
CSEMEGI JÓZSEF 

HERAKLES-CSOMÖ # 

Pannónia rómaikon síremlékeinek külön
álló csoportját alkotják azok a legnagyobb
részt Aquincum és környékéről előkerült 
sírkövek, melyeken a feliratos rész fölött 
clipeussal és taeniával díszített koszorú lát
ható. E jelenséget a magyar szakirodalom 
már régen nyilvántartja1, azonban kielégítő 
magyarázatát ezideig nem adta meg. Eddigi 
vélemény szerint a veteránus sírköveket 
díszítő koszorú a coronával való katonai 
kitüntetés kőben való megörökítését jelen
tené, koszorúk polgári sírköveken való elő
fordulása pedig azzal magyarázható, hogy 
e szokás — úgy látszik — átment a polgári 
gyakorlatba is. Azonban ez a magyarázat 
a külföldi emlékanyag figyelembevétele 
mellett már nem meggyőző, mert a római 
birodalom belső területeinek művészetében 
a koszorú használata sokkal általánosabb s 
így kétséges, hogy annak az aquincumi 
sírkőművészetben való alkalmazása csupán 
a veteránusokat megillető koszorúnak meg
örökítésére korlátozható-e? De az aquin
cumi koszorús sírkövek problémáját még 
tovább bonyolítja egy eddig figyelembe 
nem vett részletforma is, mely az aquin
cumi koszorús síremlékek nagy részén feltűnik, 
viszont a birodalom nyugati felében nem 
volt használatos. E különleges részletfor
mának három kiragadott, de jellegzetes 
aquincumi példa alapján való behatóbb 
ismertetésére vállalkozik e tanulmány, hogy 

i Erdélyi Gizella : A pannóniai síremlékek orna
mentikája. Eger. 1929. 10-11. 1. 

e síremlékcsoporttal kapcsolatos, még meg
oldatlan művészettörténeti problémák meg
fejtéséhez közelebb vigye a kutatást. 

Az első faragvány L. Caereius Sabinus-
nak, a II. segédlégió kiszolgált katonájának 
II . sz. közepéről való sírköve2 (1. kép), 
a második a TI. század 50-es, 60-as éveire 
tehető és azt a trák származású bessusi 
L(ucius) Val(erius) Seutes emlékére a halott 
örököse, a görög Ulpius Philumenus állította3 

(2. kép) ; a harmadik pedig a noricumi 
származású T(itus) Plotius Pampilusnak, 
a II. segédlégió Alexandriában elhunyt 
katonájának II . sz. első felében készült aquin
cumi kenotaphiuma4 (3. kép). A koszorú
szalag mind a három kőfaragványon jelleg
zetes csomóra van kötve, melyek csupán 
annyiban térnek el egymástól, hogy az első
nél a csomó csak lazán van megkötve s 
ezáltal kötésének módja formailag erősen 
hangsúlyozott (5. kép A-tipus), a második
nál a kötési mód az egyik szalaghurkon át 
vezetett koszorúszár miatt az előbbihez 
képest elmosódottabb formát mutat5 (5. kép 

2 Kuzsinszky : Aquincum. Budapest. 1934. 166. 1. 
' (312. sz.) 
3 U. o. 217. 1. (464. sz.) 
4 U. o. 170. 1. (410. sz.) 
5 További, például szolgáljon sírköveink legkoráb-

bika : a buda i várpalota kertjében befalazott , 
itáliai ha tásokat mu ta tó s feliratnélüli sírlap, a 
I I . század első éveiből (Horváth H . : Budapest 
művészeti emlékei. Budapest . 1928. VI/2. tábla, 
csomója B-típusú) és Tib. Claudius Sat to síremléke, 
ki 107—114 között a legio X gemina kötelékében 
került Aquincumba s i t t , mint veteránus telepedett 
le, (Kuzsinszky i. m. 208. sz. 172. '.. 131. á. 
Koszorúcsomója ugyancsak a B-típust muta t ja ) , 
de idetartozik még "Publius Albucius Valentinus-
nak sírköve B-típusú csomóval (1. Kuzsinszky B. : 
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B-típus), a harmadiknál pedig a szorosra
kötés által ornamentikái jelentőségéből erő
sen vészit. (5. kép E-tipus). Az aquincumi 
síremlékeinken feltűnő koszorú és az azok 
némelyikén oly jellemzően megkötött sza
lagcsomó arra enged következtetni, hogy 
miként a koszorú, úgy a szalagcsomó sem 
értelemnélküli díszítőelem rajtuk, hanem az 
alkalmazás módjából önként folyó szepulch-
rális jelentésű szimbólum és a mágikus erő
vel felruházott varázscsomók népes család
jába tartozik. 

A csomózásnak ókori, középköri és újabb-
kori néphitben, mágiában, kuruzslásban 
való nagy jelentősége köztudomású. A hurok
vetés és hálófonás a vadászatban vagy az 
ellenség elejtésében, a csomózás és hurko-
lás pedig az orvostudományban (különösen 
vérzéscsillapítás terén az ütőér elkötése 
által) nagy szerepet játszott már az ókor 
iráni és mezopotámiai népeinél, istenképze
teik megalkotásában is közrejátszott s mint 
szakralizált fegyver, a távollevő ellenség
nek mágikus erővel való megsemmisítésére, 
illetve az ártó, betegségethozó démoni erők 
elűzésére vagy távoltartására is alkalmazást 
nyert. Tudjuk, hogy a csomózás és oldás 
az azonosító (analógiás) varázslás egyik 

Az Aquincumi Múzeum és kőemlékei. BudapestRégi-
ségei V. 146. 1.) és az Aquincumi Múzeum 405. sz. 
sírkőtöredéke is (Kuzsinszky : Aquincum 202. 1. 
145. á.), melynek csomója ugyancsak a B-típusra 
vall, továbbá az ugyancsak Aquincumban elhalá
lozott Marcus Fur ius Rufus kölni polgárnak B-tí
pusú csomóval ellátott koszorús sírköve a I I . század 
elejéről (Hampel J . : A Nemzeti Múzeum leg
régibb pannóniai sírtáblái. P p . 1906. 3. tábla 
19. sz.) M. Valerius Amfidusnak (u. o. 2. tábla 1. sz.), 
Ju l . Martialisnak és a szír emesai C Seeconius 
Paternusnak Ruíuséval azonos csomózású s nagv-
jából egykorú sírtáblája (Kuzsinszky : Aquincum 
296. és 340. sz. 167. I,), Polgár-téri sírkőtöredék 
(Szilágvi J . : A Főv. Múz. rómaikon kuta tása i , 
4. kép. Budapest Régiségei XIV. 1945. 456 1.) 
Herennius Pudens Dunapentelén előkerült, de 
a jelek szerint aquincumi származású koszorús 
sírköve B-típusba sorozott csomóval (Nagy Dajos : 
Hogyan került H . Pudens sírköve Intercisába? Arch. 
É r t : 1923-26. 114. 1. 44. á.) Trophimus szentendrei 
sírköve B-típusú csomóval (Nagy Dajos : Aquin
cumi vonatkozású kiadat lan feliratos kőemlékek 
Szentendréről. Arch. Ér t . 1937. 87. 1.' 53. á.), 
végül egy dunapentelei sírkőtöredék (Hampel : 
Arch. É r t . 1906. 264. 1. X V I I tábla 43. á.), egy 
ószőnyi sírkő (Barkóczy : Brigetio. Bp . 1944. 
I I . 4.), A t ta szombathelyi sírtáblája (Paulovits I. : 
Lapidarium Sabarienses, Szombathely, 1943. 22. 1. 
2. t.) és egy legújabban Solymáron előkerült 
töredék is. (Valkó Arisztid szíves közlése nyomán. 
A 4. képben közreadot t fényképet is neki köszön
hetem.) 

legáltalánosabb módja volt minden időben 
s vagy az emberfeletti erőknek a véges 
ember szolgálatába való állítására (erőazo
nosítás), vagy pedig az ellenséges démoni 
erők. távoltartására, legyőzésére (célazono
sítás) szolgált6. Természetesen a varázslás 
gyakorlatában e két fogalomkör élesen el 
nem választható : ugyanis a démonikus erő 
hatalombavétele, szolgálatra kényszerítése 
az ókori népek hite szerint egyben védelmet 
és biztonságot jelent más ártó hatalmak 
ellen, azért annak megállapítása, hogy vala
mely varázscsomót felsőbbrendű erők saját 
szolgálatba állítása érdekében, avagy az ellen
séget szolgáló emberfölötti hatalmak hatásta
lanítására, távoltartására, tehát démonűző, 
apotropaikus célzattal alkalmaztak egykor, 
sokszor hosszas megfontolást igényel, eseten
ként külön-külön elbírálást kíván. 

