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I. Bevezetés 

 

A budapesti Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteményében őrzött apuliai vörösalakos 

vázák túlnyomó része (harmincegy a harmincnégyből) ismeretlen lelőhelyről, ismeretlen 

leletkontextusból származik. A kontextus-nélküliség sajnos a legtöbb múzeum dél-itáliai 

vázagyűjteményére igaz, mivel ezek a vázák nagy arányban estek áldozatául a XVIII-XIX. 

századi növekvő műgyűjtési kedv következtében egyre terjedő illegális antik váza-

kereskedelemnek és sírfosztogatásoknak. Ugyanakkor az ásatásból származó két váza és egy 

töredék sem az elsődleges készítési helyéről került elő, ugyanis a két rionerói váza (Kat. 10., 

11.) egy vegyes fogadalmi leletanyag része,1 a töredéket (Kat. 6.) pedig Szicíliában (Akrai) 

ásta ki Judica gróf a XIX. század elején.2  

A vázák többsége a XX. század negyvenes-ötvenes éveiben került át a Szépművészeti 

Múzeum bírtokába – miután törvénybe foglalták, hogy a Magyarországon kívül előkerült antik 

tárgyak a Szépművészeti Múzeum gyűjtőkörébe tartoznak – vidéki múzeumok (Gyula, 

Székesfehérvár, Nyíregyháza), illetve a budapesti Iparművészeti Múzeum, a Magyar Nemzeti 

Múzeum és a Budapesti Történeti Múzeum gyűjteményeiből. Nagy részük korábban neves 

műgyűjtők tulajdonát képezte; így például a gyulaiak Haán Antal gyűjteményéből,3 az 

Iparművészeti Múzeumból átvettek többsége pedig a kémikus és mázkutató Wartha Vince 

gyűjteményéből származnak.4 Szintén az Iparművészeti Múzeum anyagához tartozott 

eredetileg az két apuliai váza (a Kat. 24. lékythos-aryballos és a Kat. 29. patera), amely annak a 

közel hetven antik tárgyat számláló anyagnak a része, amelyet Pulszky Károly vásárolt a 

megalapítandó Iparművészeti Múzeum számára az 1873-as bécsi világkiállításon és amelyek 

korábban Emil von Sayn-Wittgenstein herceg gyűjteményében voltak.5 A herceg a 

gyűjteményében lévő antik vázák többségét egy bizonyos Vincenzo Toglia nolai gyűjtőtől 

vásárolta, akiről azonban további információ nem áll rendelkezésre.6 

A XIX. század utolsó harmadában, amikor a tudományos érdeklődés is a dél-itáliai vázák 

felé fordult, eleinte azt kutatták, hogy hol született meg a helyi vörösalakos vázafestészet. 

Tarentum elsődlegességét először F. Lenormant mondta ki 1881-ben, bár már ő is hozzátette, 

hogy lehetségesnek tartja, hogy később, a Kr. e. IV. század második felétől Tarentumon kívül, 

                                                 
1 A rionerói magyar ásatás történetéről és a leletanyagról: Szilágyi 2002. 
2 Szilágyi 1952, 116. Meg kell jegyezni azonban, hogy a legújabb kutatások fényében megkérdőjeleződött a 
töredék tarentumi eredete és gyártási helyként felmerült Metapontium is. 
3 A Haán-gyűjtemény lajstroma: Pulszky 1876-77, 172-188. 
4 Szilágyi 1966. 
5 A vásárlásról: Szilágyi 1988, 63-68. Az említett két apuliai váza: 67, nos. 40-41. 
6 A Wittgenstein-gyűjteményről: Szilágyi 2001. 
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például Ruvóban is létrejöhettek műhelyek.7 A. Furtwängler a berlini múzeum katalógusában 

már földrajzi szempontból három területre osztja fel a dél-itáliai vázaprodukciót (Campania, 

Lukánia, Apulia).8 G. Patroni egy másik nézőpontot képvisel, amelyet majd V. Macchioro is 

elfogad és amely Tarentum helyett az indigén központokban, elsőként Ruvóban, majd egy 

késöbbi fázisban Canosában feltételezi a gyártás színterét.9 A kutatás e korai időszak után 

elsősorban a stilisztikai tanulmányok irányába fordult, ezen belül is, amint azt E. Lippolis is 

hangsúlyozza, a korábbi műgyűjtési hullám érdeklődését felidézve, főleg az esztétikai 

szempontok domináltak, hanyagolva így a tömegprodukció vizsgálatát.10 Elismerve A. D. 

Trendall érdemeit, ami a dél-itáliai vázák teljességre törekvő corpusának elkészítését illeti, E. 

