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Kárpáti András (1959) a PTE BTK 
Klasszika-filológia Tanszékének 
docense. Érdeklődési területe az 
antik zene.

Legutóbbi írása az Ókorban:
A görög régizene: Az archaikus 
görög líra zenei újításainak antik 
recepciója (2007/1–2).

Kontrasztok: 
szatírkórus és aulosjátékos

A New York-i Polion-kratér
zenéjének kísérőszólama

Kárpáti András

ANew York- i Metropolitan Múzeum gyűjteménye őriz egy híres vázát, mely-
nek főoldalán az ábrázolás régóta vitatott: a kép témája – láthatólag egy szín-
padi előadás – nehezen egyeztethető össze a kép fölött olvasható felirattal. 

Közelebbről szemügyre véve a zenélő szatírkórus és a hallgató aulosjátékos tipikus-
nak látszó zenei ikonográfi ai jegyeit, a hangszerek kilépni látszanak a megszokott sze-
repükből. A hangszer ugyanis a vázaképeken rendszerint vagy a mitológia különböző 
alakjaihoz, vagy a fi gurával együtt – akár tőle függetlenül – valamely alkalomhoz tar-
tozó attribútum.1 A New York-i váza képe azonban emellett és ezen túl mintha a zene 
és a zenélés milyenségéről is szólni kívánna a váza nézőjéhez.

A vázakép értelmezési dilemmájának bemutatása után a jelenet néhány eddig nem, 
vagy csak érintőlegesen vizsgált mozzanatáról lesz szó, amelyek a képet a Kr. e. 5. 
század végének zenei világába helyezik. Az elemzés célja tehát nem újabb kísérlet a 
vázakép jelenetének értelmezésére, hanem javaslat a kép utalásainak kulturális hát-
terére, arra a közös tudásként létező háttérre, amelyben a kortárs néző értette és meg-
értette a képet, annak utalásait és poénját.2 Feltételezhetjük-e, hogy a képen olyan ele-
mek is vannak, amelyek az egy-az-egyben értelmezés helyett ironikus interpretációt 
is megengednek? Az időben tőlünk távol keletkezett művekkel kapcsolatban nem egy 
esetben felmerül, komolyan értendő-e az adott szöveg vagy kép, vagy pedig ironikus 
a közlés. Sikertelen a kommunikáció, ha a partner az iróniát nem érzékelve a közlést 
komolyan veszi, vagy fordítva, ha iróniát érzékel ott, ahol nincs. Ennek elkerülésére 
az alkotó jelzéseket tesz a műbe, ám ezek mennyisége és ereje erősen függ a kortól. 
A korabeli közönségnek több tájékozódási pontja volt, vagyis kevesebb jellel is be-
érte, illetve egy-egy jel később más értelmet kaphatott. Ám ha ezt, ezeket a későbbi 
befogadó fi gyelmen kívül hagyja, teljes művek szólalhatnak meg az eredetitől eltérő 
hangnemben. A New York-i vázánál is felmerül tehát a kérdés: vannak-e, és ha igen, 
melyek az iróniára utaló jelek a képen.

„Az archaikus ábrázolások immanens többértelműségéből a klasszikus korban az 
ábrázolás jelentésének tudatos többszólamúsága lett” – írja Szilágyi János György a 
pheidiasi művészetről.3 Az alábbiakban egy minden bizonnyal polifón jelentésű kép 
kísérőszólamát igyekszünk meghallani. A Parthenón befejezése utáni években készült 
váza festője a fríz szellemét tükröző vázafestészeti stílushoz áll közel, melynek alko-
tásai, jóllehet művészi értéküket tekintve többnyire távol vannak a pheidiasi műhely-
től, időben és helyileg közel készültek, így ezekre is hatással lehetett a klasszikus kori 
nagyművészet többszólamúsága. 