Ilyen feladat előtt állunk tehát az aqttin-
cumi síremlékeken felismert csomók esetében 
is, mely csomók legkorábbi előfordulását 
ezidőszerint Egyiptomból ismerjük. Ábrá
zolása már Ranofer i. e. 2600 körül kelet
kezett szobrán látható, hol a csomó övön 
jelenik meg, ékszereken is használatos volt 
később, amint azt egy 1500 körüli nyaklánc 
igazolja és élete a hellenizmusig követhető, 
amire példaként Bes isten 350 körüli, cso-
rnórakötött kígyóövű szobra szolgál.7 

6 Csupán utalok a szakirodalom néhány összefog
laló munkájára , melyekben az ó-, közép- és újkor 
idevonatkozó gazdag ada t t á r á t találja meg a 
ku ta tó . (Daremberg-Sagl io-Pot t ie r : Dictionnaire 
des ant iqui tés grecques et romaines. Paris. 
1904. IV. 87. 1. (Modus címszó ala t t ) . — Pauly-
Wissowa : Real-Enzyclopädie der classischén 
Altertumswissenschaft (Nodus címszó a la t t ) . — 
P . Wolters : Faden und Knoten als Amulett. 
(Arch. f. Religionswissenschaft VIII.) Leipzig 1905. -
I. Scheftelowitz : Das Schlingen- und Netzmotiv 
im Glauben und Brauch der Völker. Giessen. 1912.— 
Mircea Eliade : De »dieu lieur« et le symbolisme 
des noeuds. Paris, 1948. Revue de l 'Historié des 
Religions, 5. 1 . — F . Hoffman-Krayer. , H . Bäch-
told-Stäubli : Handwörterbuch des deutschen Aber
glaubens (Knoten, Binden, Fesseln, Schüngen 
címszavak a la t t ) . —• Werner Stief : Heidnische 
Sinnbilder an christlichen Kirchen. Deipzig 1938. 
122. 1.—E. J u n g : Germanische Götter und Hel
den in christlicher Zeit. München-Berlin. 1939. 
414. 1. — H . K. Clasen : Die Überwindung des 
oösen (Neue Beiträge deutscher Forschung 
W. Worringer z. 60. Geburts tag, Königsberg. 
1943. 13. sk. 1.) — O. Hovorka-A. Kronfeld: 
Vergleichende Medizin. S tu t tgar t . 1908. (Knoten 
címszó alatt . ) — W.Deonna : De noeud gordien 
(R. des études greques 1918.). 

7 Id. J . H . Breasted : Geschichte Aegyptens, Zürich, 
1936. 68. 177. és 329. t. 
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1. kép. 
Caereius Sabinus sírköve. 

(Aquincum) 

3. kép.. 
Titus Plotius Pampilus kenotaphimna. 

(Aquincum) 

2. kép. 
Lucius Valerius Seules sírtáblája. (Aquincum) 

4. kép. 
Sírkőtöredék 

(Solymár. Valkó A. felv.) 



Európában először a i. e. V—VI. szá
zadi Herakles-szobrokon bukkan fel, melyek
nek mesterei az ifjú Heraklest az általa 
elejtett nemeai oroszlán lenyúzott bőrébe 
öltöztetve akként ábrázolták, hogy a félel
metes állat mellső lábai Herakles mellén 
az aquincumi síremlékeken is alkalmazott 
jellegzetes csomóra vannak megkötve.8 

Ez a csomóforma, mely a jelek szerint Egyip
tom és Görögország i. e. VII. századtól 
kezdve egyre szorosabbá váló kultúrkapcso-
latai révén jutott el Görögországba és az 
ókori klasszikus irodalomban számos helyen 
emlegetett Herakles-csomóval joggal azono
sítható9 (különböző típusait az 5. kép adja), 
a görög temetőmüvészetben is feltűnik : 
a Gavalu-béli Kritolaosnak i. e. I I I . szá
zadból való sztéléjét (Athén) két, A-tipusú 
Herakles-csomóval egybefűzött ág díszíti,10 

alkalmazást nyert a görög és hellenisztikus 
iparművességben, övön, hajkötőn, fegy
veren,11 ékszereken, amuletteken, sőt fel
tűnik vázafül díszeként és Mercur csomóra
kötött kígyós hírnöki pálcáján is.12 Herakles 
csomójának a hellén kultúrkör hatósuga
rában való elterjedésére a Gandhara művé
szet,13 a Balkán és a Fekete-tenger-melléki 

8 Kiragadot t például szolgáljon az athéniek delphii 
kincsesházának Heraklest ábrázoló metopája 500 
körül. (Fr. Gerke : Griechische Plastik in Arch. u. 
Klass. Zeit. Zürich, 1938. 62. t.) 

9 Pauly-Wissowa i. m . X V . félkötet 594-5. 1. 
(Hercules címszó alatt . ) 

ío H . Mőbius : Die Ornamente der griechischen Grab
stelen. Berlin-Wilmersdorf. 1929. 68. 1. 60. á. 

i l így például Pheidias Athena Par thenosának pep-
losát két kígyóból álló öv fogta össze, melyek 
hátul farkukkal, elöl pedig nyakukkal Herakles-
csomóval voltak összekötve, (Pauly-Wissowa i. m. 
38. félkötet 1927.1. »Pheidias« címszó alat t ) s a paj 
zsát középen díszítő Gorgó-fejet is Herakles-csomók-
kal összekötött kígyópár keretezte. (Fr. Winter : 
Kunstgeschichte in Bildern. I^eipzig. é. n . 8—9. 
füzet. 247. 1. 2. á.) Az Athena Éemnia öve ugyan
csak Herakles-csomóra van kötve . (TT. o. 249. 1. 
1. á.) Az olimpiai Zeus-templom nyugat i orom-
csoportozatán (Kentaurok és laphi ták harca) az 
egyik laphita nő haját Herakles-csomóra kö tö t t 
ke t tős szalag köti á t . (U. o. 242. 1. 4. á.) Az övön 
alkalmazott Herakles-csomó rómaikori használatát 
a római Via imperiale-nak egyik I—II . századi 
császárszobra (Fasti Archeologici I . Firenze, 1948, 
59. á.) és a római Museo Nationalenak Vesztaszűz 
szobra példázza. (Winter i. m. 13. füzet 413. 1. 
2. á.) 

12 Daremberg-Saglio-Pottier i. m. IV. 87. 1. 
5323-27. á. 

13 A I^u-lan-i romterületen végzett kuta tások alkal
mával napvüágot l á to t t egy gyapjú faliszőnyeg 
Hermes-ábrázolással. Hermes hirnöki pálcájának 
kigyói raj ta Herakles-csomóra voltak derékban 
megkötve. Ugyancsak ehelyen bukkan tak egy 

területek hellenisztikus emlékanyaga14, 
Fekete-tenger-melléki továbbélésére kitűnő 
például egy XI—XII. századból származó 
georgiai kőfaragvány,15 egy 1198-ból és egy 
1270-ből való kánontábla,16 a Földközi-
tenger keleti medencéjében való alkalmazá
sára pedig a i. sz. utáni elsp századok szír 
és palesztinai építészetének számos emléke 
szolgál bizonyságul. Szíriai példáját a Dio-
klécián császár idején épült palmyrai prae
torium egyik friztöredéke szolgáltatja, me
lyen a Herakles-csomó a Kritolaos-sztélén 
alkalmazott formában látható,17 szívós éle
tére mutat, hogy nem egy kései szír kőem-
léken is előfordul,18 sőt nem volt ismeretlen 
a koraközépkori szír miniatúrafestészet 
művelői előtt sem19 s használata kimutat
ható a kopt művészetben is . 2 0 Szíriából 
származhatott el a Herakles-csomó ismerete 
és használata Kelet felé, aholis élete igen 
messzire követhető : bevonult a szasszanida-
művészetbe, melynek bizonyságául egy 
fennmaradt pecsétlő kő szolgál,21 felbukkan 

buddhis ta szentély romjaira, melynek egyik marad
ványán indadísz között Herakles-csomó lá tható . 
(Stein A. : ő s i ösvényeken Ázsiában. Bp . 1934. 
62. és 65. á-) A Ming-ői buddhis ta templom
barlang festett mennyezetének must rá i között a 
Herakles-csomó ugyancsak szerepel. (J. Strzy-
gowski : Die Baukuns t der Armenier und Europa. 
Wien, 1919. 623. 1. 627. á.) 