Lippolis mégis fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy ez a fajta egyirányú, stilisztikai kutatás 

túlzottan kiszakítja a tárgyakat az archeológiai, kulturális és társadalmi kontextusukból.11 

Hozzá kell tenni, hogy E. Lippolis 1996-ban megfogalmazott és többé-kevésbé helytálló 

kritikája óta a kutatás éppen ezt az elmaradását igyekszik pótolni: említhetjük itt A. Hoffmann 

2002-es munkáját, amelyben tarentumi vázák egy csoportját társadalmi és régészeti 

kontextusukban vizsgál vagy az École Française de Rome által 2000-ben szervezett 

Kerekasztal beszámolóit, amelyek 2005-ben jelentek meg nyomtatásban.12  

A budapesti vázák többsége (huszonnyolc darab) a Kr.e. IV. század harmadik, illetve 

utolsó negyedére datálható. A Gyűjtemény legtöbb darabja kis méretű váza, egy-két alakos 

ábrázolással. A néha hatalmas méreteket elérő voluta-kratérok, bonyolult, sokalakos Alvilágot 

és mitológiai témákat megjelenítő vázák hiányoznak a Gyűjteményből. A IV. század második 

felében egyre népszerűbb női fejes díszítés azonban a következőkben tárgyalt vázákat is 

jellemzi: a vázák felét díszíti legalább az egyik oldalon, köztük nyolc esetében mindkét oldalon 

női fej (Kat. 8., 19., 20., 27., 28., 29., 33., 34.). Az egy-két alakos jelenetek témái, szintén a 

korszakra jellemző módon, a női szférához köthetők: ezeken nőalak Erós (Kat. 2., 3., 9., 11., 

21.) vagy ifjú (Kat. 13., 17.) kíséretében, két nőalak (Kat. 10.), nőalak egyedül (Kat. 7., 16., 

18., 25., 26., 29.), illetve Erós egyedül (Kat. 22., 23., 25.) látható. Kettőnél több alakot 

megjelenítő ábrázolásról csupán két kratér esetében beszélhetünk: az egyiken bennszülött-

ábrázolás, libációs jelenet (Kat. 1.), a másikon harcos búcsúztatása (Kat. 4.) látható. 

Valószínűleg a többalakos, mitológiai jelenetes ábrázolásokhoz lenne sorolható az a nagyobb 

                                                 
7 Lenormant 1881, 93-94. 
8 Furtwängler 1885. 
9 Patroni 1897, 132-134.; Macchioro 1911, 187-213. 
10 Lippolis 1996, 359. 
11 Ibid. 
12 Hoffmann 2002.; Bilan et perspectives. 
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méretű váza is, amelynek csupán egy oldaltöredéke maradt ránk Kirké és Télegonos részleges 

ábrázolásával (Kat. 6.). 

 Minthogy a vázák többsége a kései fázis terméke és reprezentatív mintát ad az időszakra 

jellemző, tömeggyártásból adódó zsánerjelenetekre, a szakkatalóguson túlmenően lehetővé 

válik a késő apuliai műhelyek produktumainak általánosabb ikonográfiai és attribúciós 

vizsgálata. Erre annál is inkább szükség van, mivel a kései vázák ilyen irányú tanulmányozása 

mellőzött területe a kutatásnak, pedig erre az új kutatási irányok és eredmények is módot 

adnak.13 Egyre több váza leletkontextusa válik ugyanis ismertté az újabb – vagy újonnan 

feldolgozott – település és temető-ásatások következtében. Ezek az eredmények új 

felismerésekhez vezetnek, amelyek kiegészítik, illetve sok esetben megváltoztatják azt az óriási 

ismeretanyagot, amelynek alapjait A. D. Trendall tette le A. Cambitoglouval közösen írt 

monográfiájában.14 A. D. Trendall számára azonban még elsősorban „csak” stilisztikai 

módszerek álltak rendelkezésre a műhelyek és vázafestő-kezek meghatározásánál. Az újabb, 

nagyobb látószögű vizsgálatok viszont átírhatják – legalábbis részben – A. D. Trendall 

stilisztikai alapokon nyugvó rendszerét, bár, amint azt D. Fontannaz is észrevette, még mindig 

nagy a kísértés arra, hogy pusztán az A. D. Trendall által el/felismert vázafestő-kezekre 

hagyatkozzunk újabban előkerült vázák attribúciójakor.15 A késői fázisba tartozó vázák 

esetében különösen nehézzé válik a vázafestő-kezek elkülönítése, így ezeket A. D. Trendall 

sokszor csak nagy csoportokba sorolta. Jelen tanulmány keretei nem adnak módot arra, hogy a 

teljes kései produkció A. D. Trendall általi besorolását felülvizsgáljuk, azt viszont mindenképp 

lehetővé teszik, hogy a Gyűjtemény kapcsán felmerülő vázafestők és csoportok helyzetét 

kritikai szempontok alapján áttekintsük és, ahol szükséges és lehetséges, a probléma megoldási 

lehetőségét is felvessük.  