Ellenpont: kép és felirat

A 28,7 cm magas attikai vörösalakos keverőedény (a formájáról kapott nevén: ha-
rangkratér) Kr. e. 430–420 között készült, a vázafestő neve Polion.4 A főoldal képén 
négy alak látható (1. kép): három ősz hajjal és ősz szőrzettel idősnek ábrázolt szatír 
vagy silénos,5 valamint egy  díszes köpenyt viselő ifjú aulosjátékos. Számos párhu-
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zamos ábrázolásból (lásd lejjebb) tudjuk, hogy a díszköpenyes 
aulosjátékos (aulétés) nyilvános kultikus cselekményt jelöl, 
amely lehet istenhez kapcsolódó áldozati jelenet vagy „színpa-
di” előadás: dráma, dithyrambos, vagy bármely kórusban elő-
adott műforma. A szatírok tehát nem igazi szatírok, nem mito-
lógiai jelenetet látunk, hanem idős szatírnak öltözött férfi akból 
álló szatírkórust. A testet befedő, szőrrel borított hatást keltő 
szatírjelmez (mallótos chitón) más vázákról is ismert, bolyhos, 
kezes-lábas gyapjútrikó-féle, melyre hátul farok van varrva, a 
szatírok állat és ember közötti lényének attribútumaként.6

A három szatír balról jobbra vonul, közülük kettő lépő láb-
mozdulatot tesz, a harmadik lábmozdulata pedig talán a szatír-
kórus jellemző táncát, a sikinnist idézi fel.7 A szatírkórus éppen 
énekel, miközben húros hangszeren, a kitharán kísérik az éne-
küket. Az éneklést a vázafestészet nyelvén a kissé felfelé néző 
fejtartás és a nyitott száj jelzi: ez az attribútum a harmadik sza-
tírnál a legvilágosabb.

Szatírkórus nyilvános fellépését látva természetesen a váza 
keletkezésének idejében is kedvelt előadásformára, az athéni 
drámai versenyek tragédiaelőadásait záró szatírjátékra lehet 
gondolni. A Polion-kratér képén azonban a vázafestő a kép fel-
ső széle alatti üres részre festett felirattal is segíteni kívánta 
a kép közlendőjének megértését. A mai nézőt viszont éppen 
a felirat hozza zavarba: ODOI  ΠANAΘENAIA – olvasható a 
kép fölött. A 430–410-es évek vázafeliratain, így Polion más 
vázáin, vagy a kortárs Aisónéin használt írásmódot és a váza-
feliratok szavai közötti laza szintaktikai viszonyt fi gyelembe 
véve a feliratot mindenki így érti: „énekesek a Panathénaián”.8 
Vagyis a felirat ellentmond az elsődleges képi asszociációnak, 
mégpedig azzal, hogy kizárja a szatírjátékot mint kontextust, 
hiszen a néző tudja: a Panathénaián nincs szatírjáték, ezen az 
ünnepen nem rendeztek drámai versenyeket. A három ének-
lő, zenélő és táncoló szatír tehát, jóllehet annak látszik, nem a 
szatírjáték szatírkórusa.9

Ám ha a felirat szövegét tekintjük az elsődleges közlésnek, 
akkor sem kerül szinkronba a kép a felirattal: a Panathénaia 
énekes-zenei versenyszámai között ugyanis nem szerepelt kar-
dalverseny, így szatírjelmezes sem,10 továbbá a zenei verse-
nyek ekkor már ötnegyed évszázadra visszatekintő és alapvo-
násaiban állandó ábrázolásmódja szinte minden pontján eltér 

ettől az ábrázolástól11 – vagyis a felirata szerint zenei 
versenyzőket ábrázoló kép ikonográfi ailag nem zenei 
versenyt ábrázol.

Nincs továbbá sem ábrázolás, sem egyéb forrás, 
amely arra engedne következtetni, hogy több kitha-
raversenyző egyszerre lépett volna fel a Panathénaia 
zenei versenyein, vagy hogy a kithara és az aulos egy-
mással versengett volna,12 valamint arra sincs, hogy 
szatírjelmezes dithyrambost is előadtak volna az 5. 
század utolsó harmadában a Panathénaián, akár az ün-
nepi programban bármilyen formában, vagy hogy a 
versenyek közötti szünetekben szatírkórus fellépésére 
is sor került volna.

