
Teano mûvészete

Az ókori Itália mûvészetét a l9. századig Róma és Etruria mû-
vészete jelentette. Az egész Itáliát magába foglaló ókori mûvé-
szet fogalma egyidõs az Itália egységesítésére irányuló mozgal-
mak erõsödésével. A 20. században a két világháború közt a tu-
dományos vita ennek az egységesként felfogott itáliai
mûvészetnek a közös vonásairól szólt. Mind jobban erõsödött
azonban az igyekezet az
egyes népek és tájak egye-
di sajátosságainak megha-
tározására, arra, ami az
egységen belül megkülön-
bözteti õket egymástól.
Ennél továbbmenve las-
sanként sor került egyes
nagyobb központok (így
az etruszk városokon kí-
vül Tarentum, Capua, Ca-
nosa) önálló jellegzetes-
ségeinek vizsgálatára is.
Nyilvánvaló azonban,
hogy érdemes néhány, a
politikai történetben ki-
sebb szerepet játszó város
emlékanyagát is ebbõl a
szempontból elemezni. Kö-
zéjük tartozik Teano is.

A mai Campania tar-
tomány északi szélén
fekvõ város, ókori nevén
Teanum Sidicinum, ma
mintegy 13 000 lakost számláló település a vulkánikus Rocca
Monfina déli lejtõjén, amely általában csak mint a „történeti
kézfogás” színhelye ismeretes: l860 októberében itt találkozott
a Nápolyi Királyság megdöntése után észak felé vonuló Gari-
baldi II. Viktor Emanuellel, és lemondva köztársasági álmairól
az így megszületett egységes Olaszország királyának ismerte
el. Az ókori írott források és a régészeti kutatások azonban en-
nél többrõl is beszélnek.

Az ásatások tanúsága szerint a környezõ, már a bronzkorban
lakott terület a Kr. e. 6. század közepe táján került a sidicinusok
oszk nyelvet beszélõ itáliai népének birtokába, s elszórt telepü-
léseik központjaként a 4. század közepén jött létre Teanum vá-
rosa. Önálló életének virágkora a század utolsó harmada és a 3.

század eleje volt, a Róma és az itáliai népek közti sorsdöntõ há-
borúk idõszaka. Ezután római várossá lett, bár az oszk nyelv
használatát az 1. századig megõrizte. Ókori építészetének em-
lékeibõl a ráépült mai városban kevés látható, elsõsorban a csá-
szárkorban megújított színházának maradványai; a római hódí-
tás elõtti mûvészetének azonban mind gazdagabb képe alakul

ki, elsõsorban a várost kö-
rülvevõ temetõk egyiké-
nek a 20. század elején
történt feltárása, majd a
60-as évektõl kezdve a vá-
rosi és a környezõ extraur-
bánus szentélyek ásatásai
nyomán. Ezek közül je-
lenleg kettõ válik ki anya-
gának gazdagságával és
sokszínûségével: a váro-
son belüli loretói és a vala-
mivel távolabb, a Fondo
Ruozzo területén fekvõ
szentély. Egyelõre mind-
kettõ névtelen, és lehet,
hogy több isten kultuszá-
nak színhelye volt, ame-
lyek közül késõbb a lore-
tói szentélyben fõleg Her-
cules alakja emelkedik ki,
a másikban Démétér és a
Junóval azonosított Popu-
lona istennõ. A két kul-

tuszhelyen elõkerült fogadalmi tárgyak sorozata a 6. század kö-
zepén kezdõdik, majd több évtizedes megszakítás után Teanum
virágkorában folytatódik.

A város a félsziget északi és déli részét összekötõ fõ utak kö-
zelében és Campania belsejének legnagyobb városa, Capua
(ma: S. Maria Capua Vetere) szomszédságában feküdt. Így ért-
hetõ, hogy mûvészetén kezdettõl fogva nyomot hagyott az et-
ruszk, a dél-itáliai és fõleg a capuai produkció, amelynek – el-
sõsorban az utóbbinak – importált darabjai is elõkerültek a lele-
tek közt. Másfelõl a legközelebbi szomszéd, Cales (ma: Calvi),
amelytõl csak két mindeddig feltáratlan Fortuna-Tyché temp-
lom választotta el, mûvészetében szinte testvérvárosa volt, és
igen valószínû, hogy nem egy mûhelyük közös igényeik kielé-
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Hagyományteremtõ szándékkal indí-
totta útjára 2003 telén a Szépmûvésze-
ti Múzeum Antik Gyûjteménye „Az év-
szak mûtárgya” kamarakiállítás-soro-
zatot. A sorozat fõ célja, hogy
rendszeresen a közönség elé tárja a
Gyûjteményben folyó munka eredmé-
nyeit: egy-egy újonnan megszerzett, il-
letve restaurált mûvet, vagy olyanokat,
amelyekrõl új és bemutatásra érdemes
tudományos eredmények születtek.
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gítésére dolgozott, így nehéz eldönteni, a két város közül me-
lyikben mûködött. A többfelõl érkezõ hatások azonban nem fe-
dik el a teanumi mûvészetnek kezdettõl feltûnõ önálló vonásait,
amelyek mind egyes mûfajokban, mind kifejezésformákban
megnyilvánulnak, anélkül, hogy itáliai jellegük elmosódna.

