyedik. A nimbus alakja hasonlít az A29 (29.a, b kép) szobornál 

láthatóra, ugyanakkor annál magasabb, mindkét oldalán, egymás alatt három-három vagy 

négy-négy pár állatprotomé látható. A nyakon a ruha széle egyszerű, a virágkoszorú 

meglehetősen vastag, de szalag nélküli, úgy tűnik, mintha az A9 (9.a kép) szoborhoz 

hasonlóan a virágkoszorún belül és kívül is lenne egy makklánc. A virágkoszorú által határolt 

területen belül megjelenik legalább két nőalak, de a fotó alapján sajnos nem mondható meg, 

hogy valójában hányan vannak, lehetnek akár négyen is, valamint az sem látható, hogy 

milyen egyéb díszítések vannak a koszorún belül.  

A „mellek” ötsorosak, oválisak, laposak. A karokon egy-egy oroszlán ül, a jobb kézen lévő 

inkább szobor, a bal kézen lévő inkább reliefszerű, valószínűleg ez a mozdulat miatt látszik 

így. A gyapjúfonatok nem jelennek meg, viszont a csuklón egy dupla karperecet látunk. 

Az ependytés viszonylag mélyen, a combok közepétől indul. Négysoros, három oszlopos, de 

csak a középső és bal oldali oszlopok látszanak. A mezők fektetett téglalap alakúak, a köztük 

lévő elválasztó sávok vastagak. A középen lévő oszlopban, az első három sorban három-

három állatprotomé, az utolsóban kettő. Az oldalt lévő mezők díszítései nem vehetők ki 

pontosan. Az ependytés alól előbukkanó chitón középe kettéválik, szabadon hagyva a 

lábfejeket. Az alak mellett egy-egy, oldalra forduló szarvas látszik félig, ugyanis hátsó lábaik 

a szobor mögött „vannak”. A szobor talapzata alul és felül profilált, a középső részén 

virágfüzérek futnak körbe.  

 

Kiadta: VERZONE (1978): 128. Fig. 50; FLEISCHER (1984): 757. Nr. 5. 
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I6 (91. kép) 

Artemis Ephesiát ábrázoló relief, a hierapolisi színház színpadát díszítő relief sorozaton  

Anyag: n.a. 

Méret: magasság: n.a.; szélessége: n.a. 

Ismertté válási hely: Hierapolis. Lelőhely: Hierapolisi színház. 

Őrzési helye: Hierapolis Régészeti Múzeum 

Leltári szám: n.a. 

 

Leírás: A kultuszszobor egy négylépcsős emelvényen álló, két, oszlop által tartott boltív alatt 

áll. Erősen sérült, az arcát és a szarvasokat lefaragták. A fénykép alapján viszonylag kevés 

látszik az alakból, az azonban bizonyos, hogy a karját nem a megszokott módon oldalra 

kinyújtva tartja, valamint a gyapjúfonatok sem jelennek meg.  

A polosból, fejből és a nimbusból nem sok látszik. A nyakon a ruha szegélye díszítések 

nélküli, megjelenik a virágkoszorú és a makklánc is a koszorún kívül, de, az hogy mi van a 

koszorún belül, nem látszik. A karok a „mellek” előtt vannak, így nem látszik, hogy hány 

sorosak. Az ependytés hat vagy hét soros, alulról a harmadik sort kitakarják a szarvasok, 

vagyis szokatlan módon az ábrázoláson a szarvasok az alak elé kerültek. Az ependytés 

kétoszlopos, az egyes mezőkben lévő díszítések nem vehetőek ki pontosan a fénykép alapján. 

A chitón az ependytés alól redőzötten bukkan elő, a lábfejek nem látszanak. Az istennő 

kisérőt szarvasok is megjelennek, de csak a lábuk látszik a többi réz sérült. A szobor 

talapzatán alul és felül dupla előreugró szegély látható. A talapzaton két virágfüzér, amelyek 

találkozásánál egy bikafej látható. 

  

Kiadta: VERZONE (1978): 128. Fig. 50; FLEISCHER (1984): 757. Nr. 6. 
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I7 (92.a–b kép) 

Artemis Ephesiát ábrázoló fríz 

Anyag: n.a. 

Méret: magasság: a fríz magassága ~15 cm (6 inch); szélessége: n.a. 

Ismertté válási hely: Sağir (Antiochia közelében). Lelőhely: Artemis szentély 

Őrzési helye: n.a. 

Leltári szám: n.a. 

Leírás: A fríztöredék egyik központi alakja, a két kanellúrás oszlop között álló Artemis 

Ephesia. A jobb oldali oszlop mellett egy óriási virágfüzért cipelő alakot látunk, míg a másik 

oldalán egy oltár előtt álló, feltehetőleg valamilyen áldozatot bemutató alak.  

A polos és a fej nagy része letört. A fej mögött két félkör, talán a nimbus két fele. A „mellek” 

talán két sorosak. Az ependytésből mindössze annyit látni, hogy mezőkre osztott, a kezeken 

megjelennek a gyapjúfonatok.  

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 757 – 758. Nr. 7. 

 

Tárgyalta: RAMSAY (1911): 67. Fig. 2, Plate 3; THIERSCH (1935): 68. Nr, 59; Fleischer 

(1935): 23. E74.  
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I8 (93. kép) 

Relief Artemis Ephesiával és Serapisszel 

Anyag: n.a. 

Méret: magasság: n.a.; szélessége: n.a. 

Ismertté válási hely: Ephesos. Lelőhely: Állítólag az Astayges dombok valamelyik lejtőjén.  

Őrzési helye: Selçuk, Efes Müzesi. 

Leltári szám: 457. 

 

Leírás: A polos letört, az arc erősen sérült. A nimbus bal oldala maradt meg jobb állapotban, 

itt látszanak a rátéteket jelző elemek. A nyakon egy széles lánc vagy a ruha szegélyét 

ábrázolták így, a virágkoszorú jól láthatóan, apró kör alakú elemekből áll, az ez által határolt 

területen belül három koszorú, a középső nagyobb a két szélső kisebb. A makklánc 

közvetlenül a koszorúhoz kapcsolódik. A „mellek” háromsorosak, kerekek, teltek. Az 

ependytés öt soros és négy oszlopos, mezőkre osztott, közöttük mély barázdák. A mezőkön 

megjelennek a rátétek, talán mindegyiken egy-egy szárnyas állatalakot ábrázoltak, de ez nem 

vehető ki pontosan. Az ependytés alól redőzötten bukkan elő a chitón, ami szabadon hagyja a 

lábfejeket. Csak a bal kar maradt meg, amely aránytalanul nagy a test többi részéhez képest. 

A vaskos gyapjúfonat, amelyen megjelennek a csomók, a csuklóhoz rögzített. Az istennőt két 

szarvas kíséri, a jobb oldali testének csak a hátsó része maradt meg, míg a bal oldali teljesen 

ép, ez az állat, bár testével elfordul az istennőtől, de fejét visszafordítja és a tekintetét rá 

emeli. A talapzat szépes, alul és felül is profilált. 

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 758 Nr.8. 

 

Tárgyalta: FLEISCHER (1973): 23. E 74. Taf. 41 a-b (korábbi szakirodalommal). 
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I9  

Artemis Ephesia relief egy oszlopon 

Anyag: n.a. 

Méret: magasság: 31 cm; szélessége: n.a. 

Ismertté válási hely: Ephesos. Lelőhely: fürdő.  

Őrzési helye: fürdő 

Leltári szám: n.a. 

 

Leírás: A reliefet utólag vésték fel egy talapzatra, amelyen P. Vedius Antoniust dicsőítő 

felirat állt. Erősen sérült, gyakorlatilag csak a körvonalak vehetőek ki. A polos magas és 

széles, a tetején megjelenik az aedicula vagy aediculák, a timpanonban jól látható egy korong. 

A nimbus széles, a mellkas és az ependytés díszítései nem látszanak. Az ependytés aljánál jól 

látszik a chitón és a lábak. A gyapjúfonat meglehetősen széles és a tenyerek aljához 

kapcsolódik. Az alak mellett két szarvas látható, amelyek testükkel ugyan elfordulnak az 

istennőtől, de a fejüket visszafordítva feltekintenek rá. 

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 758. Nr. 9. 