14 Id. Minns : Scythians and Greeks. Cambridge, 1913. 
321-322. á. és Pauly-Wissowa i. m. XV. fél
köte t 595. 1. (délorosz emlékanyag), valamint 
X X X I I I . félkötet 807. 1. (boszniai ásatások fel
t á r t anyaga) , végül i t t kívánkozik említésre az 
ilissosi korakereszténv bazilika V. sz. elejéről 
való mozaik padlója, r . A. ZQTHPIOY : 
EYPETHPION TÜN ME SAW NIKON 
MNHMEIQN THSEAAAA OZ. A ' .A&HNA T. 
1927. 40. á.) 

15 Ars GeorgicaII . Tbiliszi 1948. 33. 1. 6. á. (Akaurta). 
16 J . Strzygowski : Asiens bildende Kuns t . Augsburg, 

1930. 124. á. (I+emberg) és C. JUtaHauma : HcTopmi 
Tpy3HH. TÖHJIHCH, 1946. 277. 1. 

17 Djemal Pascha : Alte Denkmäler aus Syrien, Pales
t ina und Westarabien. Berlin, 1918. 61. tábla. 

i s F . Herzfeld : Der Wandschmuck der Bauten von 
Samarra und seine Ornamentik. Berlin, 1923. 
Tur Abdin : AI Hadra templom Khakh-ban . 
(5. ábra , C-típus.) — Rusafa (u. o. 290/a-b. 5. ábra , 
D -típus). 

19 E . Herzfeld i. m. 203. 1. (U. o. irodalom). 
20 J . Strzygowski : Koptische Kuns t . Vienne 1904. 

107.1. 165. á. Az i t t közölt VI I—VII I . sz.-i kőfarag-
ványon a két ágból font Herakles-csomó keresz
tény szimbólumok (Krisztusmonogramm, koszo
rúba foglalt kereszt, stb.) társaságában fordul 
elő. — W . Holmquis t : Kunstprobleme der Mero-
wingerzeit. Stockholm 1939. c. m. (66-7. 1., 100. á.) 
a Herakles-csomó alkalmazására egy oxyrhinchosi 
faragvánvt említ a IV. sz.-ból. 

2i E . Herzfeld i. m. 290./c á. (5. ábra D-típus). 
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falat beborító szőlőleveles stukkó indadísz 
között Samarrában, az abasszida kalifák 
uralkodása idején,22 és egy X. századi tál 
bizonysága szerint megtermékenyítette az 
Iszlám agyagművességét is.23 A Paleszti
nában ismeretes Herakles-csomók a görög 
és hellenisztikus szíriai emlékektől némileg 
eltérnek, mert nem szabadon vezetett; 
hanem koszorúformában meghajlított két 
ágat kötnek össze és zsinagógák külső falai
nak frízein, valamint kapuzataik szemöldök
kövein, az aquincumi sírtáblákéval lényegé
iben azonos elhelyezéssel fordulnak elő, leg
nagyobbrészt a B-típust mutatják s nem 
egy esetben zsidó vallási jelképeket (így 
pl. hétkarú gyertyatartót) kereteznek. Szép 
példái a Teli Hum-i, Keraze-i, Kefr Berim-i 
és Bn Nabraten-i zsinagógák maradványain 
láthatók.24 

Azonban a Herakles-csomó nemcsak kelet, 
hanem nyugat felé is biztosította tovább
élését s a közvetítő szerepét kismértékben 
a kopt művészet25 és a népvándorláskor,26 

legnagyobbrészt azonban Bizánc művészete 
vállalta a korábbi középkorban.27 Különösen 
a szír miniatúrák hatását tükröző bizánci 
könyvfestészetnek és fémművességnek, más
részt a bizánci építészetnek ornamentikái 
készletében . felbukkanó eddig ismeretlen 
formaelem: a Herakles-csomó formájában 
22 E. Herzfeld i. m. 289. á. (5. ábra C-típus). 
23 A. I^ane : Ea r ly Islamic Pot tery . I^ondon. é. n . 

B-tábla, (5. ábra C-típus). 
24 H. Kohn-C. Watzinger : Antike Synagogen in 

Galilaea. Leipzig. 1916. 25. 100/k 174., 180. és 195.á. 
A jegyzet folytatását lásd a tanulmány végén. 

25 Valószínű, hogy a brit szigetvilág VII . századi 
művészetében k imuta tha tó kop t ha tásnak tulaj 
donítható a Herakles-csomónak Csatornán túli 
felbukkanása (ld. a Hope-i kőkeresztet J . Strzy-
gowski : Die irisch-angelsächsische Blüte in 
Bedas Zeit c. m. 3. á. a Heidnisches u. Christli-

. ches u m das J a h r 1000 Wien. 1926. c. műben — 
V. ö. még C. L> Curie : The cronology of the early 
Christian monuments of Scotland. Proceedings of 
the Society of antiquaries of Scotland 1940. 78.1.). 

26 Pl. az avarkori fémművesség néhány emlékén 
a Herakles-csomó jellegzetes vonalvezetésének 
emlékképe ha tározot tan kicsendül. (Fettich -N. : 
Az avarkori műipar Magyarországon. Arch. Hung. 
I . Bp . 1926. I . tábla 18. Sz. — Gv. Rhné-N. Fet
t ich : J u t á s und Qskü. Prag, 1931. X I I I . tábla 
2-4. sz.) A meroving-korból való thalmässingi 
bronzvereten viszont a Herakles-csomó előírásos 
formában került alkalmazásra. (W. Holmquist 
i. m. 66. !.. VI/3. tábla.) 

27 Bizánci ha tásra már az európai X I . sz.-i könyv
festésben megjelenik a Herakles-csomó motí
vuma. (Iyd. a gyulafehérvári lectionariumot. 
Varjú E . : A gyulafehérvári Ba t thvánv k ö n w t á r . 
Magyar Könyvszemle 1900. 26—7. 1.) 

csomózott testű oszloppár vitt a felvetett 
probléma szempontjából döntő fontosságú 
szerepet,28 annyira, hogy a csomózott oszlop 

5. kép. — A Herakles-csomó típusai. 

28 Példák : a bizánci ötvösség egyik legkésőbbi pél
dájá t a velencei S. Marco ereklyetartó ládikaját 
említi Gerevich T. (Magyarország románkori 
emlékei. Bp. 1928. 152. 1.) — A kő és a fafaragó 
művészet példáival G. Sotiriou : Guide de musée 
byzant in d 'Athènes. Athene, 1932. c. műve szol-
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motívuma eréven Burópa középkori művé
szetében is polgárjogot nyert s legkorábban 
Északitália XII . századelej i építészetében 
tűnt'fel.29 Mivel a bizánci művészet időbeli 
elsőbbsége kétségtelenné teszi azt, hogy a 
bizánci hatásokra fogékony északolasz épí
tészetnek párosan vagy négyesével alkal
mazott csomósoszlopai bizánci kezdeménye
zésre vezethetők viasza, következésképen ez 
a keleti eredetű motívum túlnyomórészt 
az olasz-román építészeti formakincs közép
európai terjeszkedésével juthatott el a 
XII—XIII . századi francia és német 
épületornamentikába,3" majd pedig Ausztria, 
Csehország és Magyarország XII I . századi 

gál (25., 31 . , 37. á., kőfaragványok a IX-XI1I . 
századból, — fakandelláber a XVI . századból : 
44. á.) — A miniatúrafestesre ld. : L- J . Ebersolt : 
La miniature byzantine. Paris. 1926. c. m. XVII I /2 
és X X X V 1 tábláját (IX. és X I . sz.). 

