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Apollón Niobida-jelmezben   

Szilágyi János György

Abban a 135 darabból álló szoborgyűjteményben, amelyet egy kerek 
évszázaddal ezelőtt  vásárolt  meg a Múzeum Paul Arndt müncheni 
gyűjtőtől és műkereskedőtől, megteremtve ezzel az antik művészet 

eredeti alkotásaira kiterjedő szisztematikus gyűjtés hagyományát, feltűnt a 
márványok sorában egy jelentéktelenebb fejtöredék mellett egy másik, jó-
val jelentékenyebb terrakotta  szobor: egy védekező mozdulattal a feje elé 
húzott köpenyben ábrázolt, egyébként ruhátlan ifjúalak csaknem életnagy-
ságú felsőteste (1. kép).1 Az értelmezés felől első pillantásra teljes volt az 
egyetértés: írott szövegekből és az ábrázolások különböző műfajaiból jól 
ismert volt – és máig az maradt – Niobé mítosza, aki hét fi ára és hét lányára 
büszkén gúnyolni merte a csak egy fi ával, Apollónnal és egy lányával, Arte-
misszel büszkélkedni tudó Létót, és az isteni testvérek Niobé gyermekeinek 
halálra nyilazásával torolták meg anyjuk megsértését. A terrakotta szobor-
ban kezdettől Niobé fi ainak, a Niobidáknak egyikét ismerték fel, amint a 
halálosztó nyilak ellen magát vagy esetleg kishúgát védeni próbálva köpe-
nyét tartja maga elé.

Nem volt másfelől kétség a szobor eredetisége és a stílusa alapján a Kr. e. 
4. század végére – 3. század elejére keltezett műnek az egykorú plasztiká-
ban kiemelkedő jelentősége felől sem. A szoborgyűjtemény vásárlásakor 
szokás szerint három nemzetközi hírű szakembert kértek fel az anyag ér-
tékelésére: 2 az egyik Georg Treu, a drezdai szoborgyűjtemény igazgató-
ja, az olympiai Zeus-templom szobrainak publikálója, Rodin barátja volt, 
a másik Paul Herrmann, Treu  asszisztense, majd utóda, az antik festészet 
emlékeit közzétevő, halála után befejezetlenül maradt monumentális pub-
likáció-sorozat kiadója, a harmadik Ludwig Curtius, az erlangeni egyetem 

frissen kinevezett professzora, később a római Német Régészeti Intézet igazgatója. 
A Niobida-szoborról Curtius külön kiemelte, hogy a vásárlásra kerülő sorozat tíz leg-
értékesebb darabja közé tartozik, az antik szobrászat akkor élt elismerten legnagyobb 
ismerője, Adolf Furtwaengler pedig a leghatározottabban utasította vissza a kételyt 
eredetisége felől.3

Arndt a szobor származási helyéül Capuát jelölte meg. A forma és a méretek egy-
aránt arra látszottak utalni, hogy templom homlokzatát díszítette, akár mint a Nio-
bé-mítoszt ábrázoló szoborcsoport egyik alakja (egy Luniban talált, 2. századi ter-
rakotta oromcsoportot a mítosz ábrázolásával4 néhány évvel korábban publikáltak), 
akár mint  a homlokzatot díszítő önálló alakok egyike. Azt sem lehetett eldönteni, 
hogy eredetileg egész testet jelenített-e meg, vagy (esetleg mint oromcsoport oldalsó 
fi gurája) jelen formájában teljesnek tekinthető, továbbá hogy az előző esetben a test 
alsó része is körben meg volt-e mintázva, vagy magasreliefben hátlaphoz illeszke-
dett (2. kép).5 Mindezek a kérdések már felmerültek Hekler 1929-ben közzétett, de 
jóval korábbi kutatásaira visszamenő katalógusában, amelyben a Niobida is először 
került idegen nyelven közlésre.6  Bár a katalógus minden tudományos könyvtárba el-
jutott, és ismerete számos kutatót vonzott Budapestre, valamint jó néhány egyetemi 

1. kép. Terrakotta Niobida, 19-20. század fordulója. 
Szépművészti Múzeum, Antik Gyűjtemény