 

Tárgyalta: MILTNER: (1959): 257-258; FLEISCHER (1984): E76. 23, 104, 116, Taf. 42a. 
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I10  

Artemis Ephesia relief a Mazaeus-Mithridates kapu nyugati részénél 

Anyag: n.a. 

Méret: magasság: 21,7 cm; szélessége: n.a. 

Ismertté válási hely: Ephesos. Lelőhely: Mazaeus-Mithridates kapu nyugati átjárója. 

Őrzési helye: Mazaeus-Mithridates kapu. 

Leltári szám: n.a. 

 

Leírás: Alig maradt valami az ábrázolásból, gyakorlatilag csak a bal alkar látszik. A csuklón 

széles karperec és egy gyapjúfonat, amely az ujjak hegyétől indul. A fülke másik oldalán, 

szemben az ábrázolással, egy három alakos Hekaté ábrázolás. A kapu felületére több helyütt 

is bevésték Artemis Ephesia meglehetősen egyszerű ábrázolásait, ezeknél tulajdonképpen 

csak maga az alak azonosítható, a részletek nem. Fleischer érdekességként említi meg, hogy 

az egyik ábrázolt szobor egy trapézformájú talapzaton jelenik meg.  

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 758. Nr. 10.  

 

Tárgyalta: FLEISCHER (1973): E77. 23-24, 104, 115-116, Taf. 42b. 
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I11  

Artemis Ephesia relief a 10. számú déli karma bejáratán, az alsó agora keleti oldalán  

Anyag: kékesszürke márvány. 

Méret: a blokk magassága: 95 cm; szélessége: 44 cm. 

Ismertté válási hely: Selçuk. Lelőhely: Az alsó Agora déli része. 

Őrzési helye: Selçuk. 

Leltári szám: n.a. 

 

Leírás: Az alakot gyakorlatilag teljesen levésték, csak a körvonalaiból állapítható meg, hogy 

Artemis Ephesiáról van szó. Az egyetlen megemlíthető érdekesség, hogy a gyapjúfonatok az 

ujjhegyektől kezdődnek, és a kiszélesedő aljuk a megszokottnál sokkal szélesebb és hosszabb. 

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 758. Nr. 11. 

 

Tárgyalta: FLEISCHER (1973): E78. 24, 105, 115-116, Taf. 42c. 
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I12 

Töredékes sztélé, Artemis Ephesiához hasonló relief ábrázolással 

Anyag: márvány. 

Méret: magassága: n.a.; szélessége: n.a. 

Ismertté válási hely: Ușak. Lelőhely: n.a. 

Őrzési helye: ismeretlen. 

Leltári szám: ismeretlen. 

 

Leírás: A felső része letört és egy két soros felirat volt rajta, amelynek sem a tartalmára, sem 

magára feliratra utaló adatot nem találtam. Az istennő testének az alsó része maradt meg az 

alkarokig. Az ependytés négysoros, mezőkre osztott, a középső mezők erősen sérültek, így 

azok díszítése már nem ismerhető fel. Az oldalsó mezőkön rozetták és virágok láthatóak. Az 

jobb alkaron több karperec. Jobb és bal oldalon az alak mellett egy-egy szarvas, mellettük 

talán a gyapjúfonatok nyomai láthatóak.  

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 758. Nr. 12. 

 

Tárgyalta: FLEISCHER (1973): 24, E 79. 
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I13 

Egy felirat töredék Artemis Ephesia ábrázolásával  

Anyag: n.a. 

Méret: magassága: n.a.; szélessége: n.a. 

Ismertté válási hely: Geveze (Mosszüna, Phrügia). Lelőhely: n.a. 

Őrzési helye: ismeretlen. 

Leltári szám: ismeretlen. 

 

Leírás: Két lovas figura által közrefogott Artemis Ephesia, vagy egy hozzá nagyon hasonló 

istennő ábrázolás. Részletes leírást nem áll rendelkezésemre, a szakirodalomból csak annyi 

derült ki, hogy egy tipikus, „mellekkel”, fátyollal, gyapjúfonatokkal és szarvasokkal ábrázolt 

alak látható a reliefen. Mint arra Thiersch is felhívja a figyelmet, az ábrázolás erősen 

emlékeztet arra az érmetípusra, ahol az istennő két császár, Geta és Caracalla között jelenik 

meg.
122

 

 

Kiadta: JESSEN (1905): 2765; FLEISCHER (1984): 758. Nr. 13. 

 

Tárgyalta: RAMSAY(1883): 377-379; THIERSCH (1935): 69, Nr. 60; FLEISCHER (1973): 24, E 

80. 

  

                                                

122 THIERSCH (1935): 69. Taf. LI,8. 
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I14 

Márványedény Artemis Ephesia ábrázolásával  

Anyag: márvány. 

Méret: magassága: n.a.; szélessége: n.a. 

Ismertté válási hely: Isztambul. Lelőhely: n.a. 

Őrzési helye: ismeretlen. 

Leltári szám: ismeretlen. 

 

Leírás: Márványedény, Artemis Ephesia, Éva (?) és Charon ábrázolással. 

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 758 Nr. 14. 

 

Tárgyalta: FLEISCHER (1973): 25. Nr. E 81. 

 

 

I15 

Márványedény Artemis Ephesia ábrázolásával  

Anyag: márvány. 

Méret: magassága: n.a.; szélessége: n.a. 

Ismertté válási hely: Athén. Lelőhely: Egyiptom. 

Őrzési helye: Athén, Ethniko Arkhaiologiko Mouseio. 

Leltári szám: ismeretlen. 

 

Leírás: n.a. 

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 758 Nr. 14a. 
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Agyaglámpások 

 
J1 

Agyaglámpás töredék Artemis Ephesia ábrázolással 

Anyag: agyag. 

Méret: belső kör átmérője: 6 cm. 

Ismertté válási hely: Ephesos. Lelőhely: n.a. 

Őrzési helye: Berlin, Staatliche Museen. 

Leltári szám: 30 501. 

 

Leírás: Hiányzik a bal kar. Az istennő magas polost visel. Az aedicula csak abból ismerhető 

fel, hogy a polos tetején egy oromzat látható, a templom többi része azonban nem. Az 

kalathos hat mezőre osztott, az egyes mezőkben pontok vannak. A polos alján három 

szélesebb gyűrű. A nimbus íves és díszítéseit mindkét oldalon, három-három egymás alá 

rendezett körrel jelezték. A nyakon egy szélesebb lánc, ez lehet a chitón szegélye a nyaknál, 

de akár a virágkoszorú is. Az alak teste egybefüggő, nem különül el az alsó és felsőtest, és az 

egészet apró korongok borítják. Thiersch megkülönbözteti a „melleket” és az ependytés 

rátéteket, de valójában nem dönthető el, hol végződik az egyik és hol kezdődik a másik. Kar 

gyakorlatilag nincs, a kezek nagyméretűek és a vállból nőnek ki. A gyapjúfonat a tenyerek 

aljától indul, közvetlenül a csukló közeléből, széles, a végén megjelenítették a kiszélesedő 

bojtot. Az ependytés alól előbukkanó chitónt, meglehetősen furcsán, egy függőleges 

vonalakkal sávokra osztott, kicsiny méretű téglalap alakú elemmel jelezték. Az istennő egy 

magas, alul és felül profilált, oldat íves, hasábokra osztott talapzaton áll. 

 

Előtörténete: P. Goesch ajándékozta a múzeum számára; állítása szerint 1905-ben vette egy 

paraszttól az Ayasoluk domb közelében, aki a földjén találta.
123

  

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 758 Nr. 15. 

 

Tárgyalta: THIRESCH: (1935): 62. Nr. 54. Taf. XLIII, 3; FLEISCHER (1973): E110; 34, 116. 

  

                                                
123 THIERSCH (1935): 63. 
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J2 

Agyaglámpás Artemis Ephesia ábrázolással 

Anyag: agyag. 

Méret: átmérője: 9 cm. 

Ismertté válási hely: Dél-Itália vagy Görörgország. Lelőhely: ismertlen. 

Őrzési helye: Köln, Römische – Germanische Museum. 

Leltári szám: n.a. 

