
Hagyományteremtőszándékkalindítottaútjára2003decemberébenaSzépművészeti
MúzeumAntikGyűjteménye‘Azévszakműtárgya’kamarakiállítás-sorozatot.Asorozat
fő célja, hogy rendszeres ritmusban a közönség elé tárja a Múzeum Antik
Gyűjteményébenfolyómunkaeredményeit:egy-egyújonnanmegszerzett,illetveres-
tauráltművet, vagy olyanokat, amelyekről új és bemutatásra érdemes tudományos
eredmények születtek.

AKr.e.7.századvégénSpárta,aPeloponnésosdélkeleti
részének,Lakóniánakmintegyfővárosaelfoglaltaaszom-
szédosMesséniaterületét,éscsúcspontjáraértagörögszá-
razföld politikai és kulturális központjának szerepében.A
későbbi századokban katonai berendezkedése és teljesít-
ményeirévénváltismertté,ésszinteelfelejtettékkultúrájá-
nakkorábbinagyszerűségét.Hálaarégészetikutatásoknak,
azókoriSpárta,valamintLakóniaésMesséniatérségének
ásatásai révén ez a kép jelentősenmegváltozott.Emellett
az elmúlt évszázadmodern elemzőkutatásainak eredmé-
nyekéntkézzelfoghatóésgyakranmeglepővalósággávált
számunkra a kultúrának az a korábban feltételezettnél jó-
valtágasabbhorizontja,amelynekSpárta650ésa490-ben,
majd480-banaperzsákellenvívottháborúköztiidőbena
középpontja volt.A7. századmásodik felében a kézmű-
vességolyantermékeinekakészítésekezdődöttmegSpár-
tábanésLakóniában,amelyeketnagyraértékeltekGörög-

ország-szerte,ésexportáltakazegészmediterránvilágba,a
Balkánra,sőtazAlpokontúlikeltákhozis.Angolkutatók-
nak1906–1910,majd1924–1928közöttSpártábanvégzett
feltárásaisoránelefántcsontéscsontfaragványok,ólomfi-
gurák, agyagedények és bronztárgyakgazdag termésének
maradványai kerültek napvilágra.Készítésük technikájá-
nakésművészetivonásaiknakgyakrantaláltákmegpárhu-
zamaitazokona területeken,amelyekreexportútjánelju-
tottak. Ez lehetővé tette a kutatók számára, hogy
min ta ké pe ik szín he lye it meg ha tá roz zák.

Nemkönnyűválaszolniakérdésre,hogyanjöttlétreez
a kivirágzás 650 és 480 között. A spártaiak ugyanolyan
körülményekközött éltek,mint a szárazföldön lakó többi
görögök,példáulakorinthosiakvagyazathéniek.AKözel-
KeletésEgyiptommagasrendűkultúráivalvalókapcsola-
tok megélénkülésének korszaka volt ez, és hatása vala-
mennyi említett görög városállamban megmutatkozott.
Ebben az orientalizálónak nevezett korszakban Spárta
különleges kapcsolatokat épített ki Samos szigetével:
Samos Spárta „kapuja” lett Kelet felé. Samosiművészek
jöttekSpártába –köztükTheodórós,ahírnevesépítészés
bronzszobrász(575–550körül)–,hogykivitelezzenekegy
fontos államimegbízást, új épület létesítését a népgyűlés
számára.SpártaiművészekutaztakSamosba,ahololykorle
istelepedtek.Azélénkkölcsönöskapcsolatok,amelyeknek
aspártaiakvoltakafőhaszonélvezői,feltehetőlegelsőren-
dű ösztönzői voltak Spárta kulturális teljesítményeinek
ebbenakoraiidőben.

Azabronzvíztárolóedény(görögnevénhydria),amely-
lyellegutóbbaSzépművészetiMúzeumAntikGyűjteménye
gazdagodott, kiváló és különlegesen jó állapotbanmegma-
radtpéldányaabronzvázákegyfajtájának,amelynekkészí-
téseazemlítettkorbanaspártaivagy lakónbronzművesek
specialitásavolt.Agörögökabortvízzelkeverveitták,így
ahydrialényegesszereplőjevoltsymposionjaiknak,ivással
egybekötött társas együttléteiknek. Lakón bronz hydriák,
gyakran töredékes állapotban, számos esetbenkerültek elő
helyielőkelőségeksírjából,többekköztItáliában,Svájcban,
Szerbiában ésMagyarországon is.Azutóbbi, amelyetÁr-
tándnál,arománhatárközelébenszkítatörzsfősírjábanta-
láltak,aMagyarNemzetiMúzeumkiállításánlátható;aKr.
e. 6. században jutottSpártábólÁrtándraaBalkánonvagy
azAdriai-tengerenkeresztül.ASzépművészetiMúzeumúj
szerzeményénekközelebbi lelőhelye sajnos ismeretlen, de
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aSzépművészetiMúzeumgyűjteményeiből

