
HERMES-THOTH SZOBROC
KÁK A EMZETI MÚZEUMBAN. 
A Nemzeti Múzeumban őrzött bronz zob
rok közül tárgyi és müvészi szempontból 
me ze kimaga lik az, melyet mellékelve 
( r. I) bemutatunk. Magassága = IZ cm. 
Csaknem telje en ép, csupán a bal kezé
ben tartott attributum felső vége törött 
le. Az egész bronzfölületet sötét, mélyen 
zöld, zép patina borítja.'" A szobrocska 
alighanem a Kiss-féle gyüjteményből szár
mazik. Találási helyét nem ösmerjük. -
Müvészi jelentősége abban áll, hogy tel

jes stylu hüséggel mutatja be a görög 
müvészetnek egy nagyhírü müvé zi typu
sáto Testvéri rokonsága az Ú. n. Ligurio
bronzzal"'''' első pillantásra zembeötl ő. 

C ak az oldalak vannak elcserélve. Az állás, 

a tagok beállítá a azonos. A ré zletekben 
azonban bronzunk fejlettebb, mint a Hage
lada -féle argiv kánon, melyet a Ligurio
bronz képvisel. Mintázása /Tondo abb, ré z
letezőbb , a test arányai karcsú bbak, fölépí
tése nem oly nehézkes, esetlenül széles 

az arcztypusban sincsen meg az argiv 
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* A mellbimbókat ezüst-berakás jelzi. Ez a technikai sajátság is a munka kiválósá

gára vall. 
** Furtwangler: Eine argivische Bronze ; 50. Wpr. 
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bronz zellemtelen, otromba kifejezése. A hajviselet is eltér a Ligurio szobor 
elől homlokba fésült, hátul fölcsavart hajviseletétől. A mi bronzszobrocskánk 
közelebb . áll Polykletos művészi köréhez. A nyugodtan álló alaknak telj e
sen kifejlett, érett formai megoldását csodáljuk rajta. Mintegy közbeeső 

helyet foglal el a Hageladas-féle szobrocska a gyönyuru pansl gorog 
bronz között, mely Polykletos művészi szellemét a maga egész teljességé
ben mutatja be. [ - Tárgyi érdekességet az ád szobrocskánknak, hogy nem 
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egyszerű Hermessel van benne dolgunk, mint el ő pil
lanatra a fejen látható ki szárnyak a jobb kezében 
levő teknősbéka 2 alapján gondolnók. A mit a balkezé
ben tart nem a római Mercurius bronzoknál hagyo
mányos pénzeszacskó, hanem papírtekercs. Furtwangler 
kutatásai révén tudjuk, hogy Gallienus és Antoninus 
Pius korabeli római éremképeken előfordul a papir
tekercs. Hermes attributuma gyanánt. 3 Ilyenkor azon

ban Hermest a mellette álló ibis-madár tanusága zerint 
a vele rokon egyptomi istenséggel Thothtal azono í

tották. A mi bronzunk is Hermes-Thothot ábrázolja. -

Thothnak a rendes jelvénye azonban nem a papir
tekercs, hanem a toll a feje tetején, melyet a hellenisz
tikus időkben szintén átvittek Hermesre. Így, a szár
nyak közé illesztett tollal ábrázolták Herme -Thothot 
a római időkben a leggyakrabban. 4 Kultusza az egész 
birodalomban elterjedt. Majd minden múzeumban talá
lunk néhány Hermes-Thoth szobrocskát. Közös i mer
tető jelük a szárnyak közé illesztett toll. A mi emzeti 
múzeumunk is őriz 3 ilyen példányt, melyeket mellé
kelve fényképben bemutatunk. (2, 3, 4. ábra) Vala-
mennyi hellenisztikus szobrászi typusra nyúlik vi sza : 

erre vall mozgalmas, karcsú mintázásuk. 5 Az egyik mellett Hernles ked
ves állatának a kosná'k maradványa. 6 - Az utóbb említett 3 szobrocska 
művészi értéke csekély, jelentőségük csupán abban áll, hogy fényt vetnek az 

I Furtwangler: Masterpieces Pl. XVII. 
2 A teknősbéka Hermes gyakori jelvénye. V. Ö. Roscber : My tb . Lex. II.. 2. Sp. 2806; 

Arch. Epigr. Mitt. aus Öst. Ungam. 1878. T. 5. S. 66. (Ezt a szobrocskát Ó-Szőnyön találták ; 
jelenleg a Trau-féle gyűjteményben van Wienben) ; Cohen: Med. imp. 3· S. 54. M. Aure!. 
532-535·; Sacken : Bronzen XI. 3.; Reinach: Rep. II ., 157, g; 156, 3; ]oum. of helI. Stud. 
III. pL 22. p. gó. (Waldstein). 

l V. Ö. : Furtwang)er: Römische Bronzen, Bonn . Jbücber 103 S. I T. I. 
. 4 V. ö. : Bonn. Jbücber: 107. S. 37; I08-g. S . 239; II4-5. S . 193; Foerster: Sku)p

luren aus Antiochia, Jbuch. 1898. S . 177 ; Iga . S. 39; Hermes in einer Doppelherme aus Cypem 
J buch. 1904 S. 137. - A toll Ma·nak, a Thotbot kisérő első muzsának is állandó jelvénye. 
Róla vitték át a tollat bellenisztikus időkben a görög múzsákra. V. Ö. a vatikani Gall. degli 
Candelabri ülő múzsa szobrát 

5 V. Ö. The Annua) of tbe British School at Athens I8g6- 7. T . X. , 3; Edgar: Greek 
Bronzes Pl. L, 27638 ; Bonn. Jbücher. H. 103. S. 6. Fig. 4. 

o V. Ö. Röm Mitt. 188g. I. XI. 
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összetett i ten égek kultu zának elterjedé ére. Ezek az ö szetett istenségek : 
Hermes-Apollo-Thotb, [ Isis-Fortuna- ike, 2 Hermes Trismegistos,3 Hermes
Anum • Alexandriában keletkeztek s innen terjedtek azután el az egész római 
birodalomban. 

Hekler Antal. 

[ Bonn. Jbücher H. 103. T. L 
2 Egy ilyen példány a Nemzeti Múzeumban. 
3 Exhibition of ancien t greck art, Burlington fine arts Club. Pl. LIV., B 41 a 

B 41 b. 
4 Bonn . Jbücher H. II4- 1 '5. S. 194 . Fig. 2. 
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