 

Leírás: Nem túl magas, de széles polos profilált függőleges csíkokkal ellátott szélel, alatta 

négy négyzetre osztott kalathos. A nimbus részletei nem vehetőek ki pontosan. Az istennő 

testén szintén nehezen különíthetőek el az egyes részletek, a díszítéseket különböző 

elemekkel, négyzetekkel, pontokkal jelezték. Megjelennek a gyapjúfonatok, amelyek a tenyér 

aljáról lógnak lefelé, vaskosak, de az aljuk nem látszik, mert kitakarják az alak mellett álló 

szarvasok. Az állatok a szokott módon, bár testükkel elfordulnak az istennőtől, fejüket felé 

fordítják, és tekintetüket rá emelik. A szobor és a szarvasok egy széles talapzaton állnak, 

amelyekt rövid ferde vonalakkal jeleztek. 

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 758. Nr. 17. 

 

Tárgyalta: THIERSCH (1935): 63. Nr. 53. Taf. XLIII, 1; FLEISCHER (1973): 34-35. E111. 
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J3 

Agyaglámpás Artemis Ephesia ábrázolással 

Anyag: agyag. 

Méret: átmérője: n.a. 

Ismertté válási hely: Szamosz. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési helye: ismeretlen. 

Leltári szám: n.a. 

 

Leírás: n.a. 

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 758. 18. 

 

Tárgyalta: TECHNAU (1929): 58. Abb. 51, 3. 
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J4 

Agyaglámpás töredék Artemis Ephesia ábrázolással 

Anyag: agyag. 

Méret: hosszúság: 10,3 cm; szélesség: 9,1 cm. 

Ismertté válási hely: Selçuk. Lelőhely: Celsus könyvtár déli bejárata. 

Őrzési helye: Selçuk, Efes Müzesi. 

Leltári szám: n.a. 

 

Leírás: Magas polos, amelynek tetején kivehető az aedicula, a kalathos része három 

vízszintes sávval tagolt. A nimbus nyomai kivehetőek. A nyaknál egy szélesebb sáv, talán a 

virágkoszorú nyomai. A felsőtestet apró korongok borítják, valószínűleg a „melleket” jelezték 

így. Az ependytés négysoros mezőkre osztott. A gyapjúfonatok szélesek, az nem látszik, hogy 

a kéz melyik részéhez rögzítettek. A szarvasok nem láthatóak.  

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 758. 19. 

 

Tárgyalta: FLEISCHER (1973): 35. E112. Taf. 50c.  
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J5 

Agyaglámpás Artemis Ephesia ábrázolással 

Anyag: agyag. 

Méret: n.a. 

Ismertté válási hely: Valahol a mediterráneum keleti részéről. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési helye: Selçuk, Efes Müzesi. 

Leltári szám: n.a. 

 

Leírás: Csak egy metszet maradt meg róla, a tárgy maga eltűnt. A lámpás fogantyúja 

Szerapiszt, Isziszt, Szelénét és Hélioszt ábrázolja, amint egy díszes korlátra támaszkodnak, az 

isteneknek csak a felsőtestük látszik. Az istennőn négyszögletes falkorona, amelyen pártázat 

is feltűnik. A nimbus helyett egy fátyol látható. A nyakon illetve a mellkason egy-egy lánc, az 

utóbbi talán a virágkoszorú. A „mellek” háromsorosak, ívesek, hosszúkásak, teltek. Az 

ependytés egy oszlopos, és hat soros, mezőkre osztott. A mezőket keskeny sávok választják el 

egymástól. A felső mezők dísztítései jól kivehetőek, az első négy sorban állatprotomék 

láthatóak, a másodikban talán szarvasok. Az ependytés alól előbukkanó chitón szabadon 

hagyja a lábfejeket. Az utolsó két mező díszítései nem kivehetőek. A karok vaskosak és 

nagyok a test többi részéhez képest, a gyapjúfonat inkább pálcaszerű, mintsem anyagra 

emlékeztető és a hüvelykujj belső széléről indul. Az istennőt kisérő szarvasok megjelennek, 

testükkel előrefelé néznek, de fejüket az istennő felé fordítják. 

 

Datálás: Kr. u. 2. század első fele.
124

 

 

Kiadta: FLEISCHER (1984): 758. Nr. 20. 

 

Tárgyalta: BARTOLLI-BELLORI (1691): II, 23; THIERSCH (1935): 62-63. Nr. 52 XLIII,2; 

FLEISCHER (1973). 35. E 113.  

  

                                                
124 THIERSCH (1935): 63. 
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J6 

Agyag pecsétlő nyomat Artemis Ephesia ábrázolással 

Anyag: agyag. 

Méret: magasság: 3,6 cm; szélesség: 3,5 cm.  

Ismertté válási hely: Ephesos. Lelőhely: ismeretlen. 

Őrzési helye: Bécs, Kunsthistorisches Museum. 

Leltári szám: 2059. 

Leírás: Maga a nyomat erősen kopott, sérült. Az istennő egy kerek, kétlépcsős talapzaton áll. 

Nagyon magas, keskeny polos, a bal fele alig-alig látszik. A nimbus megjelenik, továbbá a 

mellkason kivehető a virágkoszorú és a „mellek” két sora. Az ependytésen semmilyen 

mintázat nem látszik, viszont alul kivehetőek a chitón és a lábfejek. A kezek a szokásos 

módon oldalra nyúlnak, és alattuk alig-alig, de láthatóak a gyapjúfonatok. A szarvasok az 

istennőtől elfordulnak, de visszatekintenek rá. 

A nyomat felirata: ΗΙΕΡΟΥ ΑΝ[ΤΙ]ΓΡΑΦΙΟΥ 

 

Kiadta: THIERSCH (1935): 77-78. Nr. 101, Taf. XLVII,5; FLEISCHER (1973): 35. E114; 

FLEISCHER (1984): 758. Nr. 21.  
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Képjegyzék 

 

1.a–c  kép (A1) 
Artemis Ephesia körplasztikájának töredéke 

Aquileia, Museo Archeologico Nazionale, leltári szám: 451. 

A képek forrása: THIERSCH (1935): Taf XV,1–3. 

 

2.a–b  kép (A2) 
Artemis Ephesia körplasztikájának töredéke 

Aquileia, Museo Archeologico Nazionale, leltári szám: PG 8. 

A képek forrása: FLEISCHER (1973): Taf.1–2. 

 

3.a kép (A3) 
Epheszosi Artemis körplasztikájának töredéke 

 
Athén, Ethniko Arkhaiologiko Mouseio, leltári szám: 1638. 

A kép forrása: http://bit.ly/17ylUB5 (2013. június 24. állapot). 

 

3.b–c kép (A3) 

Artemis Ephesia körplasztikájának töredéke 

Athén, Ethniko Arkhaiologiko Mouseio, leltári szám: 1638. 

A képek forrása: Arachne adatbázisa, Nr. 989 (http://bit.ly/1en1vwq) (2013. szeptember 03. 

állapot). 

  

4.a kép (A4) 

Artemis Ephesia körplasztikájának töredéke 

Bázel, Antikenmuseum Basel und Sammlung Ludwig, leltári szám: BS 280. 

http://www.antikenmuseumbasel.ch/museum/griechenland-skulpturen/ 

 (2014. január 12. állapot). 

 

4.b–c kép (A4) 

Artemis Ephesia körplasztikájának töredéke 

Bázel, Antikenmuseum Basel und Sammlung Ludwig, leltári szám: BS 280. 

A képek forrása: THIERSCH (1935): Taf. XXXII,2. 
 

5. kép (A5) 

Artemis Ephesia körplasztikájának töredéke 

Őrzési hely ismeretlen. 

A kép forrása: ROTH–RUBI (1976): Nr. 122. 

 

6.a–d kép (A6) 

Artemis Ephesia körplasztikájának töredéke 

Őrzési hely ismeretlen. 

A képek forrása: FLEISCHER (1973) Taf. 35–36.  

 

7.a–b kép (A7) 

Artemis Ephesia körplasztikájának töredéke 
Drezda, Albertinum, leltári szám: 1765. 

A kép forrása: VORSTER (2011): 21.4–21.5.  

 

http://bit.ly/17ylUB5
http://bit.ly/1en1vwq
http://www.antikenmuseumbasel.ch/museum/griechenland-skulpturen/
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 8.a–b kép (A8) 

Artemis Ephesia körplasztikája 

Bologna, Museo Civico, leltári szám: G 1077. 

A képek forrása: Arachne adatbázis, Nr. 2643 http://bit.ly/15HRGYn (2013. augusztus 15. 

állapot). 