Az ikonográfiai tanulmányok terén a kutatás a kezdetektől – G. Patronitól és V. 

Macchiorotól kezdve, M. Pensán, M. Schmidten, A. D. Trendallon keresztül H. R. W. 

Smithig16 – többé-kevésbé egyetért azzal, hogy az apuliai produkciót a funeráris jelenetek, a 

dionysikus és orphikus témák, színház inspirálta ábrázolások jellemzik. Az utóbbi időszak 

kutatását pedig a mitológiai témák egy szélesebb spektrumú, a történelmi és kulturális közeget 

jobban érintő vizsgálata határozza meg.17 Az ikonográfiai munkák többsége tehát 

túlnyomórészt a többalakos, mitológiai jelenetes ábrázolásokkal foglalkozik, kissé 

elhanyagolva a zsánerjelenetként megbélyegzett egy vagy két alakos kis méretű vázák 
                                                 
13 Erről összefoglalóan ld.: Bilan et perspectives. 
14 RVAp I-II. és Suppl. I-II. 
15 Fontannaz 2005, 131. 
16 Patroni 1897; Macchioro 1913; Pensa 1968; Schmidt – Trendall – Cambitoglou 1976; Smith 1976. 
17 Néhány példa: Pontrandolfo 1997; Mazzei 1999; Mugione 2000. 
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vizsgálatát. Az első pillantásra egyszerűnek tűnő, Eróst, nőalakot, ifjút megjelenítő ábrázolások 

témájának meghatározása mégsem olyan nyilvánvaló. A díszítésüket ebből a témakörből 

merítő vázák nagy aránya nem csak a budapesti Gyűjtemény jellemzője; a nőüldözéses, 

ajándékozós, vagy csupán nőalakot vagy Eróst megjelenítő vázák a IV. század második felétől 

tömegesen készültek az apuliai műhelyekben. Az emiatt zsánerjelenetekké váló ábrázolásokból 

sokszor nehéz visszakövetkeztetni a mögöttük rejlő eredeti gondolatkörre. Ezt az is 

megnehezíti, hogy egyrészt az alakok körül, illetve kezében lévő tárgyak gyakran több szinten 

is jelentéssel bírnak, mint például a koszorú, taenia, tükör, másrészt pedig, hogy a dionysosi, 

aphroditéi és orphikus körbe tartozó elemek (thyrsos, szőlő, tympanon, madár, virág, tojás, 

fáklya stb.) gyakran egymás mellett vannak jelen ugyanazon a vázán. Így tehát az egyes 

elképzelések szinte jellé tömörített szimbólumai között valamiféle kapcsolatot kell 

feltételeznünk. Mivel az ismert lelőhelyről származó vázák nagy része sírból kerül elő, érdemes 

megvizsgálni, hogy a leginkább a női szférához kötődő tematika mennyiben kapcsolódik a 

vázák funeráris használatához, illetve, hogy a különböző kultuszokhoz köthető szimbólumok 

milyen módon kapcsolódnak egymáshoz Dél-Itáliában. 

 

 

II. A vázák funkciója 

 

Az apuliai vázák túlnyomórészt funeráris funkciója tény, hiszen legtöbbször sírokból 

kerülnek elő, illetve sok esetben belül nem fedi őket máz és aljuk is hiányzik. Arányaiban jóval 

kisebb mennyiségben, de szentélyekből és lakókörnyezetből is kerülnek elő vörösalakos vázák 

(néha rituálisan összetörve), amelyeknél azonban többnyire szintén a kultikus használat – 

például rituális lakoma alkalmából – feltételezhető.18 Külön kategóriát képeznek a díszvázák, 

amelyek valamilyen eseményt követően (színházi előadás, beavatási rituálé) készültek 

megrendelésre és nem kerültek rögtön sírba, bár valószínűleg ezek is elkísérték tulajdonosukat 

a túlvilágra annak halálakor. A. Hoffmann a vázaforma, a rajta lévő ábrázolás, valamint az 

elhunyt neme között igyekezett összefüggést találni tarentumi sírok vizsgálata során. A közölt 

táblázatok erre vonatkozóan azonban nem bizonyítják, hogy nyilvánvaló összefüggés állna 

fenn közöttük, hiszen az A. Hoffmann által nőinek ítélt jelenetek (nőalakok, nő-szatír, nő-Erós, 

