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Jan Bouzek (1935) egyetemi ta-
nár, régész, a prágai Károly Egye-
tem Klasszika-archeológiai Inté-
zetének vezetője. Főbb kutatási 
területei: görög archaikus kori, 
etruszk és fekete-tengeri régészet 
és művészettörténet. Fontosabb 
kötetei: The Aegean, Anatolia 
and Europe: Cultural Interrela-
tions in the 2nd millennium B.C., 
Goethenburg-Prága, 1985; Stu-
dies of Greek Pottery in the Black 
Sea Region, Prága, 1990; Gree-
ce, Anatolia and Europe in the 
Early Iron Age, Jonsered, 1997; 
Thracians and Their Neighbours, 
Prága, 2005.

Geometrikus vázák Budapesten
A görög művészet

 geometrikus korának kezdetei

Jan Bouzek

Ez a konferencia egyben nagyszerű alkalom, hogy megköszönjem a Szépmű-
vészeti Múzeumnak, elsősorban is régi barátomnak, Szilágyi János György-
nek és utódának, Nagy Árpád Miklósnak az évtizedeken át nyújtott segítséget 

– olyan időkben, amikor a külföldi utazást és a szakirodalomhoz való hozzáférést a 
nyarankénti budapesti látogatások jelentették számomra. Szilágyi János György terel-
te fi gyelmemet az etruszk művészet felé; ő nyújtott óriási segítséget a múzeumaink 
anyagából megrendezett 1988-90-es etruszk kiállítás létrejöttéhez, valamint a két 
gyűjteményben őrzött etruszk tükrök közös publikálásához.1 

A Homerisches Griechenland című könyvem második kiadására készülődve újra 
áttekinthettem, hogyan keltette fel a Szépművészeti Múzeum érdeklődésemet a geo-

metrikus vázafestészet iránt, különösen azáltal, hogy Szilágyi 
felkérésére publikáltam az Antik Gyűjtemény geometrikus vá-
záit.2 Az első közülük a korai geometrikus korszak első szaka-
szában (EG I)3 készült amphora, amelyhez hasonlók Prágában 
és másutt is találhatók (1. kép). Ma már érdemes komolyan 
fontolóra venni a lehetőséget, hogy a korai geometrikus kor-
szakban nem csupán Athénban, hanem Attika-szerte dolgoztak 
fazekasműhelyek. A néhány éve Pireusz közelében talált késő 
protogeometrikus kori fazekaskemencék tanúsítják, hogy már 
abban a korszakban is készítettek jó minőségű vázákat a cent-
rumon, Athénon kívül.

Az Antik Gyűjtemény késő geometrikus vázái pedig azt pél-
dázzák, hogyan lehet a szerényebb darabokat is készítő műhe-
lyekhez kapcsolni. A 2008-ban elhunyt Nicolas Coldstream ba-
rátom, a geometrikus kerámia legkitűnőbb kutatója halála előtt 
éppen a Greek Geometric Pottery második kiadását rendezte 
sajtó alá; remélem, ebben számos ilyen típusú új attribúciót ta-
lálunk majd. Az Athén 897-műhely (LG II), amelynek darabjai 
Budapesten (2. kép) és Prágában egyaránt megtalálhatók, nem 
tartozott ugyan a korszak legkiválóbbjai közé, mégis fi gyelmet 
érdemel. Az Antik Gyűjtemény egy további darabja (3. kép) 
hasonló jegyeket mutató csoportba tartozik – feltehetően egy 
szerényebb műhely terméke az LG Ib – LG II-átmenet idő-
szakából.

