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Görög és római írók egyaránt úgy tartották, hogy a bort
keveretlenül csak barbárok isszák. Ezért érthetõ, hogy
az a nagyméretû, széles szájú edényfajta, a kratér,

amelyben a bort vízzel keverték, elmaradhatatlan és szinte jel-
képes szereplõje volt a lakomáknak és az azokat követõ sympo-
sionoknak. Az igényesebb példányok bronzból készültek, és
olykor szinte ember-méretûek voltak. A jóval nagyobb szám-
ban megmaradt agyagból készült és általában figurális festéssel
díszített kratéroknak több, olykor egy-egy görög központhoz
köthetõ változata alakult ki. Spártai eredetû volt az a típus,
amelyet voluta-kratérnak neveznek, mert eredetileg a patkó ala-
kú vízszintes fogójához csatlakozó függõleges folytatása fölül
az edény szélére támaszkodó spirá-
lis-volutában végzõdött. Ez a forma
népszerû volt a 6–5. századi athéni
kerámiában, igényes formálású és
díszítésû példányai iránt Itáliában az
etruszkok és a betelepülõ görögök-
kel szoros kulturális kapcsolatban
élõ dél-itáliai népek közt is jelentõs
kereslet volt. A 4. század elsõ negye-
dében az athéni kerámiából eltûnt a
voluta-kratér, Dél-Itáliában viszont,
elsõsorban Apulia (a mai Puglia tar-
tomány) mûhelyeiben a legnépsze-
rûbb vázaformák egyike lett. Itt ala-
kult ki a 4. század második negyedé-
ben az a változata, amelyben a
volutákat korongok helyettesítették,
lapjukon dombormûves, színes fes-
tésû maszkkal. Egy ilyen példány ke-
rült nemrégiben a Szépmûvészeti
Múzeum Antik Gyûjteményébe.

Az athéni mintaképek nyomán ki-
alakult dél-itáliai kerámiamûhelyek-
ben a vázákat általában az ún. vörös-
alakos technikával díszítették, vagyis a sötétbarna-fekete hát-
térbõl vörös színben emelkedtek ki az ábrázolások. Ez az
Athénban 530 táján feltûnt, két évszázadon át uralkodó díszí-
tésmód a 4. század közepétõl mindinkább divatjamúlttá vált, és
magában Athénban rövidesen teljesen megszûnt. A nagy
dél-itáliai mûhelyekben, amelyek közül ekkor a tengerparti Ta-
rentumban mûködtek a mûvészileg legjelentõsebbek és a leg-

nagyobb hatásúak, még jó fél évszázadon át nagy mennyiség-
ben készültek vörösalakos díszítésû vázák, de emellett mind
erõsebb lett az igény új technikák, új színhatások alkalmazásá-
ra. Tarentumból kiindulva széltében elterjedt divat lett a vázák
feketével bevont felületének rátett, fõként tarka növényi motí-
vumokkal való díszítése, az ún. Gnathia-technika. Történtek
azonban többé-kevésbé múló és kis körben élõ kísérletek más
festésmódokra is. Úgy tûnik, a hagyományokkal, teljes taga-
dásuk nélkül, legmerészebben szembeforduló és új lehetõsé-
geket a legszerencsésebben megvalósító mûhelyek és meste-
rek mûködésének színhelye Canosa és környéke, elsõsorban
Arpi volt.

A ma mintegy 30 000 lakosú város, az ókori Canusium az
Adriai-tengertõl pár kilométernyire, az Ofanto (az ókori Aufi-
dus) folyó déli partján fekszik, Apulia északi részének, Dauniá-
nak déli szélén. Kerámiamûhelyek berendezésének maradvá-
nyai tanúsítják, hogy már a Kr. e. 7–6. században a vázamûves-
ség egyik virágzó központja volt, de korán megjelentek leletei
közt a bennszülött lakossága igényérõl tanúskodó importált gö-
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rög edények is. Helyi és görög elemek szerves együttélése, ál-
landó kölcsönhatása jellemezte a város kultúráját ókori történe-
te egész folyamán. Egy hagyomány szerint Arpihoz hasonlóan
a Trójából visszatérõ Diomédés alapította, és Horatius még a