 

9.a kép (A9) 

Artemis Ephesia körplasztikájának töredéke 

Jeruzsálem, Israel Museum, leltári szám: IAA 1962–94. 

A kép forrása: Dr. Carl Rasmussen fotója. 

 

9.b–c kép (A9) 

Artemis Ephesia körplasztikájának töredéke 

Jeruzsálem, Israel Museum, leltári szám: IAA 1962–94. 

A képek forrása: A szerző saját fotói. 

 

10. kép (A10) 

Artemis Ephesia körplasztikája 

Jéna, Friedrich Schiller Universität, Archäologische Sammlungen, Sammlung Antiker 

Kleinkunst, leltári szám: SAK M 003. 

A kép forrása: Dr. Dennis Graen fotója. 

 

11. kép (A11) 

Artemis Ephesia körplasztikájának töredéke 

Koppenhága, Thorwaldsens Museum, leletári szám: H1406. 

A kép forrása: Thorwaldsens Museum onlíne katalógusa 

http://www.thorvaldsensmuseum.dk/en/collections/work/H1406/zoom 

 (2013.október 08. állapot). 

 

12.a–c kép (A12) 

Artemis Ephesia körplasztikájának töredéke 

Kos, Arkhaiologiko Museio, leltári szám: 81. 

A képek forrása: Harvard Library VIA adatbázis http://via.lib.harvard.edu 

(2103. július 21. állapot). 
 

13.a–b kép (A13) 

Artemis Ephesia körplasztikája 

Laon, Musée municipal d'art et d'achéologie, leltári szám: 37.1991. 

A képek forrása: Arachne adatbázis, Nr. 9892 (http://bit.ly/1knaUNW 

(2013. szeptember 03. állapot). 

 

14.a–b kép (A14) 

Artemis Ephesia körplasztikájának töredéke 

London, British Museum, leltári szám: 1861,1127.20. 

A képek forrása: British Museum honlapja, http://bit.ly/WNLrma 

(2013. szeptember 03. állapot). 

 

  

http://bit.ly/15HRGYn
http://www.thorvaldsensmuseum.dk/en/collections/work/H1406/zoom
http://via.lib.harvard.edu/
http://bit.ly/1knaUNW
http://bit.ly/WNLrma
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15.a–f (A15) 

Artemis Ephesiaz körplasztikája  

Sir John Soane’s Museum, London, leltári szám: M613. 

A képek forrásai: http://jeromeonline.co.uk/antiquities/index.cfm?folder_id=35&a_id=201 

(2013. május 12. állapot).  

 

16. kép (A16) 

Artemis Ephesia körplasztikája 

Őrzési hely ismeretlen. 

A kép forrása: THIERSCH (1935): XIII,1 
 

17.a–d kép (A17) 

Artemis Ephesia körplasztikájának töredéke 

Marseille, Musée d'Archéologie Méditerranéenne, leltári szám: n.a. 

A képek forrása: THIERSCH (1935): XVI,3 
 

18.a kép (A18) 

Artemis Ephesia körplasztikája 

Nápoly, Museo Archeologico Nazionale di Napoli, leltári szám: 665. 

A kép forrása: http://bit.ly/1nVEASQ (2013. január 30. állapot) 

 

18.b kép (A18) 

Artemis Ephesia körplasztikája 

Nápoly, Museo Archeologico Nazionale di Napoli, leltári szám: 665. 

A kép forrása: Mattia Moretti fotója. 

 

18.c–d kép (A18) 

Artemis Ephesia körplasztikája 

Nápoly, Museo Archeologico Nazionale di Napoli, leltári szám: 665. 

A kép forrása: Dr. Carl Rasmussen fotója. 

 

19. kép (A19) 

Artemis Ephesia körplasztikájának töredéke 

Nápoly, Museo Archeologico Nazionale di Napoli, leltári szám: n.a. 

A kép forrása: THIERSCH (1935): Taf. LXXV,1. 

 

20.a–d kép (A20) 

Artemis Ephesia körplasztikájának töredéke 

Párizs, Louvre, Salle de Clarac, leltári szám: MA 2441. 

A kép forrása: : http://bit.ly/1G9jELB  

(2015. június 16. állapot). 

 

20.e kép (A20) 

Artemis Ephesia körplasztikájának töredéke 

Párizs, Louvre, Salle de Clarac, leltári szám: MA 2441. 

A kép forrása: THIERSCH (1935): Taf. XVIII,1 
 

  

http://jeromeonline.co.uk/antiquities/index.cfm?folder_id=35&a_id=201
http://bit.ly/1nVEASQ
http://bit.ly/1G9jELB
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21.a kép (A21) 

Artemis Ephesia körplasztikája 

Róma, Musei Capitolini, Salle delle Colombe, leltári szám: 385. 

A kép forrása: Arachne adatbázis, Nr.15932 http://bit.ly/XjbMsf (2013.június.24. állapot) 
 

22.b kép (A21) 

Artemis Ephesia körplasztikájának talapzata 

Róma, Musei Capitolini, Salle delle Colombe, leltári szám: 385. 

A kép forrása: Arachne adatbázis, Nr.15932 http://bit.ly/XjbMsf (2013.június.24. állapot) 

 

23.c kép (A21) 

Artemis Ephesia körplasztikájának talapzata  

A kép forrása: MENETREIUS (1688): 10. jobb oldali szobor talapzata. 

http://www.archive.org/stream/symbolicadianaee00mene#page/n13/mode/2up (2013. június. 

04 állapot) 

 

22.a–b kép (A22) 

Artemis Ephesia körplasztikája 

Róma, Museo Torlonia, leltári szám: 483. 

Róma, Palazzo Dei Conservatori, Sala dei Trifoni.,eltári szám: 1182. 

A képek forrása: THIERSCH (1935): Taf. IX,1–2 

 

23.a kép (A23) 

Artemis Ephesia körplasztikája 

Róma, Palazzo Dei Conservatori, Sala dei Trifoni, leltári szám: 1182. 

A kép forrása: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:0_Artemis_of_Ephesus_-

_Musei_Capitolini_(3).JPG (2013.április.18. állapot). 

Fotó: Jean-Pol Grandmont 
 

23.a kép (A23) 

Artemis Ephesia körplasztikája 

Róma, Palazzo Dei Conservatori, Sala dei Trifoni, leltári szám: 1182. 

A kép forrása: https://www.flickr.com/photos/sonofgroucho/5650706218/sizes/l 

 

24. kép (A24) 

Artemis Ephesia körplasztikája 

Róma, Vatikán, Galleria Dei Candellabri, leltári szám: 2505. 

A kép forrása: http://www.flickriver.com/photos/leonandloisphotos/2739818455/  

(2013. május 12. állapot). 

Fotó: Leon Reed 

 

25.a–b kép (A25) 

Artemis Ephesia körplasztikája 

Róma, Villa Albani, leltári szám: 700. 
A képek forrása: THIERSCH (1935): VI,1, VII. 

 

26. kép (A26) 

Artemis Ephesia körplasztikája 

Róma, Villa Albani, leltári szám: 658. 

A kép forrása: THIERSCH (1935): Taf. VIII. 
 

http://bit.ly/XjbMsf
http://bit.ly/XjbMsf
http://www.archive.org/stream/symbolicadianaee00mene#page/n13/mode/2up
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:0_Artemis_of_Ephesus_-_Musei_Capitolini_(3).JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:0_Artemis_of_Ephesus_-_Musei_Capitolini_(3).JPG
https://www.flickr.com/photos/sonofgroucho/5650706218/sizes/l
http://www.flickriver.com/photos/leonandloisphotos/2739818455/
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27.a kép  

A Kroisos-féle szentély területé talált, daedalikus stílusú kisplasztika töredék 

Kr. e. 6. sz. 

A kép forrása: http://www.oeai.at/tl_files/img/Abb.%201_Herrin%20der%20Tiere%20-

%20Ephesos_Vorder-und%20Rueckseite.jpg (2014. december 12. állapot). »© ÖAI 2014« 

 

27.b kép 

A Kroisos-féle szentély területé talált daedalikus stílusú kisplasztika töredék rekonstrukciója 

A kép forrása: http://www.oeai.at/tl_files/img/Abb.%201_Herrin%20der%20Tiere%20-

%20Ephesos_Vorder-und%20Rueckseite.jpg (2014. december. 12. állapot). »© ÖAI 2014« 

 

28. kép (A28) 

Artemis Ephesia körplasztikája 

Őrzési helye ismeretlen. 