29 Olasz' példák : Verona (S. Zeno, második oltár 
jobbra, egykori román kapuzatról , Dercsényi 
Dezső szíves közlése). — Milano-Chiaravalle, 
cisztercita kolostor (foto Zucca 4170). — Trento. 
dóm (apsis középső ablaka, foto Alinari 21.041.). 
—U. o. portál (jobbra csomós, balra oroszlános 
oszlop). H . K. Clasen : i. m . 14. 1.). — Róma, 
S. Giovanni in Laterano, kerengő a X I I I sz. első 
harmadából . (C. Ricci : Romanische Baukunst 
in Italien. 154. 1.). — Velence, S. Marco (Colasanti : 
L ,a r t bvzant in en Italie, Milano é. n. 84. tábla). — 
Lucca, dóm oldalhomlokzata, X I I I . sz. (The Archi
tect ' s Journa l 1949. 367. 1.) — Ferrara , dóm fő
kapuja. 1135-ből. ( Ri voira : Le origini della Archi-
t e t tu ra lombarda, Roma, 1901. 416. á.). 
— Arezzo (M. Salmi : L 'archi te t tura romanica 
in Toscana. Milano c. n. CCIII. tábla.) — 
S. Quirico d'Orcia. Kapuza t . (U. o. CCXXVII. 
tábla.) — Cavagnolo Po, kapuzat . X I I . sz. (Ricci i. 
m. 37. 1.) — Dalmáciai példák : Curzola, dómportál 
(Kovalczyk-Gurlitt : Denkm. der Kuns t in Dal
matien. Berlin, 1910. I I . 113. á,). — Spalatoi 
harangtorony domborműve. Az azon ábrázolt ol tár t 
kétoldalt csómósoszlop keretezi. (Eitelberger :;Die 
mittelalterlichen Kuns tdenkmale Dalmatiens. J b . 
der C. C. 1861. 77. á.) 

30 Francia példák : Cravant, pillérfejezet. (J. Baum : 
Romanische Baukunst in Frankreich. Stu t tgar t , 
1910. 137. 1.) — Embrun , Katedrál is főkapuja. 
(Flipo : Pra t ique d'archéologie française. Paris, 
1930. 100. 1.) 
Német példák: Reichenhall, St. Zeno kerengő-
jének egyik oszlop törzse (M. Karlinger : Roma
nische Steinplastik in Altbayern und Salzburg, 
Augsburg 1924.47. tábla.). —Base l . Galluspforte 

evangalistáinak ta lapzata . X I I sz. vége. (M.Moullet: 
Die Galluspforte des Basler Münsters. Basel 
1938. 70/a és 72/b á.) — Bamberg, dóm, 
csomósoszlopok a Györgykórus belső fülkesorában 
a X I I I . század első negyedéből (A. Weese : Der 
Dom zu Bamberg. München, 1898. 27. és 29. tábla.) 
— Augsburg, St. Georg, oszlopfonásos pillértörzs, 
a X I I I . századból. (U. o. 91 . tábla.) . — Büdingeni 
vár (Kdm. in Hessen. Kr. Büdingen. X I I I . sz.). — 
Würzburg. X I I I . sz. (Kdm. Kgr. Bayern I I I . Ú. F . 
12., 40. 1. 21 . á.). — Merseburg, Neumarktskirche. 
X I I I . századi portál (W. Stief : i. m. 102—5. á.). 
— Oberstreu, útszéli kőemlék 1448-ból (u. o. 
106-107. á.). — Brehdlorenzen, templomtorony 
ablakának csomós oszlopa. (U. o. 108. á.) 

építészetébe.31 Végül a Herakles-csomó késő
középkorig követhető életére mutat, hogy a 
XV. századi könyvfestés formakészletében32 

és egy 1529-ből származó neuburgi papíron 
vízjelként is még használatban volt.33 

Az előrebocsátott példák során — ha meg
felelő számú emlékanyag híján hézagosan 
is — a Herakles-csomónak kereken négy
évezredes életét tekintettük át. Érthető 
tehát, hogy ez időn keresztül a csomó 
alkalmazási módja és így bizonnyal jelentés
tartalma is megállapíthatóan változásokon 
esett keresztül. A korai egyiptomi művészet 
e csomót funkcionális szerepében alkal
mazta, de az új birodalom iparművességé-
ben funkcionális szerep nélküli díszítő
elemként való felhasználására is van
nak tárgyi adataink. Viszont a görög Herak-
les-ábrázolások csomója bár gyakorlati sze
repet töltött be, az oroszlánölés történeté
nek körülményeit tekintve, már vitathatat
lanul erőazonosító varázslási eszköznek is 
látszik : Herakles, midőn az elejtett nemeai 
oroszlánnak lenyúzott bőrét magáravette, 
annak fejét sisakként saját fejére illesztette 

3i Ausztriában: a mödlingi csontház külső faloszlo
pának lábazatán C-típusú fonott Herakles-csomó 
van kifaragva. (E- Sacken : Die Rundkapelle zu 
Mödling und das in derselben aufgedeckte Fresko
gemälde. Mitt. d. C. C- 1858. 265. 1. 7. á.) A kapu
béllet csomósoszlopa sajnos nem eredeti már s 
Sacken leírása alapján, ki a kapuzatot még a helyre
állítás előtt lá t ta , kétséges, hogy a bélletben ere
detileg csomósoszlop állott . 
Csehországban : Ossek, a cisztercita kolostor káp
talani termének olvasóállványa a X I I I . század 
második feléből. (J. E . Wocel :• Bericht über die 
im J . 1858. unternommene Kunstarch . Reise im 
westl. Böhmen. Mitt . d. C. C. 1859. 98. 1.) -
Kut tenberg, Szt. Jakab- templom emporatar tó 
oszlopa. Törzsét háló borítja, melynek, csomóit 
lánckeresztek díszítik. (B. Grueber : Die Kuns t des 
Mittelalters in Böhmen. Mitt . d. C C. 1871. 
CXV. 1. 86. á.) 
Magyarországon : Pannonhalma, csomózott osz-
lopkötegtöredék. A X I I I . század első harmadából. 
(Gerevich T. : i. m 59. 1.) — Felsőőrsi plébánia
templom toronvablakai t keretelő oszlopok a 
X I I I . század első negyedéből. (U. o. 152. 1. X X X . 
ábra.) I t t említem meg a történelem folyamán 
nem egyszer Magyarországhoz tar tozó halicsi feje
delemség egyik legjelentősebb nyugat i igazodása 
műemlékének a halicsi ferences templomnak kapu
zatá t is, metynek bélletében ugyancsak csomós 
oszlopot faragott ki mestere. (I. Szarankievicz : 
Die Franziskanerkirche in Halitsch. Mitt . d. C. C. 
1888. 91. 1. 1. á. X I I I . sz.). 

32 Pl. az 1487-ből való volterrai Corvin-codex 2-ik 
címlapjának keretdíszében a Herakles-csomó 
szallagmustraként került alkalmazásra. (Ábel J. : 
K é t ismeretlen Corvin-codexről. Magyar K ö n w -
szemle 1888. 147. 1. VI . melléklet.) 

33 C. M. Br ique t : Les filigranes. Genève. 1907. 
11.993. sz. jel. 



s végül a mellső lábakat mellén a csomóval 
megkötötte, ezzel nyilván félelmes ellenfele 
démonikus erejének birtokába kívánt lépni, 
hitében a nemeai oroszlánnal azonosult. 
Nem lehet kétséges, hogy e Herakles-ábrá-
zolásokon alkalmazott csomózási mód a 
szobrok keletkezési idején már ősi, kialakult 
mágikus jelentéstartalommal rendelkezhe
tett, értelemszerűen került rajtuk alkahna-

6-7. kép. — Sírkő 

zásra, következésképen e szobrok az ember
feletti erők birtokában győzhetetlen Herakles 
ábrázolása céljából készültek. A Herakles-
csomót tehát az antik ember lényegében 
győzelmi jelképnek, a győzhetetlenség szim
bólumának tekinthette s mint ilyet, egyszer-
smint joggal találhatta alkalmasnak arra is, 
hogy magától az ellenséges szándékú démo
nikus érőket távoltartsa, mert hite szerint 
azok e »heraklesi« szimbólum láttán, táma
dásuk, harcuk kilátástalanságát felismerve, 
a csomó birtokosától távolmaradnak. így a 
Herakles-csomó, mint általában minden 
mágikus varázseszköz, egyszerre két, egy
mással ellentétes értelmű szimbolikus gon
dolattartalommal telítődött : egyrészt a győz
hetetlenség .szimbólumává vált, másrészt 
pedig, mint apotropaiikus jel, a baj elhárítás 

célját szolgálta. A Kritolaos sztélé Herakles-
csomóval egybekötött ága is a túlvilági 
életben való hit, vagy másszóval a halálfölötti 
győzelem temetőművészetbe bevezetett jel* 
képének, a halálontúli élet zálogának fog
ható fel, mely azonban egyben biztosította 
az élőket is, hogy a meghalt lelke sírjából 
ki nem kél s nem fogja bolygó lélekként 
zaklatni őket.34 A Herakles-csomónak fegy-

töredékek. (Aquincum) 

véren, amuletteken,- ékszereken stb. való 
alkalmazása is azt mutatja, «hogy ez az ere
detileg győzelmi jel egyben a rontás elleni 
védelem célját is szolgálta35 és arra a fel
tevésre ad jogot, hogy már "az egyiptomi 
iparmüvesség díszítőelemként felhasznált 
csomói is mágikus, baj elhárító jelképek 

34 A görögök halo t ta ika t eredetileg ágakkal borítot
t ák el (Pauly-Wissowa : X I I I . félkötet, 1595.1.) 
s így valószínű, hogy a Kritolaos sztélé két gallyá
ban e halot t i dísz kobefaragott emlékét kell tekin
tenünk a raj ta a lkalmazot t Herakles-csomóval 
együtt . Úgy látszik az olaj ágak idővel funkcionális 
szerepükön túl éppúgy, mint a Herakles-csomó, 
szimbolikus értelmet is nyertek s a római temető
művészet gyakorta alkalmazott koszorúdíszének 
mintegy előképéül szolgáltak. 