„szerelmi üldözés”, ajándékozás) a boriváshoz szükséges vázákon is megjelennek és egyaránt 

kerülnek elő férfi és női sírokból is.19 A Kr.e. IV. század elejétől egyre általánosabbá váló 

                                                 
18 Mazzei 1996, 403. 
19 Hoffmann 2002, 122-124, Abb. 10-12. 
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úgynevezett dionysikus alapkészlet – oinochoé és ivócsésze – sírba helyezése például nemtől 

és társadalmi helyzettől független volt. Ugyanígy a férfiak szférájához kötött ábrázolások 

(dionysikus jelenet, harcos-búcsúztatás, köpenyes ifjak) női vázákat (pl.: peliké) is díszítenek. 

Ez részben nyilván azzal is magyarázható, hogy a szerelmi üldözésnek, ajándékozásnak vélt 

jelenetek valójában a fent említett, mindenkit érintő kultikus, rituális életből merítik témájukat. 

Mindazonáltal az ábrázolás és az elhunyt személye között állhat fenn kapcsolat olyan módon, 

hogy az elhunyt azonosítja magát a vázán ábrázolt mitológiai jelenet főszereplőjével, amely 

egyben utalhat a halott társadalmi és kulturális helyzetén kívül történelmi eseményekre is.20 

 

 

III. Az attribúció és műhelylokalizáció problémái 

 

A. Korai vázák 

Az attribúciós vizsgálatok terén a Gyűjtemény három korai fázisra eső vázája 

kétségtelenül nem ad elégséges alapot arra, hogy a korai produkciót is részletesebb kritikai 

vizsgálat alá vessük, ugyanakkor érdekes problémákat vetnek fel, amelyek alátámasztják azt az 

újabban kialakított nézőpontot miszerint érdemes a dél-itáliai vázafestészet és a 

műhelytradíciók kialakulását is újra áttekinteni. Ugyanazon ikonográfiai témák és kompozíciós 

elvek használata alapján ugyanis olyan vázafestők között mutatható ki kapcsolat, akiket 

korábban A. D. Trendall térben és időben külön kezelt. Ez esetenként fordítva is igaz lehet: az 

A. D. Trendallnál néhány technikai kritérium alapján egy műhelytradícióba sorolt, az Ornate 

(Díszített) stílus képviselőiként számontartott vázafestők között sokszor semmilyen 

folytonosság nem mutatható ki. Az esetek többségében a Díszített és az Egyszerű stílus 

képviselői közös műhelyben dolgozhattak, ez annál is inkább valószínű, mivel egyrészt már a 

korai időszakból is van példa arra, hogy egy vázafestő (pl.: Adolphseck-festő) mindkét 

stílusban dolgozott, másrészt a díszített stílusú vázák száma töredéke az egyszerű 

stílusúakénak. Ez minden bizonnyal egy bizonyos megrendelői körrel függött össze, amire 

egyébként a vázák elterjedése is utal. A műhelyek meghatározásánál tehát együttesen kell 

figyelembe venni az atticizálás mértékét és milyenségét – azt, hogy melyik attikai műhely 

ikonográfiai témáit használja fel –, a vázaformát, a kompozíciós módokat, az elterjedést és a 

leletkontextust.  

A Kat. 6. skyphoid pyxis peremtöredék festőjét, a Napernyő-festőt, a stílus alapján a 

Sisyphus-festő hatását mutató kora apuliai műhelyhez sorolja A. D. Trendall, azonban az 

                                                 
20 Mannino 2006, 257; Pouzadoux 2005, 192-193. 
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újabban előkerült vázáinak lelőhelyei és leletkontextusai inkább egy metapontói műhelyre 

utalnak. A háromnegyedes nézetből ábrázolt arcok kedvelése sem kizárólag apuliai vonás, 

hanem metapontói vázafestők hatását is tükrözheti. A budapesti töredék előkerülési helye 

(Akrai), a Szicíliában kedvelt skyphoid pyxis vázaforma, illetve a szintén a szicíliai darabokra 

jellemző pontsoros díszítés a peremen valószínűleg egy speciális megrendelésről vagy 

megrendelői körről tanúskodik. A Kat. 4. harang-kratér viszont egy motívum eredetéről és 

továbbéléséről árulkodik, amely műhelyeken át jól nyomon követhető egészen a vörösalakos 

produkció végéig, ráadásul rajta keresztül kapcsolatba hozható egymással az Egyszerű és a 