A kép forrása: THIERSCH (1935): XXIV,2. 

 

29.a kép (A29) 

Artemis Ephesia körplasztikájának töredéke (A „nagy” Artemis Ephesia) 

Selçuk, Efes Müzesi, leltári szám: 712. 

A kép forrása: http://bit.ly/1HP6nL1 (2014. december 1. állapot). 

 

29.b kép (A29) 

Artemis Ephesia körplasztikájának töredéke (A „nagy” Artemis Ephesia) 

Selçuk, Efes Müzesi, leltári szám: 712. 

A kép forrása: http://bit.ly/1xP7aL2 (2014. december 1. állapot). 

 

29.c kép (A29) 

Artemis Ephesia körplasztikájának töredéke (A „nagy” Artemis Ephesia) 

Selçuk, Efes Müzesi, leltári szám: 712. 

A kép forrása: http://bit.ly/14sP7xv (2014. december 1. állapot). 

 

29.d kép (A29) 

Artemis Ephesia körplasztikájának töredéke (A „nagy” Artemis Ephesia) 

Selçuk, Efes Müzesi, leltári szám: 712. 

A kép forrása: http://bit.ly/14sP7xv (2014. december 1. állapot). 

 

29.e–g kép (A29) 

Artemis Ephesia körplasztikájának töredéke (A „nagy” Artemis Ephesia) 

Selçuk, Efes Müzesi, leltári szám: 712. 

A kép forrása: FLEISCHER (1973):  Taf. 16–17. 

 

30.a kép (A30) 

Artemis Ephesia körplasztikája (A „szép”Artemis Ephesia) 

Selçuk, Efes Müzesi, leltári szám: 718. A szoborhoz tartozó, de attól különálló gyapjú fonat 

töredék leltári száma: 1637. 

A kép forrása: http://bit.ly/1dBK2Hr  (2015. április 24. állapot). 

 

  

http://www.oeai.at/tl_files/img/Abb.%201_Herrin%20der%20Tiere%20-%20Ephesos_Vorder-und%20Rueckseite.jpg
http://www.oeai.at/tl_files/img/Abb.%201_Herrin%20der%20Tiere%20-%20Ephesos_Vorder-und%20Rueckseite.jpg
http://www.oeai.at/tl_files/img/Abb.%201_Herrin%20der%20Tiere%20-%20Ephesos_Vorder-und%20Rueckseite.jpg
http://www.oeai.at/tl_files/img/Abb.%201_Herrin%20der%20Tiere%20-%20Ephesos_Vorder-und%20Rueckseite.jpg
http://bit.ly/1HP6nL1
http://bit.ly/1xP7aL2
http://bit.ly/14sP7xv
http://bit.ly/14sP7xv
http://bit.ly/1dBK2Hr
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30.b kép (A30) 

Artemis Ephesia körplasztikája (A „szép”Artemis Ephesia) 

Selçuk, Efes Müzesi, leltári szám: 718. A szoborhoz tartozó, de attól különálló gyapjú fonat 

töredék leltári száma: 1637. A kép forrása: http://bit.ly/1dBK2Hr  (2015. április 24. állapot). 

 

30.c kép (A30) 

Artemis Ephesia-körplasztika nimbusának hátoldala (A „szép”Artemis Ephesia) 

Selçuk, Efes Müzesi, leltári szám: 718. 

A kép forrása: FLEISCHER (1973): Taf. 23.a. 

 

31. kép (A31) 

Artemis Ephesia körplasztikájának töredéke (A „kis” Artemis Ephesia) 

Selçuk, Efes Müzesi, leltári szám: 717. 

A kép forrása: http://bit.ly/1JHOjq9 (2015. április 24. állapot). 

 

32.a kép (A32) 

Artemis Ephesia körplasztikájának töredéke 

Tripolisz, Múzeum, leltári szám: 150. 

A kép forrása: http://bit.ly/1BJdAZw (2014. december 18. állapot). 

 

32.b kép (A32) 

Artemis Ephesia körplasztikájának töredéke 

Tripolisz, Múzeum, leltári szám: 150. 

A kép forrása: http://bit.ly/1BMVVAB (2014. december 18. állapot). 

 

33. kép (A33) 

Artemis Ephesia körplasztikájának töredéke 

Umm Qeis, Régészeti Múzeum, leltári szám: 17. 

A kép forrása: Dr. Carl Rasmussen fotója. 

 

34.a kép (A34) 

Artemis Ephesia körplasztikájának töredéke 

Verona, Mus. Arch. Al. Teatro Romano, leltári szám: n.a. 

A kép forrása: Arachne 54787, http://bit.ly/1KCuLRM (2015. április 28. állapot). 

 

34.b kép (A34) 

Artemis Ephesia körplasztikájának töredéke 

Verona, Mus. Arch. Al. Teatro Romano, leltári szám: n.a. 

A kép forrása: THIERSCH (1935): XXIV,3. 

 

35. kép (B1) 

Artemis Ephesia körplasztikájának felsőtest töredéke 

Őrzési hely ismeretlen. 

A kép forrása: FLEISCHER (1935): Taf. 171. 

 

36. a–b kép (B2) 

Artemis Ephesia körplasztikájának felsőtest töredéke 

Frascati, Villa Falconieri, leltári szám: n.a. 

A képek forrása: THIERSCH (1935): Taf. XXII,3–4. 

 

http://bit.ly/1dBK2Hr
http://bit.ly/1JHOjq9
http://bit.ly/1BJdAZw
http://bit.ly/1BMVVAB
http://bit.ly/1KCuLRM
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37. kép (B3) 

Artemis Ephesia körplasztikájának felsőtest töredéke 

Párizs, Louvre, Salle de Clarac, leltári szám: 2440. 

A kép forrása: THIERSCH (1935): Taf. XV,1. 

 

38.a–b kép (B4) 

Artemis Ephesia szobrának felsőtest töredéke   

Róma, Museo Torlonia, leltári szám: n.a. 

A képek forrása: THIERSCH (1935): Taf. XIV, 3; XXIV, 1. 

 

39. kép (B5) 

Artemis Ephesia szobrának felsőtest töredéke az ependytés részleges első és második sorával 

Róma, Antiquario Columnale, leltári szám: n.a. 

A kép forrása: Arachne 52548, http://bit.ly/1pxpAc9 (2015. február 12. állapot). 

 

40.a–b kép (B6) 

Artemis Ephesia szobrának felsőtest töredéke 

Vatikán, Museo Gregoriano Profano, leltári szám: 3778. 

A kép forrása: Arachne 60024, http://bit.ly/1JI17N (2015. április 28. állapot). 

 

41. kép (B7) 

Artemis Ephesia szobrának felsőtest töredéke 

Róma, Museo Gregoriano Profano, leltári szám: 3905. 

A kép forrása: Arachne 60049, http://bit.ly/1EHkNMK (2015. április 6. állapot). 

 

42. kép (B8) 

Artemis Ephesia szobrának feje 

Róma, Museo Nazionale Romano – Palazzo Altemps, leltári szám: 549356. 

A kép forrása: CAPODIFERRO (2011): 440. 

 

43. kép (B10) 

Artemis Ephesia körplasztikájának felsőtest töredéke 

Selçuk, Efes Müzesi, leltári szám: 2172. 

A kép forrása: FLEISCHER (1935): Taf. 31. 

 

44.a–b kép (B12) 

Artemis Ephesia körplasztikájának kéztöredéke 

Münster, Archäologisches Museum, leltári szám: 2375. 

A kép forrása: http://www.museum-

digital.de/thue/index.php?t=objekt&suinin=4&suinsa=9&oges=1353&navlang=hu 

 

45.a–b kép (C5) 

Artemis Ephesia körplasztikájának alsótest töredéke 

Párizs, Louvre, Salle de Clarac, leltári szám: 2442. 

A képek forrása: THIERSCH (1935): Taf. XIX,1–2. 

 

46.a–c kép (C6) 

Artemis Ephesia körplasztikájának alsótest töredéke 

Párizs, Louvre. Salle de Milet, Leltári szám: 3279. 