35 Ebben "az értelemben használták az ókorban meny
asszonyi övként, a szüzesség jeléül került Athena 
par thenos, majd a szüzességi fogadalmat kötő 
Vesta-papnők övére s még a középkori női szer
zetesrendek tagjai —»Krisztus jegyesei«— is ezért 
kötöt tek csomózott övet derekukra. 
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lehettek.36 Különben etekintetben a Herak-
les-csomós avar szíjjvégek is a bajelhárítás 
céljára amulettként használt ékszerekkel, 
övekkel stb. tartanak rokonságot. 

A galileai zsinagógák .koszorúba hajlított 
Herakles-csomós ágai is a legnagyobb való
színűséggel rontást elhárító jeleknek tekint
hetők. Erre vall egyrészt az a körülmény, 
hog}- a zsinagógákon apotropaiikus célzattal 
alkalmazott kozmikus jelképekkel : lánc-
keresztekkel, asztrális eredetű pentagramm 
és hexagrammokkal stb. együtt kerültek 
alkalmazásra, másrészt pedig az, hogy a 
Herakles-csomós koszorúk kapuszemöldök-
kövön és a templom külső falán köröskörül, 
tehát nyilván az épületnek démoni erőkkel 
szemben való védelmére kerültek alkalma-

38 Egyiptomban a csomózás, mint varázslási eszköz 
ismeretes volt (Fr. W. Bissing : Ägyptische Knoten
amulet te . Archiv für Religionswissenschaft ,.VTII. 
Bh. 23. 1. és A. E r m a n : Die Religion der Ägyp
ter. Berlin. 1934. 310.1.). Ezér t az a feltevés, hogy a 
7. jegyz. idézett Herakles-csomós nyaklánc amule t t 
jellegű, hihetőnek látszik. E feltevést támogat ja 
az a ké t csomósamulet, mely Tut -Ench-Amun felső 
testére volt helyezve és csomója a Herakles-csomó 
kötése szerint" készült. (II. Carter: Tut -Ench-
Amun. Leipzig, 1927. 84/A tábla.) Különben az 
egyiptomi »ancíw-jel is (neve »élet«-et jelent, e foga
lomnak leírására szolgált) voltaképpen csomózott 
övet ábrázol és az egyiptomiaknak ama hiedelméhez 
kapcsolódik, hogy "egy bizonyos módon csomózott 
öv gonosz varázslatok ellen véd. (A. Wiedemam • 
Die Amulet te der Alten Aegypter. Der Alte Orient 
X I I . 1. füzet, 22. 1. Leipzig, 1910.) Valószínű tehát , 
hogy már Ranofer Herakíes-csomóra kö tö t t öve 
is baj elhárítás céljára szolgált. 

37 A görög-római kultúrkörben a koszorúnak igen 
kiterjedt használata volt. Az ókori ember, ki a 
koszorút szerencsehozónak t a r to t t a s hite szerint a 
koszorú ado t t alkalmakkor jövőbelátóvá is teszi 
viselőjét, a születés, házasság, halál és a halotti 
tor halál-újjászületés ünnepének alkalmait is meg
ragadta, hogy koszorút helyezzen fejére, aggasson 
fel házatáján, vagy ajándékozzon embertársának. 
Bizonnyal azért, hogy a gyermekek és házasulok 
eljövendő élete szerencsés legyen, illetve a halot tak 
nyugalmas túlvilági életét biztosítsa. De a kato
náknak csata előtt való megkoszorúzása, mely a 
legyőzhetetlenség tudatáva l erőt, hi tet ado t t 
nekik a küzdelemre s a kult ikus szertartást vég
zőknek koszorúzott á l lapotban való sérthetetlen
sége is azt mutat ja , hogv a koszorú használata — 
akár közvetlenül, akár közvetet t értelmezésben — 
kifejezetten szerencsehozásra, a szerencsétlenség 
és a mulandóság elhárítására szolgál. A koszorú 
tehát lényegében baj elhárító jel, időtlenség utáni 
vágyban fogant képzetekkel van telítve s jogossá 
teszi azt a feltevést, hogy a késő hellenisztikus 
kor embere — mint a gyűrűt is — a halál fölötti 
győzelem zálogának, végső elemzésben az örökké
valóság szimbólumának tekinte t te . (V. ö. Jbuch 
des deutschen Archh. Ins t i tu t 1931. 768. 1. Ünnepi 
előadás kivonata a Winckelmann emlékülésről. 
Iy. Deubner : Die Bedeutung des Kranzes in Alter
tum. — Pauly Wissowa i. m. X X I I . félkötet 
1589. sk. 1. »Kranz« címszó alatt .) A koszorút az 
az ókeresztény szarkofágplasztika már tudato
san ilv értelmezésben alkalmazta, amikor a corona 

zásra, a többi kozmikus jellel együtt.37 Hogy 
a bizánci művészet oszloptörzseken alkal
mazott Herakles-csomói is apotropaiikus 
célzattal használtattak-e fel, írásos bizo
nyítékok ismerete híjján ezidőszerint még 
nem tudni, e kérdést a jövő vallástörténeti 
kutatások lesznek hivatottak eldönteni. 
Annyi azonban már eddigi ismereteink alap
ján is valószínűnek látszik, hogy ezalkalom-
mal sem csupán tartalomnélküli formaliz
musként kerültek a keleti kereszténység 
formakincsébe. Legalábbis erre enged követ
keztetni az a körülmény, hogy a csomózott 
oszlopmotívum középkori továbbélését 
éppen a hellenisztikus művészet és a Föld
közi-tenger keleti medencéjének művészeti 
hatásait mutató bizánci miniatúrafestészet 
és építészet, valamint a bizánci ötvösség 
emlékei biztosították. Nem kevésbbé ezt iga-

vitae-t a crux invicta-val : a koszorút a kereszt
tel formailag egyesítve megalkotta a halált legyőző 
Krisztusban az örökkévalóságnak keresztény szim
bólumát . De már ezt megelőzően hasonló célzat
tal keretezhetet t koszorú a galileai zsinagógákon 
hétkarú gyer tyatar tó t is és" így az ókeresztény 
szarkofágművészet koszorúbafoglalt Krisztus -
monogrammja is e gondolat kései, már krisztiani-
zált formájának tekintendő. (V. ö. Gerke Fr . : 
A passió szarkofágok kormeghatározása. Arch. Ér t . 
1939. 8-9. 1.) A Krisztusmonogrammoknak 
kizáróan körkeretbe való foglalása is ez elmondot
tak alapján válik érthetővé. Érdekes azonban, 
hogy a keretelő koszorú a keresztről az idők folya
mán lefoszlik : míg az ifjú kereszténység új győ
zelmi örökkévalóság szimbólumát szükségesnek 
érzi az ant ik világ hasonló értelmű jelképével is 
erősíteni, addig a középkor kereszténysége Krisz
tus halálfölötti győzelmének jelképét már kizáróan 
a keresztben látja s ezzel a kereszt az an t ik világ 
örökkévalóság szimbólumainak teljes örökébe lép : 
egyben apotropaiikus jelképpé is válik, melynek 
lá t tán á rontó szellemhad éppúgy meghátrál , 
mint a koszorú vagy Herakles-csomó elől az ant ik 
világban. 