Díszített stílus pár korai képviselője, akik közül így néhányan egy műhelyben dolgozhattak. A 

kratér főoldalán ábrázolt, lova előtt álló ifjú közvetlen előzménye egy tarentumi funeráris 

terrakotta lap lehetett, amelynek előképe az athéni Parthenón nyugati, lovasokat ábrázoló frízén 

keresendő. Az athéni előképet minden bizonnyal egy attikai vörösalakos váza közvetítette, 

hiszen a fríz, de a Parthenón többi eleme is gyakori téma volt a Kr.e. V. század második 

felének attikai vázafestészetében;21 ezek a vázák pedig nagy arányban kerültek elő dél-itáliai 

lelőhelyekről. A motívum már az V. század végén felbukkan az apuliai vázafestészetben, a 

Sisyphus-festő egy oszlop-kratérján,22 kronológiailag utána következik a budapesti váza 

ábrázolása, amely a Lecce 681-festőhöz köthető. A középső apuliai fázistól, az Iliupersis-festő 

körétől kezdődően a lovas ifjú motívumát a továbbiakban már naiskosban ábrázolják. A 

Dareios-festő műhelyének Canosába költözésével a lova előtt álló ifjú típusa az ottani 

vázafestők, különösen a Baltimore-festő repertoárjában is megjelenik.23 Az utóbbinál 

elsősorban az Alvilág-festő hatásáról beszélhetünk, aki maga is több alakalommal festette meg 

a motívumot. Az Arpi-festő vázaképeitől kezdődöen kissé változik a pihenőláb tartása,24 majd 

a késői csoportok25 már magát a lovat és az ifjú-alakot is igénytelenebbül ábrázolják. Végül 

meg kell említenünk, hogy a motívum, valószínűleg apuliai vázafestők hatására Campaniába is 

eljutott (Horsman-csoport). Az apuliai ábrázolások többségén – a IV. század második felétől 

egyre erőteljesebben – hangsúlyozzák az ifjú harcos mivoltát: lándzsával, pajzzsal, sisakban, 

néha mellvértben ábrázolják. Mind a fegyverzetben, mind a ruházatban felismerhetők az 

indigén elemek, amely bizonyítja, hogy az eredetileg görög motívum „testreszabásával” 

igyekezték kielégíteni a bennszülött klientúra igényeit. 

 

                                                 
21 Ld. pl.: Marlay-festő, ARV 1277, no. 12. 
22 RVAp I., 16, no. 55. 
23 RVAp II., 865, no. 24 (Jatta); RVAp II., 860, no. 1, pl. 319,1-2 (London); RVAp II., 866, no. 27, pl. 325,2 
(Nápoly magángyűjtemény). 
24 RVAp II., 925, no. 92a, és 926, no. 96, pl. 362. 
25 Ld. pl.: RVAp II., 948, no. 287, pl. 372, 1-2, és 1022, no. 32, pl. 395, 5-6. 
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B. Késői vázák 

 

A Szépművészeti Múzeum apuliai vörösalakos vázagyűjteménye tendenciáiban 

reprezentatív mintát nyújt a műhelyek és vázafestők tevékenysége terén a kései produkcióra 

vonatkozóan. Mivel egy harmincnégy darabból álló gyűjteményről van szó, ez kétségtelenül 

nem ad módot a teljes kései produkció monografikus feldolgozására, viszont lehetővé teszi 

néhány fontos késői csoport kritikai vizsgálatát. A. D. Trendall fogalom-használata azonban 

néha zavaró lehet, hiszen például a „csoport” elnevezés alatt hol vázafestők, hol vázák 

csoportját érti, amit az egyes eseteknél mindig tisztázni kell. Ez különösen jellemző a késői 

vázák osztályozása esetében, mivel a Kr.e. IV. század második felére jellemző tömeggyártás 

során a műhelyek által készített kisebb vázáknak nem pusztán a jelenetei, hanem a stílusa is 

egyre inkább közelít egymáshoz, nehezítve így az egyes vázafestő-kezek elkülönítését. 

Ráadásul a csoportokhoz tartozó számos alcsoport miatt az az érzés alakul ki az emberben, 

hogy nagyon sok vázafestőről van szó, holott minden valószínűség szerint a legtöbb esetben 

csupán két-három vázafestő alkotja a csoportot. Példaként említhetjük a B. M. Kentaur-, 

Liverpool- és Rochester-csoportokat,26 akiknek témaválasztása és stílusa annyira hasonló, hogy 

valószínűleg két-három mesterről van szó, akik egy műhelyben dolgoztak. Velük dolgozhatott 

a karakteresebb stílusvonásokkal bíró, de egyébként témaválasztásban és stílusban igen közeli 

Woman-Eros-festő27 is. Erre utal az is, hogy vázáik együtt kerültek elő például a rutiglianói 54-

es sírból,28 így logikusnak tűnik az a gondolat, hogy a megrendelő egy műhelytől rendelte a 

vázákat.  