A képek forrása: http://bit.ly/1IgKcfp (2015. június 16. állapot). 

http://bit.ly/1pxpAc9
http://bit.ly/1JI17N
http://bit.ly/1EHkNMK
http://www.museum-digital.de/thue/index.php?t=objekt&suinin=4&suinsa=9&oges=1353&navlang=hu
http://www.museum-digital.de/thue/index.php?t=objekt&suinin=4&suinsa=9&oges=1353&navlang=hu
http://bit.ly/1IgKcfp
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47. kép (C7) 

Artemis Ephesia körplasztikájának ependytés töredéke 

Selçuk, Efes Müzesi(?) raktár, lelet szám: 231/36. 

A kép forrása: FLEISCHER (1973): Taf. 29.a. 

 

48.a–b kép (C8) 

Artemis Ephesia körplasztikájának ependytés töredéke 

Selçuk, Múzeum, leltári szám: 1910. 

A képek forrása: FLEISCHER (1973): Taf. 30.c–d. 

 

49.kép (C9) 

Artemis Ephesia körplasztikájának ependytés töredéke 

Selçuk, Efes Müzesi., leltári szám: n.a. 

A kép forrása: THIERSCH (1935): Taf. XXXV,1. 

 

50. kép (A39) 

Artemis Ephesia körplasztikájának töredéke 

Őrzési hely ismeretlen. 

A kép forrása: http://www.squinchpix.com/PHP_1.php?imgnum=2&setidx=344591 

(2015. május 10. állapot). 

 

51. kép(C11) 

Artemis Ephesia körplasztikájának ependytés töredéke 

Selçuk, Efes Müzesi, leltári szám: 1082. 

A kép forrása: FLEISCHER (1973): Taf. 32 

 

52.a–d kép (D6) 

Artemis Ephesia-körplasztika polos töredéke 

Ostia, Museo Antiquario, leltári szám: n.a. 

A képek forrása: THIERSCH (1935): Taf. XXXVIII, 1–4. 

 

53.a–b kép (C3)  

Artemis Ephesia körplasztikájának ependytés töredéke 

Isztanbul, Arkeoloji Müzeleri, leltári szám: 4613. 

A képek forrása: FLEISCHER (1973): Taf. 5.a–b. 

 

54. kép (D4) 

Artemis Ephesia körplasztikájának polos töredéke 

Kyréné, leltári szám: n.a. 

A kép forrása: FLEISCHER (1973): Taf. 10 

 

55. kép (D1) 

Artemis Ephesia-körplasztika polos töredéke 

Bécs, Ephesos Museum, leltári szám: 893. 

A kép forrása: THIERSCH (1935): Taf. XXXVIII,1. 

 

56.a–b kép (D8) 

Artemis Ephesia körplasztikájának polos töredéke 

http://www.squinchpix.com/PHP_1.php?imgnum=2&setidx=344591
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Róma, Villa Albani, leltári szám: 371. 

A képek forrása: THIERSCH (1935): Taf. XXXVI,1–2. 

  

57. kép (D9) 

Artemis Ephesia körplasztikájának polos töredéke 

Selçuk, Efes Müzesi, leltári szám: n.a. 

A kép forrása: THIERSCH (1935): Taf. XXXV,2–3. 

 

58.a–b kép (D10) 

Artemis Ephesia körplasztikájának nimbusz töredéke 

Selçuk, Efes Müzesi, leltári szám: n.a. 

A képek forrása: THIERSCH (1935): Taf. XXXIV,1–2. 

 

59. kép (D11) 

Artemis Ephesia körplasztikájának nimbusz töredéke 

Selçuk, Efes Müzesi, ásatási katalógusszám: 34/60. 

A kép forrása: FLEISCHER (1973): Taf. 30b. 

 

60.a–b kép (G1) 

Artemis Ephesia bronz kisplasztikája 

Bologna, Museo Civico, leltári szám: 854 

A képek forrása: THIERSCH (1935): Taf. XXXIX,13. 

 

61. kép (G2) 

Artemis Ephesia bronz kisplasztikája 

Boston, Museum of Fine Arts, leltári szám: 66.951. 

A kép forrása: a bostoni Museum of Fine Arts online kollekciója. 

http://www.mfa.org/collections/object/ephesian-artemis-401017 (2015. február 3. állapot). 

 

62. kép (G3) 

Artemis Ephesia bronz kisplasztikája 

Isztanbul, Arkeoloji Müzesi, leltári szám: 2529. 

A kép forrása: FLEISCHER (1973): Taf. 43b. 

 

63.a–b kép (G4) 

Artemis Ephesia bronz kisplasztikája 

Párizs, Louvre, leltári szám: E22241. 

A képek forrása: http://bit.ly/1IgKcfp (2015. június 16. állapot) 

 

64. kép (H1) 

Artemis Ephesia terrakotta kisplasztikája 

Boston, Museum of Fine Arts, leltári szám: 03.886a 

A kép forrása:  a bostoni Museum of Fine Arts online kollekciója. 

http://www.mfa.org/collections/object/ephesian-artemis-401017 (2015. február 3. állapot). 

 

65. kép (H2) 

Artemis Ephesia kisplasztikájának töredéke 

Burdur, Museum, leltári szám: 2164. 

A kép forrása:  https://www.flickr.com/photos/carolemage/8644074491/in/photostream/ 

(2015. február 3. állapot) 

http://www.mfa.org/collections/object/ephesian-artemis-401017
http://bit.ly/1IgKcfp
http://www.mfa.org/collections/object/ephesian-artemis-401017
https://www.flickr.com/photos/carolemage/8644074491/in/photostream/
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66.kép (H3) 

Artemis Ephesia terrakotta kisplasztikája 

Cambridge, Harvard University, leltári szám: TL 14634. 

A kép forrása: http://www.harvardartmuseums.org/collections/object/191777?position=2 

(2015. február 3. állapot). 

 

67. kép (H4) 

Artemis Ephesia terrakotta kisplasztikája. 

Genf, Musée d’art et d’histoire, leltári szám: 9150. 

A kép forrása: THIERSCH (1935): XLII,1. 

 

68.a–b kép (H5) 

Artemis Ephesia terakotta kisplasztikája 

Genf, Musée d’art et d’histoire, leltári szám: 9148. 

A képek forrása: THIERSCH (1935): Taf. XLI,1–2. 

 

69. kép (H7) 

Ephesosi terrakotta Artemis kisplasztikája 

Genf, Musée d’art et d’histoire, leltári szám: 11201. 

A kép forrása: THIERSCH (1935): XLII,3. 

 

 

70. kép (H9) 

Artemis Ephesia terrakotta kisplasztikájának töredéke 

Genf, Musée d’art et d’histoire, leltári szám: 10978. 

A kép forrása: THIERSCH (1935): XLII,4. 

 

71.a–b kép (D3) 

Artemis Ephesia-körplasztika polos töredéke 

Izmir, Basmane Múzeum (?), leltári szám: n.a. 

A kép forrása: FLEISCHER (1973): Taf. 6.a–b. 

 

72. kép (G5) 

Bronztányér Artemis Ephesiat ábrázoló vésettel 

Őrzési hely ismeretlen. 

A kép forrása: THIERSCH (1935): Taf. XLV,2. 

 

73. kép (H10) 

Artemis Ephesia terrakotta kisplasztikája 

Kapstadt, South African Cultural Museum, leltári szám: n.a. 

A kép forrása: FLEISCHER (1973): Taf. 46. 

 

74. kép (H11) 

Artemis Ephesia kisplasztika 

Magántulajdonban. 

A kép forrása: FLEISCHER (1973): Taf. 47a. 

 

  

http://www.harvardartmuseums.org/collections/object/191777?position=2
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75. kép (H12) 

Artemis Ephesia terrakotta kisplasztikájának töredéke 

Lipcse, Archäologisches Institut der Universität, leltári szám: T 962. 

A kép forrása: FLEISCHER (1973): Taf. 47b. 

 

76.a–b kép (H13) 

Artemis Ephesia terrakotta kisplasztikája 

London, British Museum, leltári szám: C 452. 

A képek forrása: http://bit.ly/1FjinAQ (2015. február 12. állapot). 

 

77.a kép (H14) 

Artemis Ephesia terrakotta kisplasztikája 

London, British Museum, leltári szám: 1971.9–24.1. 

A kép forrása: http://bit.ly/1dGRGAa (2015. február 12. állapot). 

 

77.b kép (H14) 

Artemis Ephesia terrakotta kisplasztikája 

London, British Museum, leltári szám: 1971.9–24.1. 