Az elmondot tak alkalmasnak látszanak annak 
igazolására, hogy az apotropaiikus jelek voltakép
pen emberfölötti erők (héroszok, félistenek, iste
nek) tulajdonságához, ténykedéséhez, személyi
ségéhez ; összefoglalóan : istenfogalmakhoz kö tö t t 
jelek. Mint győzelmi jelképek az emberiség isten
képzeteinek szimbolikus kifejezései, mint apotro
paiikus jelek pedig az emberiség ősi halálfélelem
ben fogant örökkévalóság u táni vágyának jel
képes megnyilatkozásai. Etekin te tben Herakles 
csomója, vagy Gorgó feje, I s tar csillaga, a hexa-
g ramm (Dávid pajzsa, Jahve) , vagy Krisztus 
monogrammja és a koszorú, a hé tkarú gyartya-
tar tó (Salamon jeruzsálemi temploma, J ahve lak
helye), Krisztus keresztje, vagy az Agnus Dei a 
vallástörténelem megszakítat lan folyamatának e 
néhány ki ragadot t , de mindmegannyi szervesen 
beleilleszkedő láncszeme, lényegében azonos jelen
tésű, gyökerében ugyanannak a fogalomkörnek 
egy-egy megnyilatkozása : örökkévalóság szimbó
lumnak tekintendő, melyben az örökkévalóság 
fogalmi meghatározása a mindenkori világkép 
függvénye. 
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8. kép. — A felsőörsi prépostság templomtornyának részlete. 

zolja a Herakles-csomónak középkorban 
való sajátos alkalmazása is, mert a csomó
zott oszlopok túlnyomórészt kapuzatbéllet-
ben, ablakosztó-oszlopokon, tehát a temp
lomtér nyílásaiban kerültek alkalmazásra, 
oly helyeken, ahol a középkori hiedelem 
szerint a gonosz démonok a templomba 
besurranhattak.38 A különféle varázscsomók 
középkori néphitben való nagy jelentősé
gének ismeretében kézenfekvőnek látszik, 
hogy e csomózott oszlopok ugyancsak a 
démoni sötétség erőinek távoltartására szol
gáltak, apotropaiikus célzattal kerültek a 
nekik szánt helyre és az ókori hiedelemnek 
középkori néphitben való továbbélésére szol
gálnak bizonyságul. E felfogást néhány olyan 
emlék is igazolni látszik, mely éppen külön
leges alkalmazásánál fogva árulja el a csomós-
oszlopok rendeltetését. így például az osseki 
olvasóállvány előtt állót nemcsak csomós
oszlop védi az ártó szellemek ellen, hanem 
az állvány oldalán alkalmazott penta-
gramm és hurokkereszt, valamint a hát-

38 Egybehangzóan erre a véleményre ju to t t ak e 
probléma német kuta tó i is (1. i jegyz. i. m.), de 
kuta tása ikban a csomósoszlop mot ívumának 
ókori előzményeit figyelembe nem vet ték s annak 
apotropaiikus jelentéstartalmát a pogány germán 
hitvilágból igyekeztek eredeztetni. 

oldalon kifaragott győzelmes Krisztus-jel
kép : Isten báránya is. S nem lehetetlen, 
hogy Oberstreuban még a XV. században is 
élő volt a Herákles-csomóba vetett hit s 
nem csupán elkésett, puszta formahagyo-
mánynak tekinthető az, hogy útszéli kő
oszlopának négyes oszlopkötegét előírásos 
Herakles-csomóval faragta ki mestere. 
Ugyanis ily kőképeket, kőkereszteketvvagy 
kőlámpásokat települések határában, város
kapuk közelében a kóborló gonosz szellemek 
távoltartására, vagy útkereszteződéseknél 
leselkedő gonosz szellemek ellen a gyanútlan 
vándorok segítségére még a késő középkor
ban is előszeretettel állítottak fel.39 

Azonban nem kétséges, hogy a pogány 
eredetű Herakles-csomó eredeti jelképes 
értelme a keresztény középkor folyamán 
nagy általánosságban mégis egyre halvá
nyult, élete a nép hitvilágában mind 
mélyebbre süllyedt, végülis értelmétvesztett 
formaelemmé korcsosult. Természetes tehát, 
hogy e folyamat a Herakles-csomó négy 
ezredéves formai ábrázolásában is érzékel
hető. Az eredetileg tisztán gyakorlati igé-

39 L,d. ifj. Csemegi József: Középkori kőlámpások 
Sopron területén. (A Soproni Szemle kiadványai) 
121. sz. Kny . a .Soproni .Szemle 1941. 3. sz.-ból. 
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nyék, szükségletek kielégítésére szolgáló s a 
korai Herakles-ábrázolásokon még funkcio
nálisan alkalmazott Herakles-csomó mellett 
szepulchrális jelképként már elég korán fel
tűnik a két ágból font csomó motívuma, 
apotropaiikus szerepében a kőfaragó művé-

9. kép. 
Csomósoszlop töredéke 

Pannonhalmától. 

szét és az iparművesség területén jut szerep
hez, majd a Krisztus utáni első századokban 
az épületszobrászatban és a temetőművé
szetben alkalmazott koszorúk szalagjaira 
kerül, a középkor elején pedig, mint építé
szeti formaelem a páros oszlopok törzsén 
folytatja életét. A XII . században már gyak
ran négy vagy nyolc oszlop alkalmazásával 
meg is sokszorozódik, végül a XI I I . század 
az oszloptörzsnek csomós mustrával való 
felületi bevonása által már csupán a csomó
zás tényét érzékeltette, anélkül, hogy a 

Herakles-csomónak eredeti, funkcionális 
csomózási módját megtartotta volna. 
A Herakles-csomó életének ez a legutolsó 
fejezete a délnémet építészetben látható leg
inkább : itt a Herakles-csomó formai tekin
tetben feloldódott, bizonnyal eredeti ér
telme, apotropaiikus jelentősége is elhal
ványult, végülis az új, gótikus szellemi 
áramlatoknak a régi, pogány eredetű szim
bólumokkal való harcában alulmaradva, 
csendesen kihullt a szakrális szimbolika s 
egyben az építészet formakelléktárából is. 

Aquincumi koszorús, Herakles-csomós sír
köveink az imént felvázolt forma-, illetve 
kultúrtörténeti fejlődésnek időben és föld
rajzi tekintetben is eléggé pontosan körül
határolható szakaszába sorozhatok. Ugyanis 
tudjuk, hogy a koszorúnak temetőművé
szetben való használata görög és hellenisz
tikus alapvetések után, itáliai kezdeménye
zésre az egész nyugat-római birodalom terü
letén s így Pannoniában is elterjedt. Azon
ban Aquincum és környékének temetőművé
szetében kerek egy emberöltőre leszűkít
hető időn belül való feltűnése a Herakles-
csomóval együtt egyedülálló jelenség és a 
Krisztus utáni első századok szír-palesztinai 
formakörére utal, hol a Herakles-csomóval 
megkötött corona nem pusztán győzelmi 
jelvényként került kifaragásra, hanem mint 
szakralizált örökkévalóság szimbólum, apot
ropaiikus célzattal nyert alkalmazást. 
Ez szolgálhat annak magyarázatául, hogy 
itt Aquincumban veteránus és polgári sír
köveken egyaránt feltűnik, de egyben arra 
is következtetni enged, hogy a Földközi
tenger keleti medencéjének kulturális és 
formakuisugárzása Aquincumot már ezidő-
ben elérte. 