A kép és a felirat ellentmondásának láttán felvethe-
tő: talán éppen ez volt az attikai kerámián szokatlan 
közléstípusú felirat13 funkciója: fi gyelmeztetni kívánta 
a nézőt, fi gyelj, a kép nem az, aminek látszik!

Archaikus szatírkórusok

Hangszerrel ábrázolt szatír igen gyakori az attikai vázaképe-
ken: dionysosi, orgiasztikus kontextusa miatt főként az alap fú-
vóshangszerrel, az aulosszal, továbbá különböző ütőhangsze-
rekkel, illetve a legérzékibb hangzású és használati körű húros  
hangszerrel, a barbitosszal.14 Húros hangszeres szatírkórusra 
azonban mindössze hat párhuzam ismert.15 Ezek mindegyike 
feketealakos váza, vagyis a Polion-kratér az egyetlen vörös-
alakos szatírkórus-ábrázolás.

A legkorábbi hasonló egy berlini amphora képe, három 
éneklő, táncoló és kitharán játszó szatírral (2. kép). A szatír-
kórus megjelenítése hasonló Polionéhoz, itt is éppen játszanak 
a pengetővel (pléktron) a kezükben, szájuk nyitva, vagyis éne-
kelnek, miközben előre lépnek; itt az elsőé a hangsúlyosabb 
mozdulattal ábrázolt tánclépés. Szakálluk alapján ők is öregek. 
A képről önmagában nem eldönthető, hogy szatírelőadást tük-
röz-e valamilyen formában. Egy londoni lékythos jelenetén is 
három idős kitharás szatírból álló csoport van a Polion-vázá-
hoz hasonló kompozícióban, továbbá egy tarentumi lékytho-
son szintén három kitharás szatír lép jobbra, akik énekelnek; itt 
egy égő oltár is látható, valamint istenherma, továbbá középen 
egy emelvényféle, a középső szatír mintha éppen erre lépne 
fel.16 Egy párizsi skyphos-töredéken öt kitharás szatír vonul 
a váza egyik oldalán, a másik oldalon pedig öt aulosos sza-
tír; egy 1991-ben publikált amphorán három kitharán játszó és 
éneklő szatír vonul egymás mögött. A hatodik a Szépművésze-
ti Múzeum gyűjteményében őrzött feketealakos skyphos-töre-
dék, melyet Szilágyi János György publikált 1977-ben. A többi 
párhuzamos ábrázolással együtt praedramatikus előadásforma 
lenyomatát látva a szatírkórus-jelenetekben megállapította, 
hogy az attikai vázafestészetnek sem korábbi, sem későbbi 
korszakában – az egyetlen Polion-kratér kivételével – nincs a 
szatírkórusra ikonográfi ai párhuzam. „Márpedig éppen ez az 
az időpont, amelyben a szatírdráma – nem sokkal az ókomédia 
előtt – mint irodalmi műfaj megjelenik, és amelyben, 509–508 
körül, újjászervezik az athéni dithyrambos-kórusok versenyét. 
Hogy ezek a művészileg nem túlságosan jelentős attikai fe-
ketealakos vázaképek mennyiben és milyen értelemben tük-
rözik vissza ennek az Athénban és egész Görögországban az 

1. kép.
Szatírkórus és aulosjátékos, harangkratér, New York
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irodalom és különösen a dráma-művészet területén nagyszerű 
következményekkel járó erjedési korszaknak légkörét, olyan 
kérdés, amelyre talán egyszer további leletek fényében lehet 
feleletet találni.”17 

A Polion-kratér tehát a kronológiában visszafelé mutató pár-
huzamával segített értelmezni a nála 90 évvel korábbi kitha rás 
szatírkórus-ábrázolásokat: ha a Kr. e. 5. század utolsó negye-
dében készült váza valamilyen előadást ábrázol, márpedig a 
szatírjelmez és az aulétés jelenléte komoly esélyt ad erre, még 
a felirat ellentmondásával együtt is, akkor a Kr. e. 500 körüli 
években készült feketealakos szatírkórusok is előadást jelenít-
hetnek meg, még ha bizonytalan is, hogy milyet. A 420-as évek 
intézményeit, ünnepeit, színpadi előadásformáit viszont részle-
tesebben ismerjük, ám az ábrázolás, mint láttuk, egyikkel sincs 
összhangban.