A múzeum Antik Gyûjteménye három jellegzetesen teanumi
mûfajnak õrzi reprezentatív példányait, kettõ közülük az utóbbi
évek új szerzeményei közé tartozik. A loretói szentély anyagá-
ból származik a kiállított ifjúfej hegyes sapkában, részletesen
kidolgozott hajfürtökkel; a sorozat, amelynek egyik jelentõs
darabja, a szentélynek még a város alapítása elõtti korszakában
készült, a budapesti fej még a Kr. e. 5. században. Az ifjúfejeket
nem tudjuk istenalakhoz kötni, de kizárólag a loretói szentély-
ben kerültek elõ, így bizonyos, hogy számos további nagymé-
retû terrakotta-szoborral együtt helyi mûhelyben készültek.

Csak valószínûsíthetõ ez az egyik kiállított tál esetében.
A fekete festéssel bevont csésze közepén dombormûves leány-
fej látható, róla kapta a hasonló díszítésû csészék jelenleg mint-
egy hatvan darabot számláló csoportja az „Arethusa-csésze” el-
nevezést. A fej ugyanis az antik érmevésés egyik legnagyobb
mesterének, Euainetosnak Siracusa számára mintegy száz év-
vel korábban készített érméjérõl, illetve annak görög változatá-
ról vett levonat. Arethusa nimfa egy hagyomány szerint a
dél-görögországi Alpheios folyamisten elõl a tenger alatt me-
nekülve a siracusai Ortygia szigetén merült föl, és ott a ma is
nevét viselõ forrássá változott. Nem tudjuk, miért ez az ábrázo-
lás – és egyedül ez – került a teanumi csészékre, de elképzelhe-
tõ, hogy a helyi szentélyekben tisztelt istenalakok valamelyiké-
vel azonosították. Az sem meglepõ, hogy siracusai érmét hasz-

Gamikos lebés (házassági ceremóniákon használatos edény).
Vitulazio-festõ, Kr. e. 310-300. Moszkva, Puskin Múzeum

(O. Tugusheva, CVA Russia III, Moscow, Pushkin State Museum III,
South Italian Vases, Roma, 1997, Pl. 28, 4. nyomán)
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náltak fel: az egyik teanumi sírban talált csészén egy magát
szicíliainak valló mester szignatúrája olvasható.

Kétségtelenül helyi készítésû a másik kiállított csésze.
A csoportot, amelybe tartozik, joggal nevezik „Teano-csészék-
nek”, nemcsak lelõhelyük tanúsága alapján, hanem mert közü-
lük jó néhányon a mûhelytulajdonosok, a Beriusok neve is ol-
vasható az edény belsõ peremére bevésve, teanumi származá-
suk feltüntetésével. A Teano-csészék, amelyeknek hatása
Rómáig eljutott, jól felismerhetõ kapcsolatban állnak az ebben

az idõben Apuliában, fõleg annak tengerparti görög városaiban
készített ún. Gnathia-edényekkel; nemcsak néhány díszítõ mo-
tívumuk azonos, hanem még inkább díszítésük technikája: a
korábban uralkodó vörösalakos festést változatos technikákkal,
a feketére feltett színekkel, bekarcolással, bélyegzõvel vagy
hengerléssel felvitt növényi és geometrikus motívumok kon-
centrikus sorai váltják fel, ahogy az Arethusa-csészék divatja is
a figurális festéstõl való elfordulás tünete. Az apuliai kerámiá-
val való kapcsolatnak, ugyanúgy, mint az Arethusa-csészék
esetében, importált mûvek mellett vándorló mesterek is lehet-
tek a közvetítõi. Ezt igazolja, hogy az egyik Teano-csészét ké-
szítõjeként egy apuliai mester szignálta.

A vörösalakos vázafestés legkésõbbi korszakának, a 4-3.
század fordulójának is volt azonban egy-két közepes mester
mellett egy kimagasló teanumi képviselõje, az egyik mûvének
közeli lelõhelyérõl elnevezett Vitulazio-festõ. Eredeti mûvek
híján csak fényképek adnak itt képet ennek az egyedülálló lá-
tásmódjáról és mûveinek rajzos kivitelérõl jól felismerhetõ mû-
vésznek, akinek vázaképei – mint nem egyszer egy eltûnõben
levõ mûfaj utolsó képviselõi – a mi korunk mûvészeinek és né-
zõinek is tudnak szívükhöz szóló újat mondani.
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