2. kép. Terrakotta féldombormű temp-
lom homlokzatáról. Civita Castellana, 

Museo dell’Agro Falisco
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szeminárium tudós-jelöltjei ismerkedhettek 
meg szemtől szemben a szoborral tanulmá-
nyi kirándulás során, a Niobida értelmezés 
elismerésén kívül nem ösztönzött senkit 
hozzászólásra, és ugyanez volt a helyzet a 
közép-itáliai szobrászat valamennyi specia-
listájával, akinek a hatvanas évek elejétől 
tett külföldi utazásaim során a fényképeit 
megmutattam. A Lexicon Iconographicum 
legutóbb, 1992-ben minden további meg-
jegyzés nélkül sorolta a Niobida-ábrázolá-
sok közé.7

Mindez azonban nem oszlathatta el, a 
campaniai művészetnek az évtizedek során 
jelentősen növekvő ismerete pedig mind 
aktuálisabbá tette a szoborral kapcsolat-
ban felmerülő problémákat: hol lehetett az 
a templom, amelyet díszített? Hol vannak 
azok a művek, amelyek vele egy vagy leg-
alább rokon műhelybe sorolhatók? A szob-
rot a múzeum márványtalapzatra erősítve 
vette meg, és nem létezett fénykép, amely 
enélkül ábrázolta; mi lehetett tehát a fennmaradt rész alján és 
ugyancsak vizsgálatlanul maradt hátsó oldalán? A hazai res-
taurátorműhelyek nem találkoztak hasonló problémával, de vá-
ratlanul mégis lehetőség nyílt a továbblépésre. A J. Paul Getty 
Múzeum kutatási központja pályázatot hirdetett jelentős antik 
tárgyak konzerválására. Az Antik Gyűjtemény élt a lehetőség-
gel, és a Getty Központ úgy döntött, hogy a feladat megérdemli 
a támogatást. Így az Antiquities Conservation Institute vállal-
kozott a szobor restaurálásával kapcsolatos munkák elvégzé-
sére. 2002 elején megérkezett Los Angelesbe, ahol a helyben 
végzett vizsgálatokon túl szükségesnek látták, hogy thermolu-
minescentia-vizsgálatot is végeztessenek rajta. Két egymástól 
független laboratóriumnak, a berlini Rathgen-Forschungsla-
bornak és a Connecticut-beli Daybreak/Archaeometric Labo-

ratory Service-nek küldtek el a szoborról 
vett mintát, és a két vizsgálat eredménye 
azonos volt: a szobor nem az ókorban, ha-
nem az utóbbi két évszázad valamelyiké-
ben készült. További megerősítése is volt 
az új meghatározásnak: a felület elemzése 
semmi nyomát nem tudta kimutatni annak, 
hogy mint épületdísz a szabadban hosz-
szabb ideig az időjárás hatásának lett volna 
kitéve, sem annak, hogy két évezreden át 
a föld alatt lett volna. Nem kevésbé súlyos 
érv volt az újkori készítés mellett, hogy a 
szobor alján és karján semmilyen törésnek 
nem volt nyoma, ami az első esetben eset-
leg magyarázható lett volna azzal, hogy a 
teljes szobor két részben készült, de a kar 
csonkjának sima felülete arra mutatott, 
hogy készítésekor szándékosan a töredé-
kesség látszatát akarták kelteni.

A szobor hazakerülése után a fenti ered-
mény tudomásul vételét követően művészi 
kvalitását fi gyelembe véve és abban a meg-

győződésben, hogy ami az antik kultúra szempontjából hami-
sítvány, más szempontból még érdekes lehet, érdemesnek tűnt 
néhány további kérdés felvetése, elsősorban arra vonatkozóan, 
hogy pontosabban mikor, hol és esetleg milyen művészi ösz-
tönzések hatására készült. A kiindulást szerencsés véletlenek 
segítették: épp ebben az időben kutatás céljára alkalmassá vált 
a múzeum irattára, és  az erlangeni egyetemre került archí-
vumában hozzáférhetővé lettek a szoborgyűjtemény egykori 
eladójának, Paul Arndtnak a feljegyzései. Ezekből kitűnt az, 
amit Arndt röviden már az eladási jegyzékben említett, hogy a 
Niobidát a fentebb említett terrakotta fejjel együtt a Santa Ma-
ria Capua Veterében élő bizonyos Califano ügyvédtől vette.8 
Nyilvánvalóan ugyanarról a személyről van szó, aki a Corpus 
Vasorum Antiquorumnak a capuai múzeum anyagát bemutató 
IV. kötetéhez írt bevezetés szerint 1898-ban vázagyűjteményét 
eladta a capuai múzeumnak. Figyelemre méltó azonban Paoli-
no Mingazzini ehhez fűzött megjegyzése: „Califano ügyvéd úr 
gyűjteményét nyilvánvalóan elsősorban a környék campaniai 
lelőhelyein szerzett anyagból szedte össze… minthogy azon-
ban semmi nem szól az ellen, hogy olykor a műkereskedelem-
ből is merített, a lelőhely megjelölése nem garantálja a vázá[k] 
campaniai eredetét.”9 Valeria Sampaolo szóbeli közlése szerint 
Califano a 19-20. század fordulóján ismeretes volt műkeres-
kedő és műtárgy-hamisító, illetve hamis tárgyakat értékesítő 
tevékenységéről. Egyelőre nem nyílt alkalom az erre vonatko-
zó, a nápolyi Főfelügyelőség archívumában őrzött iratok ta-
nulmányozására, ami esetleg a budapesti Niobida történetének 
részleteit is megvilágítaná, annyi azonban nyilvánvaló, hogy S. 
Maria Capua Vetere nem a váza lelőhelye, hanem értékesítőjé-
nek lakóhelye volt, az pedig valószínűsíthető, hogy az utóbbi-
nak a 19. század utolsó éveiben anyagi problémái lehettek.