azeladójaáltalmegadottállítólagosszármazása„aFekete-
tengervidékéről”nemképtelenség,ésnemérdektelen,bár-
mennyirefenntartássalkelliskezelni.

Ahydriapereménafüggőlegesfülkétoldalánlátható
emberfejkülönfigyelmetérdemel.Elsőpillantásramintha
különkészültekésutólagkerültekvolnaazedényre,dekö-
zelebbi vizsgálat alapján nyilvánvaló, hogy a peremáltal
elfedett karokkal illeszkednek a fogóhoz, úgyhogy vele
együttöntöttékkiőket.Kikellemelni,hogyazemberife-
jekmegjelenésehydriapereménezideigegyedülálló:haa
fogót egyáltalán fej díszíti, ez általában állaté: oroszláné,
kosévagykígyóé.Akét fej stílusa, laposkoponyájukkal,
alacsonyhomlokukonegyenesszalaggal,nagyszemeikfö-
löttvastag,rovátkoltszemöldökkel,vastagajkukkaléske-
rekállukkalegyjól ismert,maKarlsruhébanőrzöttbronz
fejrehasonlít,amelyetOlympiábantaláltak,dekomolyér-
vekszólnakamellett,hogysamosiműhelybenkészült.Ma-
gánSamosoniskerültekelőolyanterrakottafigurák,ame-
lyeknek stílusa igenközelálló ahydriát díszítő fejekéhez.
AkapcsolatSamossal,mintfentebbkitűnt,sokatmondó.A
kétfejstílusaahydriakeltezéséhezisiránymutató:úgytű-
nik,625-615körülvagynemsokkalkésőbbkészülhetett.

A függőleges fogóalsóvégén oroszlán felsőteste lát-
ható,kétoldalánegy-egykígyóval.Akígyókelfordulnaka
nézőtől, testükkígyózvanyúlik el az edényvállán.Ahá-
rom állatfigura egyaránt szolgált a fülmegerősítésére és
díszítésére.Azoroszlánmintegy támadó testtartása bajel-
hárító szerepére is utalhat, ugyanígy a két kígyó a tolvaj
vagyazidegenkézelriasztására.Azoroszlánfejénekfor-
málása, széles koponyájával és rövid orrával, a vastag
szemhéj és szemöldök kereteztemélyen ülő szemekkel,
valamintaszemekköztimély,egyeneshomlokránccaloly-

antípustjellemez,amelya7.századilakónoroszlán-ábrá-
zolásokrólismerős.

Aformaésadíszítésegyébvonásai,amagasságával(40
cm) csaknemazonos szélességű edénytest (legnagyobb át-
mérője37,8cm),a rövidésvastag fülek,azalacsony,alul
kihajlólábmindarramutatnak,hogyahydriaahasonlógö-
rög bronzedények készítésének legkorábbi szakaszába so-
rolható.Amikészítésihelyétilleti,nyilvánvalóanlakónmű-
hely feltevése volna a leginkább meggyőző, de nem
megkerülhető problémát jelent Samos: főleg a szájperem
emberfejeinekstílusaalapjánnemzárhatókiannaka lehe-
tősége,hogyavázaebbenazújításokrahajlamosközpont-
bankészült. Jelenleg túlságosankeveset ismerünk a sziget
koraibronzművességéből,amisemmiképpennemelégaha-
tározottdöntéshez.Aszoroskölcsönösgazdaságiésművé-
szetikapcsolatokSamosésSpárta,illetveLakóniaközteb-
ben a korai korszakban még jobban megnehezítik a
választástakétlehetőségköztafentihezhasonlóhydriaese-
tében.Állítólagosszármazásihelye,aFekete-tengerpartvi-
dékeesetlegutalástjelenthetamegoldásra:aFekete-tenger
partjánakgörögtelepüléseihagyományosanakeletigörög-
séghatáskörébetartoztak,ésSamosennekavilágnakaré-
szevolt.Egyelőreazonbanmindeznemtöbbfeltevésnél.
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