A feketealakos párhuzamos ábrázolásoktól a Polion-kratért 
mindenekelőtt az aulétés különbözteti meg. Ez a fi gura a klasz-
szikus korban a nyilvános színpadi előadás „markere”, míg 
ilyesfajta megjelölő-motívumra a Kr. e. 6. század végi festő-
nek nem volt „szüksége” akár a jelenetek immanens többér-
telműsége miatt, akár mert elegendő volt néhány helykijelölő 
tárgy, mint a tarentumi lékythoson – gondolhatnánk. Stefan 
Ritter azonban a Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteménye 
száz éves fennállásának évfordulóját ünneplő konferencián az 
ún. „Lénaia-vázák” jeleneteit elmezve (lásd a cikket az Ókor 
előző számában: „Dionysos és az emberi világ az athéni váza-
festészetben”) világosan megmutatta, hogy a valóságból vett 
képmotívumok, és esetünkben az aulétés pontosan ennek te-
kinthető, nem arra szolgálnak, hogy „az ábrázolt jelenetet az 
emberi szférába emeljék át, hanem hogy segítségükkel önálló, 
a képek közegében otthonos világot alkossanak meg”.18 Mi-
lyen tehát a Polion-kratér jelenetének önálló világa?

Polion két főműve

A Kr. e. 430–420 között aktív Polion a klasszikus kori nagyfes-
tészet legnagyobbjának, a thasosi Polygnótosnak nevét kölcsön-
ző athéni vázafestő műhely(ek)hez köthető Polygnótos-csoport 
stílusát követő harmadik nemzedékhez, a Kleophón-festőhöz és 
tanítványához, a Dinos-festőhöz áll közel.19 „Polion új név a vá-

zafestők sorában” – írta Gisela Richter 1929-ben a szignált, szin-
tén New Yorkban található voluta-kratér első publikációjában, 
aki a tíz olymposi istent ábrázoló körkörös frízkompozícióban 
érvényesülő kontraszthatást itt még elbűvölőnek (később a kép 
összhatását kissé üresnek) tartotta. A frízjelenet témabeli újításá-
ra az alábbi kérdőjeles javaslatot teszi (Apollón kitharája és dí-
szes köpenye mellett mindenekelőtt a babérágat Artemis és Létó 
feje felett az isten felé nyújtó szárnyas kis Niké-alak alapján): 
Apollón az Olymposon éppen szekérre készül szállni, hogy iste-
ni mivoltában biztos győztesként induljon el a Marsyas szatírral 
sorra kerülő zenei versengésre (3. kép).20 Tegyük ehhez hozzá, 
érdemes megfi gyelni, hogyan irányítja a fi gyelmet a három nőa-
lak háromszor ismételt hátranéző alakjának ritmusa is Apollón-
ra, mintegy a rokoni közelség és a képi távolság párhuzamával is 
fokozva a fejmozdulatok fi gyelemirányító erejét.

Témában és kompozícióban is új motívumokat hoz, ráadá-
sul a váza mindkét oldalán, Polion másik nagyméretű, Ferra-
rában őrzött voluta-kratérja.21 Az „A” oldalon a tradicionális 
Héphaistos hazatérése-témát ábrázolja új, egyelőre előzmény 
nélküli nézőpontból és több szokatlan motívummal. A kitharás 
szatírokra is áll, amit Susan Matheson megállapít a Héphais-
tos hazatérése-jelenetek Dinos-festő és Polion-féle változatait 
összehasonlítva: „a Dinos-festő nem megy olyan messze, mint 
Polion (…) míg nála a balról jobbra mozgás vezérli a narra-
tívát, addig Polion statikus alakokkal dolgozik, akiknek a vi-
szonya azon múlik, hogy a nézőnek van-e előzetes tudása a 
történetről.” Ez a megfi gyelés, mint látni fogjuk, termékenyen 
vihető át a táncos lendülettel vonuló szatírkórusra és a statikus 
aulosjátékosra.22