A kép forrása: http://bit.ly/1FjkR21 (2015. február 12. állapot). 

 

78. kép (H16) 

Artemis Ephesia terrakotta kisplasztikája 

Párizs, Louvre, leltári szám: 809. 

A kép forrása: THIERSCH (1935): Taf. XLII,2. 

 

79.a–b kép (H17) 

Artemis Ephesia terrakotta kisplasztikája 

Párizs, Louvre, leltári szám: CA1202. 

A kép forrása: http://bit.ly/1JR0fGr (2015. június 16. állapot) 

 

80. kép (H22) 

Artemis Ephesia terrakotta kisplasztikájának töredéke 

Selçuk, Efes Müzesi, leltári szám: n.a. 

A kép forrása: FLEISCHER (1973): Taf. 48. 

 

81. kép (H23)  

Artemis Ephesia terrakotta kisplasztikája 

Selçuk, Efes Müzesi, leltári szám: 1670. 

A kép forrása: FLEISCHER (1973): Taf. 49. 

 

82.a kép 

Kleopátra Seléné, ezüsttál a Boscoreale kincsből 

Kr. e. 1–Kr. u. 1 sz. 

Párizs, Louvre, katalógusszám: AO19862-17. 

A kép forrása: http://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/boscoreale-treasure  

(2015. február 12. állapot). 

 

  

http://bit.ly/1FjinAQ
http://bit.ly/1dGRGAa
http://bit.ly/1FjkR21
http://bit.ly/1JR0fGr
http://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/boscoreale-treasure
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82.b kép 

Kleopátra Seléné 

Kr. e. 1–Kr. u. 1 sz.  

A kép forrása: http://centuriespast.tumblr.com/post/63687629608/tiny-librarian-a-roman-

parcel-gilt-silver (2015. február 12. állapot). 

 

83. kép (H24) 

Artemis Ephesia terrakotta kisplasztikájának feje 

Selçuk, Efes Müzesi, leltári szám: n.a. 

A kép forrása: FLEISCHER (1973): Taf. 50.a. 

 

84. kép (H25) 

Artemis Ephesia terrakotta kisplasztikájának töredéke 

Selçuk, Efes Müzesi, leltári szám: n.a. 

A kép forrása: FLEISCHER (1973): Taf. 50.b 

 

85. kép (I1) 

Artemis Ephesiat ábrázoló relief 

Afyon, Arkeoloji Müzesi, leltári szám: ismeretlen. 

A kép forrása: FLEISCHER (1973): Taf. 38 

 

86.a kép (I2) 

Artemis Ephesiat ábrázoló fogadalmi sztélé 

Leiden, Rijksmuseum van Oudheden, leltári szám: SNS 308. 

A kép forrása: http://bit.ly/1TrHtIE (2015. február 12. állapot). 

 

86.b kép (I2) 

Artemis Ephesiat ábrázoló fogadalmi sztélé 

Leiden, Rijksmuseum van Oudheden, leltári szám: SNS 308. 

A kép forrása: http://bit.ly/1R6gEpf (2015. február 12. állapot). 

 

87. kép 
Artemis Anaitist ábrázoló érme  

Apameia Kr.e. 133-148. 

A kép forrása: http://www.forumancientcoins.com/moonmoth/coins/apameia_001.html 

 

88. kép  

Artemis Anaitist ábrázoló érme 

Hypaipa Kr.u. 66-68. 

A kép forrása: http://www.wildwinds.com/coins/ric/nero/RPC_2545.jpg 

 

89. kép (I3) 

Artemis Ephesiat ábrázoló fogadalmi sztélé 

Leiden, Rijksmuseum van Oudheden, leltári szám: LKA 1120. 

A kép forrása: http://bit.ly/1GPLi4Z (2015. február 18. állapot). 

 

90. kép (I5) 

Artemis Ephesia vagy egy ahhoz nagyon hasonló istennő reliefje 

Hierapolis, színház színpadát díszítő relief sorozaton. 

A kép forrása: http://www.pbase.com/dosseman/image/38955908 (2015. április18. állapot). 

http://centuriespast.tumblr.com/post/63687629608/tiny-librarian-a-roman-parcel-gilt-silver
http://centuriespast.tumblr.com/post/63687629608/tiny-librarian-a-roman-parcel-gilt-silver
http://bit.ly/1TrHtIE
http://bit.ly/1R6gEpf
http://www.forumancientcoins.com/moonmoth/coins/apameia_001.html
http://www.wildwinds.com/coins/ric/nero/RPC_2545.jpg
http://bit.ly/1GPLi4Z
http://www.pbase.com/dosseman/image/38955908
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91. kép (I6) 

Artemis Ephesia vagy egy ahhoz nagyon hasonló istennő relief 

Hierapolis, színház színpadát díszítő relief sorozaton. 

A kép forrása: http://www.pbase.com/dosseman/image/133806077 

(2015. április18. állapot). 

 
92.a–b kép (I7) 
Artemis Ephesiát ábrázoló relief fríz 

Őrzési helye ismeretlen. 

A kép forrása: RAMSAY (1911): Plate 3. 

 

93. kép (I8) 

Relief Artemis Ephesiával és Serapisszal 

Selçuk, Efes Müzesi, leltári szám: 457. 

A kép forrása: http://bit.ly/1RhcPxG (2015. március 1. állapot). 
 

94. kép  

Potnia thérónt ábrázoló alabastron, Kameiros 

Kr. e. 640–625. 

Párizs, Louvre, Leltári szám: A408; KAHIL (1984): Nr. 23. 

A kép forrása: http://bit.ly/1R4y9LZ (2015. május 28.). 

 

95. kép  

Potnia thérónt ábrázoló feketealakos lekythos, Itália. 

Kr. e. 560–550. 

Párizs, Louvre, leltári szám: F41; KAHIL (1984): Nr. 34. 

A kép forrása: http://bit.ly/1GOakOt (2015. május 28.). 

 

96.a kép  

Artemis 

Kr. e. 450 k. 

Toronto, Royal Ontario Museum, leltári szám: 959.17.99. 

A kép forrása: KAHIL (1984): (665) 491.  Nr. 575.   

 

96.b kép 

Nőalak egy sírépületről 

Kr.e. 4. sz. 

New York, The Metropolitan Museum of Art, Leltári szám: 13228. 

A kép forrása: BIEBER (1961): Fig. 209. 

 

97.a kép 

Artemis, terrakotta kisplasztika, Ciprus, Achana, Artemis szentély 

Kr. e. 450–300. 

London, British Museum, leltári szám: 1883,0106.5  

A kép forrása: http://bit.ly/1GmTULq (2015. május 29. állapot). 

 

  

http://www.pbase.com/dosseman/image/133806077
http://bit.ly/1RhcPxG
http://bit.ly/1R4y9LZ
http://bit.ly/1GOakOt
http://bit.ly/1GmTULq
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97.b kép 

Artemis, terrakotta kisplasztika, Ciprus, Achana, Artemis szentély 

Kr. e. 4. sz.  

London, British Museum, leltári szám: 1883,0106.6- 

A kép forrása: http://bit.ly/1gCGsyp 

(2015. május 29. állapot) 

 

98.a kép 

Artemis terrakotta kisplasztika, Thespies 

Kr. e. 600–480  

Párizs, Louvre, leltári szám: MNB1322 

A kép forrása: http://bit.ly/1V4ZBsE (2015. május 29. állapot). 

 

98.b kép 
Artemis terrakotta kisplasztika, Korfu 

Kr. e. 5. sz. 

Athén, Ethniko Arkhaiologiko Mouseio, leltári szám: 1073 

A kép forrása: KAHIL (1984): Nr. 607. 

 

99.a kép 

Massilai Artemist ábrázoló érme. (Hostilius Saserna) 

A kép forrása: http://www.wildwinds.com/coins/rsc/hostilia/hostilia4.14.jpg  
(2015. február 18. állapot) 
 

99.b kép 

Massilai Artemist ábrázoló érme.( Hostilius Saserna) 

A kép forrása: http://bit.ly/1GNs5gn 

(2015. február 18. állapot) 

 

100.a kép 

Artemis Ephesiat ábrázoló érme (L. C. Lentulus és C. C. Marcellus) 

A kép forrása: http://bit.ly/1bvWPts 

(2015. február 18. állapot) 

 

100.b kép 

 Artemis Ephesiat ábrázoló érme (L. C. Lentulus és C.C. Marcellus) 

A kép forrása: http://bit.ly/1zylKrB 

(2015. február 18. állapot) 

 

102. kép 

Giovanni Antonio Dosio Artemis Ephesia metszete a Codex Berolinensisben 

A kép forrása: http://www.bildindex.de/obj02030146.html#|home 

(2015. február 18. állapot) 

 

103. kép 

Menetreius Symbolica Dianae Ephesiae statua című művének 58 oldalán látható Artemis 

Ephesia ábrázolás. 