három évszázada római uralom alatt álló Canosát is kétnyelvû-
nek nevezte. A település a Kr. e. 4. században öltött városias
formát. A változatlanul beáramló görög áruk mellett a század
második felében jelentõs piaca volt a Tarentumban virágzó vö-
rösalakos vázafestészet legjobb mestereinek, és a század utolsó
harmadában ezeknek tanítványai létesítettek nagy kapacitású
mûhelyeket a városban. Egyrészt a vörösalakos vázák mûhe-
lyeiben, másrészt a helyi hagyományokhoz szorosan kapcso-
lódó mûhelyekben jelentek meg az új díszítésmódok is. Az
elõbbiek közé tartozik a budapesti kratér különlegesen ritka
festésmódja. A vázaforma nem típusában, csak arányaiban kü-
lönbözik a vörösalakos kratéroktól, de festése teljes egészében a
fordítottja az Athénból tanult technikának: a díszítés minden
részletében ráfestéssel került a barnásvörös színnel bevont edény
felületére. Többszínû részleteivel kétségtelenül kísérlet volt ez a
canosai kerámia következõ korszakában uralkodóvá vált poly-
chrom festésre, de még a Tarentumból jött mesterek mûhelyé-
ben. A díszítés stílusa alapján a váza a kor legjelentõsebb taren-
tumi mestere, a Dareios-festõ követõinek, fõként a Baltimore-
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festõ körének mûvészetéhez kapcsolódik. Készülése idején,
nagyjából a 320-280 közti években Tarentumnak és körzetének
mûhelyeibõl teljesen eltûnt a voluta-kratér, a canosai-dauniai
mûhelyekben pedig kizárólag sírbatételre, a halott kísérésére
használták; ezt tanúsítja, hogy az edények alját, mint a budapes-
ti vázáét is, átlyukasztották. Funeráris rendeltetésének ismere-
tében kell megkísérelni az új kratér ábrázolásainak értelme-
zését is.

A fõoldalt a hátsótól már az is megkülönbözteti, hogy a vo-
luták helyén csak ezen vannak reliefben kidolgozott maszkok, a
korong másik oldala sima. A fõjelenet két, szinte teljesen szim-
metrikusan ábrázolt lovas ifjú harca. A feltûnõ különbséget a
lovak színe jelenti: az egyiké világos, a másiké kékesszürke –
ismerõs szín az etruszk sírfreskók Alvilág-istenének ábrázolá-
sáról. A jelenet tehát – egy elveszett római dráma címét idézve
– mortis et vitae iudicium, viadal életre-halálra; talán nem irreá-
lis az az értelmezés, amely szerint a két szembenálló harcos
ugyanannak az alaknak a megjelenítése két léthelyzetében. A
viadal kimenetelét a váza rendeltetése jelzi, de a kép teljességé-
hez elválaszthatatlanul hozzátartozik a nyak virágokból ki-
emelkedõ nõalakja, ebben a formájában gyakori kísérõje a sír-
fülkét ábrázoló vázák sokaságának, a sírvázák egy kitûnõ értel-
mezõje szerint „jelképes utalásul a virágzó túlélésnek a halállal
szembeszegzett világára”. Csak találgatni lehet, hogy a hátsó

oldal egyébként szokványos és alighanem más kéz által festett
nõi feje is bevonható-e ebbe az értelmezésbe.

A jelenet egyelõre egyedülálló az ismert dél-itáliai vázákon,
de nem elõzmény nélküli. A helyi hagyományokat szívósan és
tudatosan õrzõ apuliai kerámia egy évszázaddal korábbi, a gö-
rögökkel való érintkezéstõl még alig érintett, mind stílusában,
mind formájában helyi vonásokat mutató példányának fõolda-
lán szinte pontosan megismétlõdik a budapesti kratér jelenete, a
fekete, illetve vörös lovon megjelenõ férfialakkal. A másik ol-
dal azonban a történetnek vigasztalanabb befejezését mutatja: a
vörös ló lovasát fej nélkül, a fekete lovon pedig az eltûnt embe-
ralak helyén egy dögkeselyûvel. Hogy a két váza készítése köz-
ti idõben Dél-Itáliában elterjedt orphikus-dionysosi vallásos-
ságnak milyen szerepe lehetett a kétfajta végkimenetel közti el-
térésben, arra megint csak feltételesen lehet pozitív választ
adni.
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