Ugyanez mondható el az Otago-, a Como C62- és a Winterthur-csoportokról,29 sőt, a 

sok közös vonás miatt a Monopoli-csoportot30 is itt említhetjük. Mind a négy csoportra 

jellemző a kis méretű pelikék preferálása, ezen kívül a viszonylag hosszú szemöldök és a 

pontszerű pupilla ábrázolása is összeköti őket. Az Otago- és Como C62-csoportok között 

különösen szoros a kapcsolat: mindkettőre jellemző az eleinte kissé kiálló, zárt és idővel egyre 

rövidebb, lekonyuló szájvonal és a hosszú nyak-ábrázolás. A kissé kiálló száj, főleg az alsó 

ajak esetében a Monopoli- és Winterthur-csoportokra is jellemző. Az utóbbit az Otago-festővel 

is összeköti a homlok feletti viszonylag nagy hajcsomó és a kekryphalos egyszerű mintázata. A 

Winterthur-csoporton belül elkülönített Vienna 334-festő stílusa – a kekryphalos tetején lévő 
                                                 
26 RVAp II., 621-631, 632-639, 639-643. 
27 RVAp II., 644-645. 
28 De Juliis 2006, 442.  
29 RVAp II., 694-700, 700-704, 710-715.  
30 RVAp II., 704-710. 
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két hosszúkás masni kivételével – is sok mindenben egyezik az Otago-csoportéval. Az Otago-, 

a Como C62- és a Winterthur-csoportokról tehát feltételezhető, hogy egy műhelyben 

dolgoztak, de legalábbis egy műhelyből kiinduló vázafestők alkotják. A Chevron-csoport31 

azonban már nem mutat ilyen egységes képet, hiszen ezeket a vázafestőket egy stilisztikai elem 

alapján sorolta egy csoportba A. D. Trendall. Köztük így több vázafestő is elkülöníthető, akik 

minden bizonnyal más-más műhelyben dolgoztak, legalábbis erre utal a Salapiából és San 

Severóból nagyobb mennyiségben előkerülő, egy vázafestőhöz köthető vázák egy csoportja, 

amelyről már A. D. Trendall is feltételezi, hogy nem feltétlen importról van szó, hanem egy itt 

letelepülő és műhelyt nyitó mester művei is lehetnek.32 A Chevron-csoport néhány korai 

vázáján ábrázolt női fejek stílusa közel áll mind a Woman-Eros-festő, mind a vele egy 

műhelyben dolgozó B.M. Kentaur, Liverpool és Rochester-csoportok női fejeinek stílusához.33 

A köztük fennálló kapcsolatot a rutiglianói temető anyaga is bizonyítja, ahol a Chevron-csoport 

és a Liverpool-csoport vázái egy sírból kerültek elő.34 Talán a Chevron-csoport vázafestői 

közül néhányan ebben a műhelyben kezdték el tevékenységüket.  

Az Amphorae-csoportnak35 is érdemes külön figyelmet szentelni, mivel ebben az 

esetben úgy tűnik, hogy maga A. D. Trendall sem döntötte el határozottan, hogy néhány 

vázafestő alkotta csoportról van szó, akik együtt dolgoztak a Patera-festővel vagy pedig 

ugyanaz festette a vázák mindkét oldalát. Ennek a kettős szemléletmódnak a buktatói a 

budapesti vázák besorolásánál is jelentkeznek és így fordulhat elő az, hogy ugyanaz a váza más 

fejezetben máshova van besorolva (pl.: Kat. 3.), vagy, hogy egy adott váza attribúciójánál csak 

az egyik oldala lett figyelembe véve (pl.: Kat. 7.). Az Amphorae-csoporthoz sorolt budapesti 

vázák vizsgálatánál bizonyossá vált, hogy a női fejek festője nem ugyanaz, mint az A oldal 

festője. Ugyanakkor a női fejek stílusa olyan mértékű hasonlóságot mutat, hogy ebben az 

esetben sem beszélhetük kettőnél több vázafestőről, legfeljebb néhány esetben lehet szó arról, 

hogy az A oldal festője, kollégája stílusát utánozva, maga festette a B oldal női fejét is. 