A kép forrása: https://archive.org/stream/symbolicadianaee00mene#page/n9/mode/2up 

(2015. február 18. állapot) 

 

http://bit.ly/1gCGsyp
http://bit.ly/1V4ZBsE
http://www.wildwinds.com/coins/rsc/hostilia/hostilia4.14.jpg
http://bit.ly/1GNs5gn
http://bit.ly/1bvWPts
http://www.bildindex.de/obj02030146.html#|home
https://archive.org/stream/symbolicadianaee00mene#page/n9/mode/2up
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104.kép 

Hadrianus ephesosi temploma kapujának zárókövén ábrázolt Tyché 

A kép forrása: https://www.flickr.com/photos/garrettziegler/5162561861/sizes/l 

(2015. február 21. állapot) 

 

105. kép 

Joachim von Sandrart Galleria Giustiniana című művének Artemis Ephesia ábrázolása  

Valószínűleg az A23-as egy korábbi állapota. 

A kép forrása: SANDRART (1635): Galleria Giustiniana I, 152. 

 

106. kép 

Menetreius Symbolica Dianae Ephesiae statua című művének 9 oldalán, bal oldalt látható 

Artemis Ephesia ábrázolás. 

Valószínűleg az A23-as egy korábbi állapota. 

A kép forrása: https://archive.org/stream/symbolicadianaee00mene#page/n9/mode/2up 

(2015. február 21. állapot) 

 

107. kép 

Joachim von Sandrart Galleria Giustiniana című művének Artemis Ephesia ábrázolásának 

mellkasi része.  

Valószínűleg az A23-as egy korábbi állapota. 

A kép forrása: SANDRART (1635): Galleria Giustiniana I, 152. 

 

108. kép 

Menetreius Symbolica Dianae Ephesiae statua című művének 10 oldalán, jobb oldalt látható 

Artemis Ephesia ábrázolásának mellkasi része. 

Valószínűleg az A21-es egy korábbi állapota. 

A kép forrása: https://archive.org/stream/symbolicadianaee00mene#page/n9/mode/2up 

(2015. február 21. állapot) 

 

109. kép 

Sienai Vázlatkönyv Artemis Ephesia ábrázolása 

A kép forrása: THIERSCH (1935): Taf. LIII,1 (A könyvben egy sajtóhiba miatta a 2 számot 

kapta) 

 

110. kép 

Boissard, Jean Jacques: Topographia urbis Romae, A118 

A kép forrása: http://arachne.uni-koeln.de/Tei-Viewer/cgi-bin/teiviewer.php?scan=BOOK-

810087-0001_182044 

(2015. február 21. állapot) 

 

111. kép  

Cartari –féle Artemis Ephesia ábrázolás 

A kép forrása: THIERSCH (1935):  LIII,2. 

   
  

https://www.flickr.com/photos/garrettziegler/5162561861/sizes/l
https://archive.org/stream/symbolicadianaee00mene#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/symbolicadianaee00mene#page/n9/mode/2up
http://arachne.uni-koeln.de/Tei-Viewer/cgi-bin/teiviewer.php?scan=BOOK-810087-0001_182044
http://arachne.uni-koeln.de/Tei-Viewer/cgi-bin/teiviewer.php?scan=BOOK-810087-0001_182044
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112. kép 

Montfaucon L' antiquité expliquée et représentée en figures Pl. XCVI, bal oldali kép. 

A kép forrása: http://digi.ub.uni-

heidelberg.de/diglit/montfaucon1722/0008/scroll?sid=fe99e086978b137f0797c6cdbd3a22f4 

(2015. február 21. állapot) 

 

113. kép 

Athanasius Kircher Oedipus Aegyptiacus 

A kép forrása: a szerző fotója 

 

114. kép 

Menetreius Symbolica Dianae Ephesiae statua című művének 60 oldalán, bal oldalt látható 

Artemis Ephesia ábrázolásának mellkasi része. 

A kép forrása: https://archive.org/stream/symbolicadianaee00mene#page/n71/mode/2up 

 

115. kép 

La Chausse-féle Artemis Ephesia ábrázolás 

A kép forrása: THIERSCH (1935):  LIII,2. 

 

116. kép 

Bonnani-féle féle Artemis Ephesia ábrázolás 

 

117. kép 

Bartoli-féle Artemis Ephesia ábrázolás  

A kép forrása: http://www.thorvaldsensmuseum.dk/en/collections/work/E1523 

(2015. február 21. állapot) 

 

118. kép 

Delphoi múzeum chryselephantin szobrának alstestét takaró arnylemez  

A képért köszönet: Tóth Anna Juditnak. 

 

119.kép 

Claudius-korabeli, Artemis Ephesiaont ábrázoló érme 

A kép forrása: 

http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?album=121&pid=2828#top_displa

y_media 

(2015. február 21. állapot) 

 

120. kép 

Valerianus-korabeli, Artemis Ephesiaont ábrázoló érme 

A kép forrása:  

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?obje

ctId=1320026&partId=1&searchText=+coin+ephesus&images=true&page= 

(2015. február 21. állapot) 

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/montfaucon1722/0008/scroll?sid=fe99e086978b137f0797c6cdbd3a22f4
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/montfaucon1722/0008/scroll?sid=fe99e086978b137f0797c6cdbd3a22f4
http://www.thorvaldsensmuseum.dk/en/collections/work/E1523
http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?album=121&pid=2828#top_display_media
http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?album=121&pid=2828#top_display_media
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=1320026&partId=1&searchText=+coin+ephesus&images=true&page=
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=1320026&partId=1&searchText=+coin+ephesus&images=true&page=
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A képért köszönet Dr. Carl Rasmussennek. 
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A fotóért köszönet Mattia Morettinek.  
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A fotóért köszönet Dr. Carl Rasmussennek. 
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A képért köszönet Dr Carl Rasmussennek. 
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     82.a kép         82.b kép 



 

83. kép (H24) 

 

 

84. kép (H25) 
 



 

85. kép (I1) 

 



 

86.a kép (I2) 

 

 

86.b kép (I2) 

 



 

87. kép Artemis Anaitis, Apameia Kr. e. 133-148 

 

 

 

 

88. kép Artemis Anaitis, Hypaepa Kr. u. 66-68 



 

89. kép (I3) 

 

 



 

90. kép (I5) 

 

 



 

91. kép (I6) 

 

 

 



   

92.a kép (I7) 

 

 

 

 

 

92.b kép (I7) 
 



 

93. kép (I8) 

 

 



 

94. kép 

 

 

 

 



 

95. kép  

 

 

 

 



 

96.a kép 

 

96.b kép 

 



 

97.a kép 

 

 

97.b kép 
 



 

98.a kép 

 

 

98.b kép 

 
 



 

99.a kép Massiliai Artemis, Hostilius Saserna 

 

 

99.b kép Masilai Artemis, Hostilius Saserna 

 

 

100.a kép Ephesosi Artemis, L. C. Lentulus és C. C. Marcellus 

 

 

100.b kép Ephesosi Artemis, L. C. Lentulus és C.C. Marcellus 

 



 

101. kép (D14) 



 

102. kép 

Giovanni Antonio Dosio metszete 

 

103. kép 

Menetreius 



 

104. kép 

 

 



 

105. kép  

Sandrart 

 

106. kép 

Menetreius 



 

107. kép 

Sandrart (A23?) 

 

 

 

108. kép 

Menetreius (A21?) 



 

109. kép  

Sienai Vázlatkönyv 

 

110. kép 

Boissard 

 

111. kép 

Cartari 



 

112. kép 

Montfaucon 

 

113. kép 

Kircher 

 

114. kép 

Menetreius 

 



 

115. kép 

La Chausse 

 

116. kép 

Bonanni 

 

117. kép 

Bartolli 



 