A 4. képen bemutatott edény egy széltében elterjedt és egy-
ségesen díszített osztályba tartozik; jelzi, hogy lehetséges kü-
lönbséget tenni a nagyobb vázák és a kisebb ivóedények festői 
között – azaz a Beazley által a későbbi korokra megállapított 
szakosodás már a késő geometrikus időszakban is létezett. Az 
Athén 706- és az ún. Csörgő-műhely (Rattle-Workshop) Prágá-
ban őrzött kancsói szintén nem elsőrangú darabok, számunk-
ra mégis értékesek. Itt is említhető néhány kisebb váza, ami 

1. kép. Nyak-amphora. Szépművészeti Múzeum,
Antik Gyűjtemény, ltsz. 50.198
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átvezet az ivóedényeket ké-
szítő mesterekhez. Néhány 
vázaforma esetében speciali-
zációról is beszélhetünk: ilyen 
például a lovakkal díszített 
pyxisek csoportja, amelynek 
általam régebben javasolt 
osztályozását Barbara Bohen 
jelentősen továbbfejlesztette. 
A Prága–Philadelphia-festő 
am phorája  generációjának 
kiemelkedő darabjai közé 
tartozik, bár 1945-ben a prá-
gai harcok során súlyosan 
megsérült. A késő geometri-
kus kor mesterei egyéni stílu-
suk révén már személyiséggé 
rekonstruálhatók, ahogyan 
a későbbi korszakok váza-
festői, fazekasai is. Az Antik 
Gyűjtemény egyszerű stílusú 
LG-kantharosa (ltsz. 50.181) 
valószínűleg szintén attikai 
és nem athéni műhelyben ké-
szült; a boiótiai műhelyek darabjaira emlékeztet. Egy szép 
prágai váza (LG Ib) díszítése bonyolult szerkezetű: ezt a fajta 
mintázatot hasonlította Myres és Wheeler az Ilias szerkezeté-
hez. Mára azonban előkerültek olyan, jóval korábbi vázák is 
(LPG, Close Style), amelyeken hasonló ritmusú díszítés lát-
ható. 

Az újabb leletek áttekintése alapján újra fölmerülhet a kér-
dés: mikor is kezdődött a kora vaskori művészet Hellasban? 

Úgy tűnik, a geometrikus stí-
lus számos eleme csírájában 
már a késő bronzkor végén, 
a LH III C időszakban is ki-
mutatható. Egyaránt igaz ez 
az ikonográfi ára és a stílusra 
is. Sőt, olyan ikonográfi ai újí-
tások, amelyek aztán a geo-
metrikus formanyelv jellem-
zői lesznek, először a LH III 
A-B korszakban tűnnek fel, 
a tanagrai agyagkoporsó-
kon (larnaxokon; lásd az 5. 
képet). Ráadásul a moszu-
li múzeumban van – az iraki 
háború előtt legalábbis volt 
– egy Tell Halafból származó 
újhettita dombormű, amely 
a geometrikus koriakhoz na-
gyon hasonló halottsiratási 
jelenetet ábrázol.4 Különösen 
érdekesek itt azok a fi gurális 
díszítésű vázák, amelyeken 
az ábrázolás stílusa a későbbi, 

geomerikus művészet alkotásaira emlékeztet. Legtöbbjük harci 
jelenetet ábrázol. A legfontosabbak között néhány kratér-töre-
dék említhető Kynosból, Pyrgos Livanatonból és Traganából, 
újabban pedig Lefkandiból (6: 1–5. kép). Valamennyit hajók, 
harcosok díszítik. Az élisi Ayia Triada-Palaioboukovinában 
talált kratértöredék valószínűleg halottsiratási jelenetet (pro-
thesis) ábrázol (7. kép) – hasonlót ahhoz, ami egyes tanagrai 
larnaxokon látható (lásd az 5. képet). 

2. kép. Hydria. Szépművészeti Múzeum,
Antik Gyűjtemény, ltsz. 50.179

3. kép. Szépművészeti Múzeum, Antik Gyűjtemény,
ltsz. 50.180

4. kép. Szépművészeti Múzeum, Antik Gyűjtemény, ltsz. 77.9.A
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Egy hasonló stílusú festett töredék Ugaritból került elő (6: 7. 
kép): rajta vadász és szarvas. A Bademgedighi harcosok sisak-
ja (6: 6. kép) pedig ahhoz hasonló, amely a mykénéi Harcos-
vázán látható, még ha a rajz jóval nyersebb is. F. Dakoronia 
helyesen látta meg ezekben a geometrikus művészet előfutárát, 
bár – amint erre J. N. Coldstream rámutatott – a köztük lévő 
évszázados távolság egyelőre csupán néhány darab révén hi-
dalható át.