Valószínű, hogy a Patera-festő/Amphorae-csoporthoz hasonló együttműködés lehetett a 

Virginia Exhibition-festő és követői, valamint a Fehér Kereszt-csoport36 között. Ugyanis az 

előbbi műhelyéhez sorolt vázák egy részén, illetve fedelén a Fehér Kereszt-csoportra jellemző 

női fej-ábrázolás látható, a kontyban keresztként megjelenített fehér szalaggal. A csoport 

                                                 
31 RVAp II., 650-660. 
32 RVAp II., 650, 657. 
33 Vö.: RVAp II., no. 79, 657, pl. 243, 10. 
34 De Juliis 2006, 438, tomba 5Dd. A fentebb említett 54-es sírból is kerültek elő a Chevron-csoporthoz közelinek 
tartott vázák. 
35 RVAp II., 765-792. 
36 RVAp Suppl. II. Part 2., 336-338. 
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munkáit egyéb vonásokban sok minden köti a Kantharos-csoporthoz;37 így például a szem-

ábrázolás és a kekryphalos hátulján, alul megjelenő fehér és fekete sáv, valamint a homlok 

feletti hajcsomóban ábrázolt fehér vastagabb vonal, ami azonban már rövidebb, mint a 

Kantharos-csoport vázáin megjelenített női fejeken. 

Az apuliai vázafestők, műhelyek meglepően szoros kapcsolata, a stílusok egymásból 

építkezése (ami viszont éppen ezért megnehezíti az egyes vázafestő-kezek elkülönítését) 

viszonylag jól követhető nem csak a Dareios-festő műhelyében, de a Baltimore-festőnél is. Ez 

utóbbinál valószínűleg a Patera/Ganymédés-műhelyből való kiválás pillanata is megfogható, 

hiszen a Patera- és Ganymédés-festőkhöz kötött kisvázás csoport, a Menzies-csoport38 

vázáinak egy része inkább a Ganymédés-festőhöz, más része viszont inkább a Baltimore-

festőhöz áll közel. Valószínűleg közülük kerültek ki a Baltimore-festő első közvetlen kollégái, 

amikor megalapította saját műhelyét, stílusuk a Kantharos-csoport vázáin is visszaköszön. A 

Menzies-csoport kialakításánál is érződik egyébként egy kis bizonytalanság A. D. Trendall 

részéről, ami nem meglepő, hiszen ezek a kis méretű vázák témájukat tekintve közel azonosak, 

stílusuk viszont különböző. A korábban a csoporthoz sorolt, majd később Brüsszel A 3759-60-

festőként39 abból kiemelt vázafestő és a Ganymédés-festő stílusa között olyan szoros a 

kapcsolat, hogy tulajdonképpen az előbbi vázáit célszerűbb lenne a Ganymédés-festő késői 

munkái közt számontartani. 

Az A. D. Trendall által többször is hangsúlyozott probléma, miszerint a kis méretű, 

egy-két alakos vázák nagy része publikálatlan és nem hozzáférhető, sajnos jórészt még most is 

igaz. Minél több késői váza kerül azonban feldolgozásra, bemutatásra, annál inkább nő az 

esélye annak, hogy A. D. Trendall rendszerezése érdemben kiegészülhet új festő-kezekkel, 

esetleg helyenként át is íródhat. Addig is egyelőre inkább csak finomításokra van mód, aminél 

viszont a későbbi kutatások szempontjából fontos lehet az attribúció menetének, illetve a 

felmerülő problematikus pontoknak a leírása, elemzése. 

 

 

IV. A késői vázaképek ikonográfiája 

 

 Amint azt többször is hangsúlyoztuk, az apuliai vázák ikonográfiáját tanulmányozó 

munkák elsősorban a mitológiai és színház-jelenetes, valamint Alvilágot ábrázoló nagyobb 

méretű vázákkal foglalkoznak többet. Ez tulajdonképpen érthető, hiszen – amellett, hogy 

                                                 
37 RVAp II., 991-1009. 
38 RVAp II., 830-851. 
39 RVAp II., 803. 
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látványosabbak is – ezek a vázaképek összetettebb, kulturális kapcsolatokra és történeti 

eseményekre is kiterjedő kutatást tesznek lehetővé. Ugyanakkor – a látszat ellenére – a kis 

méretű, egy-két alakos vázák tömegtermelése, szimbólumokkal túlzsúfolása pontosan a 

fontosságukra utal és nem a jelentéktelenségükre. Az eredeti eszmekör, amelyből ezek a 

vázaképek tartalmukat merítették, az a kultusz-élet, amely nyilván az akkori társadalom 

egészét érintette. Mivel az ábrázolások jórészt összevethetők a szentélyek votív tárgyaival, így 

együttesen többet árulnak el a vallási életről, mint a nagy méretű vázák sok alakos jelenetei, 

amelyek hátterében irodalmi mű vagy akár mintakönyv is állhat. 