Az elmondottak még ama két példányban 
is ismert koszorús aquincumi sírkőtípus 
művészeti kapcsolatainak kérdését is fel
vetik, melynek jellegzetes S-motívummal 
ellátott timpanondíszére Nagy I^ajos hívta 
fel a figyelmet és feltűnését kölni forma-
kapcsolatokkal magyarázta (6. és 7. kép).40 

40 I,. Nagy : Ein neues Denkmal der Agrippinenses 
Transalpini aus Aquincum. (Germania 1932. 288.1.) 
és Nagy I+. : i. m. Arch. Ért. 1937. 88-89. 1. 
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Okfejtését azzal indokolta, hogy a szóban
forgó két sírkő abból az aquincumi műhely
ből került ki, mely a II . század elején 
Aquincumba betelepülő kölni származást! 
civil polgárok sírkőszükségletét fedezte s így 
nagyon valószínű, hogy ez a hellenisztikus 
művészetben gyökerező és Itálián keresztül 
a Raj na-vidékre már korán elkerülő motí
vum a kölni polgárságnak Aquincumban 
való megjelenésével együtt fellépő nyugati 
kereskedelmi kapcsolatok révén jutott el 
Aquincumba.41 Azonban ugyanakkor több 
körülmény szól feltevése ellen is. így például 
az S-motívum egyrészt nemcsak a Rajna-
menti emlékeken, hanem Gallia sírkövein 
is ismeretes,42 tehát használata nem szűkít
hető le csupán a Rajnavidékre, másrészt 
pedig Nagy Lajos a kölni származású aquin
cumi polgárok által foglalkoztatott műhely 
alkotásának ismerte fel a bessusi Seutes 
sírkövet is, noha annak koszorúszalagja. 
Herakles-csomóra van kötve, viszont a 
Herakles-csomónak Galliában és Rajnavidé
ken való alkalmazására egyetlenegy emlék 
sem utal. Az a jelenség, hogy az említett 
aquincumi kőfaragóműhely tevékenységébe 
sorozható emlékek legnagyobb részén a 
Herakles-csomó is feltűnik, inkább annak a 
feltevésnek ad helyt, hogy mind a két Aquin
cumban feltűnő, egy műhely tevékenység 
keretén belül egyidőben s együtt jelentkező 
és a hellenisztikus kultúrkörben amúgy is 
ismert formaelem nem nyugati közvetítés
sel, hanem közvetlen vagy közvetett utakon 
Keletről kerülhetett el Aquincumba, a 
II . század folyamán. 

Ami a Herakles-csomónak és Magyar
ország avarkori művészetének vonatkozá
sait illeti, ezesetben is Kelet, mégpedig a 
Fekete-tenger északi partmellékének helle
nisztikus hagyományokból táplálkozó művé
szete lehetett a formaátadó fél. Ezzel szem
ben középkori emlékeinken való előfordu
lása már nyugati igazodásra mutat, csak 

4i Nagy Iy. : I . m. Germania 1932. 291. 1, és Nagy 
L. : Egy pannóniai Terra Sigillata-gyár. (Arch. 
É r t - 1928. 107. 1.) 

42 K. Espérendieu: I I I . Paris. 1910. 2310. sz. 
(Entrains) és VII . 5788 sz. (Mayence.) 

10. kép. 
Csomós oszlop 

a bambergi dóm György kórusából. 
(Weese i. m. után.) 

míg a felsőőrsi prépostság XII . század végé
ről való templomának tornyán alkalmazott 
kettős-oszlopok csomói, (8, kép.) melyek még 
a Herakles-csomó csomózásmódjának teljes 
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ismeretében készültek, a templomkapuzat 
olaszos, trentói előképekre való formavonat
kozásai alapján a trentói csomósoszlopok 
közvetlen leszármazottainak tekinthetők, — 
bármennyire is meggondolkoztató az a körül
mény, hogy Északolaszország románkori 
építészetének ez a meglehetősen gyakran 
alkalmazott épületornamentikai eleme az 
olasz hatásokban gazdag magyar-román épí
tészetben csak éppen ebben az egyetlen 

24. jegyzet folytatása : 
Herakles-csomós koszorú függ a „Királyok sírja" 
frízén, Jeruzsálemben, annak bizonyságául, hogy 
a Herakles-csomós koszorú a temetőművészetbeh 
i t t is szerephez j u to t t ; a Ming-ői barlangfestéssel 
azonos szerkesztésű, Herakles-csomós végtelen 
must ra alkalmazásáról a bethuzsai ,.szobrász 

esetben került Magyarországon alkalma
zásra, — addig a XIII . század első harmadá
ban kifaragott, közelebbről ismeretlen ren
deltetésű pannonhalmi kötegpillér-töredék 
délnémet formakapcsolatokra vall. (9. kép.) 
Rajta a csomóknak eredetileg funkcionális 
szerepe erősen csökkent, a bogozás különös 
módja pedig határozottan a bambergi 
csomósoszlopokra emlékezteti a szemlélőt. 
(10. kép.) 

háza" tesz b izonyságot ; a Herakles-csomó helyi, 
keresztény továbbélését pedig egv ugyani t t lát
ható , Herakles - csomós körkeretbe'f oglalt krisztus-
monogramm igazolja. iFr. Benoit : I , 'architecture. 
L'Orient medieval et moderne. Paris 1912 
39—IV,—VIII, és —IX, ábra.) 
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ЧЕМЕГИ Й О Ж Е Ф 

УЗЕЛ Г 

Происходяшие от VI. и V. столетий до н. э. 
изображения Геракла представляют юного 
Геракла, одетого в львиную шкуру, когда он 
накидывает на себя кожу убитого противника, 
натягивает на голову в виде шлема его гри
вистую голову, передние лапы-же, характер
ным образом связывает узлом на груди. 
Ввиду того, что в древней эпохе у иранских 
и месопотамских народов бросание петли, 
плетение сетей, завязка узлов и петление еще 
в давние времена играли значительную роль, 
как освященное оружие против истребления 
магической силы противника, для притяжения 
демонских сил к собственным услугам, вер
нее для изгнания вредных, наносящих бо
лезни демонских сил-, так и узел-Геракла 
(этот уже из Египта известный способ узла), 
точно так же служил символом победы для 
древнего человека, считался непобедимым 
символом и как таковой употреблялся по
стоянно как апотропеический знак для устра
нения враждебных намерений демонических 
сил. 

Гераклев-узел заметен и в греческом клад
бищенском художестве (в III. столетии до н. э.), 
где победа над смертью постигается в сим
воле загробной жизни и одновременно гаран
тирует живым, что духи умерших не будут 
их искушать. Следы защиты против порчи 
часто встречаются на оружиях, амулетах, 
ювелирных изделиях. Употребление Гераклев-
ского узла повсюду может быть указано в гре
ческой культурной сфере ; распространение 
его на Восток подтверждает художество Ганд-
хара, применение-же его на Балканах и в 
восточном бассейне Черного моря подтвер
ждают многие находки; в столетиях после 
н. э. значительную роль играет в сирийской 
и палестинской архитектуре, — находим его 

Budapest Eégiségei XV. — 36 

ЕРАКЛА 

в сассанидайском художестве, — появляется 
в Шамарре во времена владычества абасса-
дийских калифов и оплодотворяет, отчасти 
во времена народного передвижения народов, 
Исламское художество, отчасти-же орнамен
тику строений Георгии. 

Однако Гераклев-узел не только на Восток, 
но и на Запад обеспечил свою жизнеспособ
ность. При посредничестве Византии появля
ется в постройкях XII. столетия в Северной 
Италии (Гераклевым-узлом переплетенные 
узловатые парные колонны), в XII,-XIII. сто
летиях появляется во французском и немец
ком художестве, затем в Австрии, Чехии и 
Венгрии, где играет роль в архитектуре XIII. 
столетия. 

Последние его следы видны в позднейших 
годах среднего века на водяных оттисках 
нейбургской бумаги, происходящей от XVI-ro 
столетия. Символическое понятие, происходя
щего от язычества, узел Геракла постепеннно 
бледнеет в течение христианской эпохи и в 
конце концов вырождается в утратившую 
значение форму. Естественно, что в течение 
времени еще чувствуется в изображениях 
форм. 

Узел Геракла первоначально служащий к 
удовлетворению лишь практических требо
ваний, — на египетских и более ранних 
изображениях Геракла еще при функциональ
но употребляемом узле Геракла является 
сепульхральным символом'— мотив сплетен
ного их двух ветвей узла, — в апотропеи-
ческом-же смысле иргает роль почти во всех 
отраслях кустарного промысла; в столетиях 
после н. э. замечается в архитектуре по
строек, в кладбищенском художестве-же при
меняем был на лентах венков, —- в начале-
же среднего века изображается на столбах 



парных колонн, В XII. столетии связывает 
уже чеыре или восемь колонн и наконец в 
XII. столетии появляется лишь как образец 
на поверхности колонн. Весьма вероятно, 
что в это время уже бледнеет его апотро-
пеическое значение. 