Különösen fi gyelemre méltó a kynosi töredék stílusa (6: 1. 
kép): művészi megoldásai a skandináviai sziklarajzokra em-
lékeztetnek (8. kép), de csírájában fellelhető bennük a görög 
geometrikus művészet számos későbbi stílusjegye is (lásd a 
13. kép hasonló jeleneteit). Ezen túlmenően az egész csoport 
kapcsolódni látszik a Dániában talált bronzborotvákra bekar-
colt ábrázolásokhoz, és mutat némi (az előzőknél jóval keve-
sebb) hasonlóságot az alpesi régió sziklarajzaival, valamint a 
közép-európai bronzművesség díszítőmotívumaival is. 

A madaras hajó és a madár alakú hajóorr az ún. Tengeri né-
pekre jellemzőek (valószínűleg őket hívta pelasgoknak a ké-
sőbbi hagyomány). A hajó a LH III C-ikonográfi ának is jellem-
ző motívuma (9. kép), és jól illik a Tengeri népek korszakába. 
A szoláris motívumok ugyancsak gyakoriak ebben a korai pe-
riódusban (10. kép); néhányuk a geometrikus kor mintakincsé-
nek előfutára. A halikarnassosi Dionysios szerint (I. 28. 3–4) a 
pelasgok neve eredetileg pelargos (gólya) volt, mivel a madár-
hoz hasonlóan ők is csapatostul jártak.

A mykénéi Cirkusz-váza ábrázolása nem értelmezhető bizto-
san, hiszen ekkor még nem alakult ki a szükséges ikono gráfi ai 
formanyelv. Jól látható a festő erőfeszítése, hogy megörökítsen 
valami számára fontosat, holott ehhez nem voltak mintái a ren-
delkezésére álló hagyományban. A darab egyszersmind a skan-
dináviai sziklarajzok táncosaira is emlékeztet (11. kép fent). 
A befelé görbülő szimmetrikus motívum-típus (15: 1 kép) egy-

5. kép. Szfi nx és halottsiratási jelenetek tanagrai szarkofágokon

6. kép. Hajók és harci jelenetek (LH III C). 1 – Kynos,
2 – Pyrgos Livanaton, 3 – Gazi larnax, 4 – Tragana, 5 – Lefkandi,

6 – Bademgedighi, 7 – Ugarit

7. kép. Halottsiratási jelenet kratéron. Ayia Triada Eleias, LH III C

8. kép. Fent: harci jelenet sziklarajzon (Svédország);
középen és lent: kantharos Eleusisból (MG II)
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részt az Urnamezős kultúrában elterjedt kardok markolatának 
mintázatára hasonlít (15: 2. kép lent), másrészt pedig az ún. an-
tennás markolatú kardokat idézi. Lehetséges, hogy valamiféle 
confraternitas megkülönböztető jele volt ez a motívum, mint 
később a sárkánypár a kelta kardhüvelyeken. A harcos jellegű 
LH III C időszakban jól elképzelhető ilyesféle jelképek hasz-
nálata, hiszen az Égeikum népei abban a korban ugyanolyan 
típusú kardokat használtak, mint a tőlük északabbra lakók. Az 
egyetlen lényeges különbség, hogy a fémmarkolatú (full-grip) 
kardok az Égeikumban nem terjedtek el; talán a fém itt túl drá-
ga volt, és így beérték famarkolatú példányokkal. 