Annyi bizonyos, hogy nem beszélhetünk egyértelmű és precíz ábrázolásokról, ami nem 

föltétlen a tömegtermelés következménye, hanem lehet szándékos is, hiszen így a vázák több 

kontextusban is felhasználhatók. Erre utalnak az állandó helyszínek és szereplők: szikla, 

természeti környezet, Erós, ifjú és nő, akik köré különböző, sokszor több jelentésű vagy több 

helyzetben is használatos szimbólumot helyeznek el, amelyek elsősorban Persephoné, 

Aphrodité és Dionysos köréből ismertek (thyrsos, szőlő, tympanon, madár, virág, phialé, 

fáklya), míg a koszorú és a taenia különböző élethelyzetekben is előfordul. Mindez orphikus 

elemekkel is kiegészül (pl.: tojás, kerék). Az attikai ikonográfiával ellentétben, amelyre 

egyébként a Kr.e. V. század végétől szintén jellemzőek az említett motívumok és alakok, az 

apuliai vázaképeket mindig áthatja egy erőteljes funeráris jelleg. A sírok és a messapiai, de 

akár lukániai szentélyek anyagában ugyanazokat az ülő/álló nőalakokat, Eróst ábrázoló 

terrakotta figurákat találjuk, mint a vázaképek jelenetein. A szentélyekben  jellemzően több 

istenség kultusza zajlott, amelyben együttesen jelen voltak a termékenységi, harci és 

chthonikus/túlvilági elemek. Az élet és halál, születés és halál összekapcsolódása, 

folytonossága amellett, hogy Persephoné szférájához tartozik, az orphikus szemléletmóddal is 

kapcsolatba hozható. Kétségtelen, hogy az orphikus emlékanyagban megfogalmazódik az élet-

halál-élet ciklus gondolata (pl.: a pelinnai és olbiai lemezeken),40 M. Schmidt szerint azonban 

az apuliai vázák Alvilág-ábrázolása a bűnösök bűnhődésével és a beavatottak, a tiszták 

boldogságával nem szükségszerűen orphikus és az arany lapok szövege és a nagy vázák 

Alvilág-ábrázolásai közt sem talál meggyőző kapcsolatot.41 Ugyanakkor a bűnhődéstől való 

megmenekvésre, túlvilági boldogságra vágyó és ezért a purifikációs rituálék felé forduló 

lakossághoz mégis eljuthattak az orphikus eszmék, mégha esetleg leegyszerűsítve is, és ennek 

elemei felbukkanhattak a rítusok mellett az ábrázolásokban is. Mindezek alapján három 

fontosabb élethelyzetet különíthetünk el, amelyekben ezek a vázák szerepet kaphattak: egyrészt 

                                                 
40Tsantsanoglou – Parassoglou 1987, 10-12.;  Rusjaeva 1978. 
41 Schmidt 1975, 128. 
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a szexuális iniciáció, a pubertásból a felnőttkorba lépés során, másrészt az orphizmus által 

befolyásolt dionysikus rituálé alkalmából és harmadrészt fiatal lány halála esetén. Ez utóbbira 

jellemző a halál és házasság – amelyek közt amúgy is képlékeny a határvonal – 

szimbólumrendszerének keveredése, amely különösen alkalmas a nők Persephonéval történő 

önazonosításának kifejezésére, illetve Erós psychopomposként való szerepeltetése. Alapvetően 

mindhárom helyzetet összeköti az átmeneti rítusokat kísérő szimbolikus halál és újjászületés, 

ezért valamennyi vázaképre jellemzőek a chthonikus szimbólumok. A női fejeket, amelyek 

gyakran egyedüli díszítései a késői vázáknak, nem kell szükségszerűen Persephoné vagy más 

chthonikus istennő anodosaként értelmezni, lehetnek pars pro toto ábrázolások is az Alvilág 

úrnőjére vonatkozóan, vagy – mivel gyakran ugyanazok a szimbólumok veszik körül, mint a 

többi vázaképet – a nők a dél-itáliai vallási életben betöltött fontos szerepére is utalhatnak. 

Mivel a legtöbb váza sírból kerül elő, az elhunyt talán rituális tisztaságának, beavatott voltának 

szimbólumaiként viszi őket magával a túlvilágra, kicsit hasonlóan az arany lemezek 

emlékeztető funkciójához, amelyeken végül is a vázaképek tartalmához hasonlóan, szintén a 

halál, a megsemmisülés legyőzésének reménye fogalmazódik meg. 
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