Már jóval a Los Angeles-i vizsgálat előtt, még az ókori-
nak vélt Niobida művészettörténeti helyét keresve feltűnt a 
felsőtest rendkívül közeli hasonlósága a római Museo di Villa 
Giuliában kiállított, minden valószínűség szerint Apollónt áb-
rázoló terrakotta szoborhoz (3. kép).10 A test kidolgozásának 
rokonságánál még feltűnőbb, hogy nemcsak a két szobor kissé 

4. kép. Civita Castellana, az ókori Falerii Veteres
(l-es számmal jelölve a lo Scasato szentély)

3. kép. Etruszk terrakotta Apollón 
felsőteste. Róma, Museo Nazionale

di Villa Giulia
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jobb felé forduló beállítása azonos, hanem a 
törzs mindkét szobornál csaknem ugyanott 
végződik, valamivel a köldök alatt, továbbá 
a karoknak csak a csonkja maradt meg (az 
Apollón bal felső karját utólag illesztették 
a vállához).11 A Rómában jelenleg is kiál-
lított szobrot töredékekben, más terrakotta 
szobortöredékekkel együtt Adolfo Cozza 
ásta ki 1886-tól kezdve Civita Castellaná-
ban, az antik Faleriiben a lo Scasato domb 
egyik templomának szétszórt maradványai 
közt (4. kép). (Az ásatással lényegében az 
eredetileg a faliszk terület régiségeinek 
bemutatására szánt Museo di Villa Giulia 
megalapítója lett.) Az első ásatási beszámo-
lót Cozza 1888-ban közölte az akkor alig-
hanem már lezárt ásatásról; ebben az Apol-
lónról még mint „összeállításra váróról” (in 
frammenti da ricomporre) beszélt.12 A leg-
korábbi említés a már restaurált szoborról 
Eduardo Briziótól 1889 legvégén jelent 
meg, aki rögtön felismerte és beszámolójá-
ban kiemelte különleges művészi jelentősé-
gét: „…nem ismerek múzeumot, amelyben 
hasonló szépségű hellénisztikus agyag-
szobrok volnának kiállítva”13 – ekkor tehát 
a szobor már ki volt állítva, bárki számára 
látható volt. Azt azonban csak a bennfen-
tesek tudhatták, hogy az Apollón megjele-
nítése úgy, ahogy ma is látható, kényszer-
megoldás volt: a töredékekből összeállított 
fölsőtesthez ugyanis további töredékek is 
tartoztak, amelyeken azonban nem voltak a 
felsőtesthez illeszthető felületek (de Mauro 
Cristofani még két évtizeddel ezelőtt is ta-
lált az időközben Civita Castellanába átszál-
lított töredékek között egyet [5. kép], amely 
az Apollón-szobor jobb könyöke lehetett).14 
Azt is csak a fi gyelmes szemlélők vehették 
észre, hogy a kiállított rész alja töredékes, 
a deréknak csak kis jobb oldali része ere-
deti, a többit gipszből egészítették ki, hogy 
kiállításra alkalmas sima felületet kapjanak. 
A teljes szobor teste alighanem két rész-
ben készült, és máig eldöntetlen, milyen 
beállításban kell az alsó részét elképzelni. 
A derék kis csavarodása ülő fi gurára utal, 
és eleinte kitharistés-motívumra gondol-
tak, ezt azonban az utólag hozzáillesztett 
bal felsőkar tartása megcáfolta. A jelenlegi 
felállítás csak a megtekintést könnyíti meg, 
nem jelent állásfoglalást az eredeti elhelye-
zés kérdésében.15