В Венгрии, в первых столетиях после н. э. 
узел Геракла под влиянием сиро-палестин
ской формы впервые появляется на аквин-
кумских надгробных плитах привязанным к 
лентам венков, вместе с греческого проис
хождения мотивом „ 5 " и играет роль всего 

навсего лишь в продолжении одного челове
ческого поколения. В течение XIII. столетия 
узел Геракла вновь появляется в архитектуре 
Венгрии — отчасти в Паннонхалме, где на 
одном, неизвестного предназначения, обломке 
группы-колонн, определенно отражает южно
немецкое (Бамберг) влияние, — отчасти-же 
на церковной башне фелынеершского монас
тыря, где узловатые колонны воздвигались 
в полном познании узла Геракла и свиде
тельствуют о трентоинских живых образцах. 

СПИСОК РИСУНКОВ : 

1.) Надгробный Памятник Цереиус Сабина (Аквинкум), 
2.) Надгробная плита Дуциус Валвриуса (Аквинкум). 
3.) Квнотафиум Титус Плотис Пампилуса (Аквинкум). 
4.) Обломки надгробного памятника [Шоймар, снимок Валко Аристида). 
5.) Типы узла Геракла. 
6.) Обломок надгробного памятника (Аквинкум). 
7.) Одломок надгробного памятника (Аквинкум). 
8.) Часть фельше-ершевской церковной башни. 
9.) Обломок колонны с узлами из Паннонхалма, 

10.] Колонна с узлами из бамбергсксго собора (Дердькоруш) по Веезе. 
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JOSEPH CSEMEGI 

IM NOEUD D'HERCULE 

Les statues antiques d'Hercule (VIe et 
Ve siècles av. J.-C.) nous fournissent les 
premiers spécimens classiques d'un noeud 
qui est connu en Egypte dès le I I I e millénaire 
et que les spécialistes signalent sous le nom 
de »noeud d'Hercule«. Les sculpteurs repré
sentaient le jeune Hercule revêtu de la peau 
du lion de Némée qu'il avait tué. La peau 
de son redoutable adversaire servait à 
recouvrir son dos; la tête et la crinière du 
lion couronnaient la tête du héros en guise 
de casque et les jambes de devant, nouées 
d'une manière caractéristique, reposaient 
sur la poitrine d'Hercule. 

La manière dont on jetait un noeud ou 
tressait un filet avait une grande importance 
pour la chasse et pour les attaques dirigées 
contre un adversaire ; la façon d'un noeud 
intéressait même la médecine des peuples 
iraniens et mésopotamiens de l'antiquité. 
Le noeud jouait un certain rôle même dans 
leur mythologie : il servait à soumettre les 
forces magiques à la volonté de l'homme, à 
anéantir un ennemi absent par une inter
vention magique, à expulser ou à écarter 
les génies malfaisants, auteurs de maladies, 
etc. Bn un mot, c'était une sorte d'arme 
sacrée. A peine Hercule eut-il revêtu, selon 
la légende, la peau de sa victime, le lion de 
Némée, il acquit aussi la force surnaturelle 
de son adversaire ; grâce à elle, il devint 
invincible. Aux yeux de l'homme antique 
le noeud d'Hercule semble avoir été un 
symbole de la victoire, voire du caractère 
invincible d'un héros ; en même temps on 
s'en servait pour écarter les forces démonia
ques ennemies. Le noeud d'Hercule, de 
même que n'importe quel instrument 
magique, se remplit donc de deux significa
tions opposées : d'une part, il était un 
synibole de la vie et de 1'»invincibilité« ; 
d'autre part, en tant que signe préservatif, 
il était utilisé contre les génies malfaisants. 

Le noeud d'Hercule (Pig. 5.) paraît aussi 
dans l'art funéraire hellénique du I I I e siècle 
av. J.-C. (stèle de Kritolaos) : dans ce cas 
ondóit le considérer non seulement comme le 
symbole de l'au-delà, c'est-à-dire du triom
phe sur la mort, mais encore comme une 
garantie du caractère pacifique du défunt 
(àsavoir que l'âme de celui-ci ne reviendra pas 
déranger les vivants). Sa fréquence sur des 
armes, des amulettes et des bijoux s'ex
plique par la même vertu »apotropéique«. 

Pour se convaincre de la diffusion de cette 
utilisation du noeud d'Hercule dans la 
sphère de la civilisation hellénique, on n'a 
qu'à examiner les monuments hellénistiques 
des Balkans et de la région politique. Vers 
l'est on en retrouve les traces jusqu'à la zone 
de l 'art Gandhara ; d'autre part, le noeud 
d'Hercule est démontrable dans l'architec
ture syrienne et palestinienne des premiers 
siècles de notre ère, ainsi que dans l'art sassa-
nide, à Samarra, pendant le règne des califes 
abassides. Plus tard il fécondera aussi bien 
l'art de la période des migrations que celui 
de l'Islam. 

Au moyen âge même les pays occidentaux 
présentent maintes survivances du noeud 
d'Hercule. I l y pénétra par l'intermédiaire de 
Byzance pour paraître sur les colonnes 
ornées de noeuds de l'architecture médiévale. 
Les premiers spécimens occidentaux pro
viennent de l'architecture de l'Italie du Nord 
(XII e siècle), mais on trouve des motifs 
analogues même dans l'art français et alle
mands (XII—XIII e siècles), ainsi que dans 
l'architecture autrichienne, tchèque et hon
groise du X I I I e siècle. Les dernières traces 
de ce motif remontent au moyen âge 
déclinant : il s'agit du filigrane d'un papier 
de Neuburg (XVIe siècle). 

Selon nos connaissances actuelles, le 
premier territoire méditerranéen où ce 
noeud très ancien et revêtu d'une force 
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magique ait joué un rôle considérable fut 
la sphère de la civilisation hellénique ; 
d'autre part, le motif garda son importance 
même au moyen âge. Pendant la seconde 
moitié du moyen âge le motif perdit 
beaucoup de son importance pour devenir, 
à la fin de sa carrière, un ornement dénué de 
toute signification précise. On pourrait donc 
envisager un prodessus où les transformations 
des formes se succédaient pendant cinq 
millénaires. A côté des spécimens égyptiens 
et des premières représentations grecques 
d'Hercule où le noeud était appliqué pour 
des raisons pratiques, on voit paraître de 
bonne heure, en guise de symbole funéraire, 
le motif du noeud formé par deux branches. 
Ce motif pénètre, en tant que signe »apotro-
péique«, dans presque tous les domaines des 
arts décoratifs ; aux premiers siècles de 
notre ère, on le retrouve dans la sculpture 
architecturale et dans l'art funéraire où il 
sert à décorer, à cause de son caractère 
»apotropéique«, les rubans des couronnes 
de fleurs. Au début du moyen âge on voit ce 
motif sur des colonnes doubles. Au XI I e 

siècle le noeud réunit quatre ou huit colon
nes ; au X I I I e siècle il revient dans la 
décoration de la surface des colonnes, sans 
que la destination primitive du motif ait 
été maintenue. A coup sûr, cette période ne 
se souciait plus du caractère »apotropéique« 
du noeud ; en dernière analyse, après le 
triomphe des courants d'idées gothiques sur 

les symboles d'origine payenne, le noeud 
d'Hercule disparut de l'arsenal de l'archi
tecture et des arts décoratifs. 

En Hongrie le noeud d'Hercule paraît, 
de même le motif S d'origine hellénistique, 
dans l 'art funéraire d'Aquincum ; dans ce 
cas sa forme renvoie à l'influence syrienne 
et palestinienne des premiers siècles de 
notre ère. A Aquincum le noeud d'Hercule 
n'était répandu que pendant une seule 
génération ; néanmoins, sa présence est 
une preuve du rayonnement culturel du 
bassin oriental de la Méditeranée vers la 
capitale de la Pannonié. (Fig. 1—4. et 6—7.) 
Au moyen âge on retrouve ce motif à 
Pannonhalma, sur un fragment de destina
tion inconnue (XIIIe siècle), qui semble 
refléter l'influence de l'Allemagne méri
dionale, notamment des, colonnes ornées 
de noeuds de Bamberg. (Pig. 9—10.) 
On rencontre aussi le noeud d'Hercule sur 
la tour de l'église qui appartient à la prévôté 
de Felsőörs et qui remonte aux alentours 
de 1200. (Fig. 8.) Dans ce cas les colonnes 
doubles ornées de noeuds témoignent d'une 
connaissance parfaite des particularités du 
noeud d'Hercule; si l'on tient compte aussi 
des modèles trentins de la porte de l'église, 
on est amené à considérer l'application 
du noeud d'Hercule comme une preuve 
de l'imitation directe des colonnes ornées 
de noeuds de la cathédrale de Trente. 
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