Azok az edények, amelyeket Fritz Schachermeyr „mena-
gerie-vázáknak” hívott, az állatokkal megrakott életfára em-
lékeztetnek (mégha a díszítés fő motívuma inkább vén polipra 
hasonlít is): főleg madarak, halak és kisebb négylábú állatok 

láthatók rajtuk (12. kép). Ezeket elsősorban az Égeikum ke-
leti részéből ismerjük, de párhuzamaik a görög szárazföldön 
is megtalálhatók. Ebben a kontextusban az úgynevezett sün-
disznók inkább vaddisznók lehetnek, amik az északi mitológi-
ában az Életfa (Ydragsil) ellenségei, és más mitológiákban is 
találkozunk negatív megítélésükkel. Az állatokkal (főleg kecs-
kékkel) ábrázolt életfa a késő geometrikus és a korai orienta-
lizáló művészetben is rendkívül népszerű volt Rhodoson és a 
Kykládokon.

A ló és a madár az LH III C vázák leggyakoribb motívumai 
közé tartozik; egy Enkomiból ismert változat: a lovakat vezető 
férfi  szkhémája nagyon közel áll az argolisi késő geometrikus 
kerámiában elterjedthez (13. kép). A hal és/vagy csiga – ma-
dár szkhémája szintén egyaránt megtalálható LH III C- és 
LG-kori darabokon (14. kép). A geometrikus edényműves-
ség sokat köszönhet más, mintájául szolgáló tárgytípusoknak 
(pl. fonott kosarak, szőttesek). Talán az ilyesféle, a régészet 
mai módszereivel hozzáférhetetlen tárgyak segíthetnek annak 
megmagyarázásában, hogyan maradtak fenn ezek a motívu-
mok, és hogyan bukkantak föl ismét a középső geometrikus 
korszakban. 

A Hellast és a kontinentális Európát a késő bronzkorban ösz-
szefűző kapcsolatrendszer számunkra főleg a fegyverzet és az 
öltözethez tartozó tárgytípusok: ruhakapcsoló tűk, fi bulák ré-
vén igazolható, de kimutatható az ember- és állatábrázolások 

9. kép. Hajó madár alakú orral Skyrosból

10. kép. Napmotívumok LH III B-C edényekről (1–5);
bronzkerék ugyanebből a korszakból (6); szubmykénéi gyűrűk

11. kép. 1–4 Táncoló nők, lovak és táncoló férfi ak. 1 és 4 – Fossum,
2 – Vitlycke, 3 – Backa (Svédország); 5 hajó sziklarajzon

(Vitlycke, Svédország); 6 fa hajómodell (Roos Carr, Anglia)
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stiláris rokonsága révén és az ikonográfi ában is. Ezek a motí-
vumok újra fölbukkannak a geometrikus korszakban, főleg az 
argosi kerámiában.

Az ún. sötét kor kezdeti időszakait a 
kifejezőeszközök leegyszerűsödése jelle-
mezte, ám már a késői protogeometrikus 
és a kora geometrikus művészet újra föl-
elevenítette a korábbi hagyomány néhány 
jellegzetes vonását, összhangba hozva 
ezeket az arányok és a képszerkesztés 
új felfogású rendjével. Ez az új rend az 
emberi alakot helyezte középpontjába, 
amely addigra más dolgok mértéke is 
lett. A képszerkesztés és a ritmikusan 
ismételt díszítőmotívumok sokféle vál-
tozatban kipróbált, de szigorú rendje 
(a későbbi triglyphos-metopé-szkhéma 
előfutára) Athénban, a Kr. e. 8. század 
első felében érte el a legkifi nomultabb 
kifejezési formáját (MG II-LG Ia). Ez 
akkor is igaz, ha ma már a megelőző 
korszakokban elért teljesítményeket a 
korábbinál jóval többre értékelik. 