A szobrász, aki a most igazolni próbált 
feltevés szerint a faliszk Apollón felsőtestét vette mintának, a 
raktárban létező töredékekről nem tudhatott, az alsó rész le-
zárását pedig, ha észrevette, jó ötletnek tartotta. Semmi esetre 
nem lehetett mechanikus másoló, mert a Niobida jó egy ötöd-
del magasabb az Apollónnál. Ez azonban szabad kézzel való 

mintázásánál nem okozhatott problémát, 
és szándékos lehetett. Igazi művészi talá-
lékonyságra annak az eldöntéséhez volt 
szükség, mit ábrázoljon az új szobor, mert 
az nyilvánvaló volt, hogy az azonnali lelep-
lezés elkerülésére az alapmotívumot meg 
kellett változtatni. A mester olyan megol-
dást talált, amely ikonográfi ai szempont-
ból teljesen meggyőző lehetett, és a faliszk 
minta minél kisebb átdolgozásával járt: a 
fi renzei márvány csoport ún. idősebb Nio-
bidájának fejét tette az Apollón testére (6. 
és 7. kép).16 

A fi renzei csoportot további márványok-
kal együtt a római Porta S. Giovanni köze-
lében találták 1583-ban.17 Rögtön a Medi-
ci-család birtokába került, és legkésőbb a 
század végétől már restaurált állapotban a 
Villa Medici kertjében volt látható. Innen 
került át 1770 táján Firenzébe, ahol újabb 
restaurálás után 1781-től máig az Uffi zi 
egy a Niobidák számára berendezett ter-
mében látható. Ismeretéhez azonban nem 
kellett Firenzébe menni, írott dokumentum 
tanúsítja, hogy legkésőbb 1588-tól teljes és 
részleges gipszmásolatai készültek, ame-
lyek minden jelentősebb gyűjteményben, 
természetesen Rómában is láthatók voltak. 

Ha a budapesti Niobida keletkezésére 
vonatkozó feltevés helytálló, készítésének 
időpontja szűk határok közé szorítható: az 
1889-es kiállítás és az 1908-as budapesti  
vásárlás közti évekre. Az eladó Califano 
közelebbi szerepének tisztázása nélkül sem 
vonható kétségbe Paul Arndt jóhiszemű-
sége (az adásvételi szerződésben vállalta, 
hogy bármely darabot, amely esetleg ha-
misítványnak bizonyul, eredeti árán veszi 
vissza), a nyitott kérdés elsősorban a mes-
ter személyének azonosítása. Mindeddig 
nem került elő olyan darab, amely akár stí-
lusa, akár bármilyen más bizonyíték alap-
ján ennek a kéznek volna tulajdonítható. 
Az egyetlen, akire a gyanúnak legalábbis 
az árnyéka vetülhet, Pietro Pennelli, a két 
restaurátor testvér egyike, aki 1887 táján a 
Villa Giuliában Filippo Delpino szíves köz-
lése szerint18 faliszk terrakottákat is restau-
rált, és nála jóval híresebbé vált bátyjával, 
Enricóval, Campana márkinak gyűjtemé-
nyével együtt a Louvre-ba került restau-
rátorával többek közt pasticciók és hami-
sítványok készitésének is mestere volt. Az 
ő művük volt a Louvre-ban őrzött eredeti 

nyomán készített és a British Museumba került etruszk terra-
kotta szarkofág (8. és 9. kép), amelynek készítésénél a minta-
képtől eltérő motívumok alkalmazására is ügyeltek.19

A Londonba jutott és csak egy jó generációval később be-
vont szarkofág, úgy tűnik, az első nagyszabású vállalkozás volt 