A korai vaskardok fő mintája egy bronz-
kori típus, az Európa-szerte elterjedt 
Naue II változat lett. Hasonló folyamat a 
fegyverzet más elemeinél is megfi gyel-
hető (főleg néhány lándzsahegy, sisak, 
mell- és lábvérttípus esetében). A késő 
bronzkori LH III C időszak hagyomá-
nyát folytató fegyverzet évszázadokon 

át használatban maradt, egészen a 7. századig, a hoplita pha-
lanx kialakulásáig. A ruhakapcsolók későbbi fejlődését ha-
sonló módon alapozták meg a LH III C korszak hegedű- és 

12. kép. Polip-stílusú vázák, LH III C: 1 – Kalymnos,
2 és 4 – Rhodos, 5 – Kalymnos

13. kép. Lovakat vezető férfi . 1 – Enkomi (LH III C); 2 – Argos, geometrikus kor

14. kép. Balra: madár kígyóval
(késő geometrikus kor);

 jobbra: madár hallal (LH III C)
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ívfi bulái, valamint a szubmykénéi ruhakapcsoló tűk. Figye-
lemre méltó, hogy az öltözéknek és a ruhakapcsolóknak az 
a változata, amelyet a Dániában talált fakoporsókból és kö-

zép-európai hantolásos sírokból isme-
rünk, csaknem teljesen megegyezik a 
geometrikus korszak legelterjedtebb 
női ruhájának, a dór peplosnak a vise-
lési módjával. A szövés területén is ha-
sonló jelenség fi gyelhető meg. A kora 
geometrikus korban a kontinentális Eu-
rópából származó forma, a gúla alakú 
szövőnehezék Hellas-szerte felváltotta 
a korábbi típusokat, és évszázadokon 
át, még a hellénisztikus korban is ér-
vényben maradt. Ezzel párhuzamosan 
a kézzel formált kerámia területén is 
folyamatos hagyomány mutatható ki a 
szubmykénéi és a geometrikus korszak 
között (főleg az ún. barbár kerámia, a 
Barbarian Ware révén). 

Ma úgy látszik tehát, hogy a geomet-
rikus művészet alapjait a mykénéi pa-
loták pusztulása utáni korszak, a LH III 
C vetette meg. S tudjuk, a geometrikus 
művészet lett az a pillér, amelyen a ké-
sőbbi görög művészet felépülhetett.

Csepregi Ildikó fordítása

15. kép. 1 – kardmarkolat-díszítések (Liptov, Szlovákia); 2 – spirálmotívum (Furumark)

Jegyzetek

1 A kiállítás magyar nyelvű vezetője: Szilágyi J. Gy., Az etruszkok 
világa, Budapest, 1989 (a 99. oldalon a teljes anyagot tartalmazó 
német katalógus adataival). Az etruszk tükrök említett publikáci-
ója: J. Gy. Szilágyi – J. Bouzek, Corpus Speculorum Etruscorum. 
Hongrie – Tchécoslovaquie, Roma, 1992. (A szerk.)

2 J. Bouzek, „Néhány attikai geometrikus vázáról”: A Szépművésze-
ti Múzeum Közleményei 21 (1962) 113–116 (franciául, képekkel: 
11–19). (A szerk.)

3 A geometrikus kor egyes időszakainak megjelölésére a magyar 
szakirodalomban is a nemzetközileg meghonosodott angol rövi-
dítéseket használják. EG jelzi a korai szakaszt (900–850), MG a 

középsőt (850–760), a későit pedig LG (760–700; a megadott év-
számok az athéni-attikai kerámia korszakainak felelnek meg). Az 
LPG az ún. késő protogeometrikus időszak (kb. a Kr. e. 10. század 
második fele), a LH III C pedig Hellas késő bronzkori kultúrájának 
egyik végső, már a mykénéi paloták pusztulása utáni fázisa (nagy-
jából a Kr. e. 12. század). (A szerk.)

4 A sakktábla-mintával díszített halotti lepellel letakart halott és a kö-
réje gyűlt siratók jó párhuzamait kínálják a Kr. e. 8. századi athéni 
sírvázák, de a reliefen jelvényt tartó nőalak és bikát vezető férfi  is 
látható. 
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