5. kép. Terrakotta könyökrész
a 3. kép szobráról. Civita Castellana, 

Museo dell’Agro Falisco

6. kép. A „nagyobbik Niobida”
márványszobra. Firenze, Galleria

degli Uffi zi

7. kép. Montázs: az 1. kép Niobidája
a fi renzei Niobida fejével
(Mátyus László munkája)
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nagyméretű terrakottaszobor hamisítására (bár a két testvér az 
egymás közti versengés nem megtévesztésre szánt tárgyának 
vallotta). Az idő azonban elérkezett. A szoborhamisítás kezde-
te, amennyire az időben vissza tudunk menni, szinte egyidős 
a művészet kezdetével, de a reneszánsz óta felvirágzó tevé-
kenység tárgya sokáig elsősorban márvány és bronz tárgyak 
produkálása volt. A terrakotta-szobrászat értékelésének feltá-
madásával érthető módon egyidejűleg, a 19. század második 
felében fordult  a mesterek fi gyelme az új lehetőség, az agyag-
szobrászat történetének modern művekben való reprodukálá-
sa felé (igyekszem kikerülni a művészettörténeti szempontból 
elfogadhatatlanul megbélyegző „hamisítvány” kifejezést). Tö-
megessé vált a jelenség a század hetvenes-nyolcvanas éveiben 
a Tanagrák és a kis-ázsiai feltárásokon előkerült kisplasztikák 
piacra kerülése után, de a márványokénál és bronzokénál jóval 
kényesebb feladatnak látszott antik stílusú nagyméretű terra-
kották készítése, amire a 20. században is kevés mester vál-

lalkozott. Az elkészült sikeres darabok szinte kivétel nélkül 
híresekké váltak; a Metropolitan Museum  ál-etruszk harcosai-
nak keletkezését vizsgáló bizottság 1961-ben személyesen ki-
kérdezhette a készítő orvietói  műhely egy még élő szobrászát, 
akitől részletes beszámolót kaphattak a  munka nehézségei-
ről.20 A néhány felderített eset tanulsága többek között az volt, 
hogy – a nagy vállalkozás által megkövetelt körültekintéssel 
– a „hamisítók” soha nem másoltak meglevő, megtekinthető 

8. kép. Fekvő pár etruszk terrakottaszobra, Kr. e. 520 körül.
Párizs, Louvre

9. kép. Modern hamisítvány a 8. kép szobra nyomán.
London, British Museum

10. kép Görög harcos bronzszobra 
Dódónából, Kr. e. 470. körül. Berlin, 

Antikensammlungen

11. kép. Harcos terrakottaszobra a 
dódónai kisbronz nyomán. New York, 

Metropolitan Museum of Ar

12. kép. Terrakotta nőalak
ókori etruszk minták nyomán. Koppenhága,

Ny Carlsberg Glyptotek
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műveket, hanem vagy a méreteket változ-
tatták meg jelentősen  (mint a Metropolitan 
Museum egyik harcosánál a mintául vett 
kisbronz hússzorosára –  10. és 11. kép),21  
vagy szabadon mintázott részletekkel gya-
rapították (ami  szinte kikerülhetetlenné 
tette a leleplezés veszélyét), vagy – mint a 
budapesti Niobida esetében is – különböző 
eredeti forrásokból vett részleteket dolgoz-
tak eggyé (mint például női felső- és férfi  
alsótestet egy ál-itáliai kisbronzon, vagy a 
veii Apollón arcvonásait és egy athéni ar-
chaikus márvány koré testét a koppenhágai 
Ny Carlsberg Glyptotekba került nőalakon 
–  12. kép). 22 

Mindezeknek és felsorolható társaiknak 
közös sorsa volt azonban, hogy éles szemű 
kutatók vagy megjelenésük pillanatában fel-
ismerték modern voltukat (mint Pallottino a 

New York-i harcosok és a St. Louis-i Dia-
na [13. kép]23 esetében),24 vagy – a modern 
utánzatok általános sorsát követve – egy 
generáción belül lelepleződtek. A budapesti 
Niobidával nem volna érdemes hosszasab-
ban foglalkozni, ha a sorsa ugyanez lett vol-
na. Rendkívülivé és az antik művészet máig 
érő kisugárzásának különleges példájává 
avatja azonban, hogy egy évszázadon ke-
resztül művészi kivitelének egyetlen, bármi-
lyen kis vonásán sem akadt meg valamelyik 
tudós vagy csak műélvező nézőjének szeme, 
hogy ennek alapján kétely támadjon benne a 
szobor száz évvel ezelőtt elfogadott megha-
tározása iránt. Ezért őrizte meg helyét máig 
az Antik Gyűjtemény állandó kiállításán is, 
és csak felirata fi gyelmezteti nézőjét arra, 
hogy mestere ókori helyett újkori remekmű-
vel gazdagította a szobrászat történetét.

13. kép. Diana terrakottaszobra,
modern etruszk-utánzat. St. Louis,

City Art Museum
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