2. kép.
Szatírkórus, feketealakos amphora, Berlin

3. kép.
Olymposi istenek (részlet), voluta-kratér, New York
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A ferrarai kratér „B” oldala egy másik mitikus zeneiverseny-je-
lenetet ábrázol: Thamyras és a Múzsák viadalának helyszíne a 
Múzsa-szentély (4. kép). Polion képe a mítosz ismert ábrázolá-
sai közül a legrészletezőbb. A verseny formális attribútumaként 
van jelen mintegy versenybíróként Apollón, mellette a győze-
lemért járó delphoi háromlábú jósszék (a tripus). Thamyrast 
kitharódosként ábrázolja, vagyis díszes fellépőruhában és nem 
a „saját” hangszerével, hanem a zenei versenyek standard kon-
certkitharájával. A Thamyras-attribútumot, a különleges thrák 
kitharát (lásd alább) a festő az egyik múzsa kezébe adja – ezzel 
is bővítve a képen már enélkül is tekintélyes hangszerarzenált 
(a többi múzsánál, illetve az oltár mellett további négy pél-
dány látható a hagyományos teknős-lyrából, van még barbitos 
és hárfa, illetve az egyik múzsa az aulos egy-egy csövét tartja 
a kezeiben). A Múzsa-szentélyt egy fa és faragott múzsa-szob-
rocskák (xoana) jelölik. Az érzelmi állapotot a testhelyzetek és 
a mozdulatok tükrözik, például az egymásba font karral szik-
lára feltett lábára támaszkodó és Thamyrasszal ellenségesen 
farkasszemet néző múzsa, illetve érzelmi ellenpárja, Thamyras 

anyja, aki a múzsák oltára előtt állva két karját felemeli a fi át 
mindjárt elérő büntetés fölötti bánat jeleként: a kép természe-
tesen sűríti a történetet.23 

Poliont tehát, ha nem is tartozik a nagy újító mesterek közé, 
érdekelték az ábrázolás és a kifejezés új lehetőségei, és lehet-
séges, hogy mindkét főművén egy-egy olyan mítoszt jelenített 
meg új motívumokkal, amelyek a zene istenektől eredő hatal-
máról és a muzsikusok bűnhődéséről mesélnek.24

A felirat

Ódoi Panathénaia, énekesek a Panathénaián – mondja a New 
York-i kratér felirata. A Panathénaia zenei versenyeihez kap-
csolódó irodalmi és epigráfi ai források a kitharódos (kitharó-
dia), aulódos (aulódia) alakokat használják, összetétel nélkül 
az ódos a Panathénaia szövegkörnyezetében nem szerepel.25 
Vázafelirattól hiba lenne a fi lológiai pontosságot várni, min-
denesetre rögzítsük: az ódoi alak önmagában nem csak a 
kitharódos szatírokra érthető a képen: utalhat az ünnep zenei 
versenyjátékainak húros és fúvós hangszerrel kísért számaira 
együtt, valamint kettejük viszonyára is.

A vázafelirat mindamellett ritka kivételként esetleg a jele-
net tartalmára is érthető, kvázi-címként.26 Ez esetben a szatírok 
egy fi ktív, színpadi Panathénaia zenei versenyében lennének 
érdekeltek? Legújabban Mark Griffi th sorolta fel a szatírjátékra 
jellemző szüzséket: pasztorális téma, óriás- és kísértet-történet, 
kaland és csodás szabadulás, halottfeltámadás, lakoma és sym-
posion, atlétikai és zenei verseny és persze a legkülönbözőbb 
erotikus kalandok.27

Ha így értelmezzük a feliratot (és a képet), akkor Aischylos 
Isthmiastai című szatírjátéka nem csupán arra (lehetne) párhu-
zam, hogy versenyjáték a színdarab témája, hanem a színpadi 
tárgyi kellékek szerepére is.28 Guy Hedreen a szatírokkal gya-
korta együtt ábrázolt nymphák és mainasok ikonográfi ai átala-
kulását elemző cikkében az Aischylos-darab papirusztöredékei 
alapján arra az eredményre jut, hogy a szatírok másik csapatba 
történt átigazolásukat, vagyis új identitásukat a jelmez mellett 
tárgyi kellékkel, a versenygerellyel is jelezték.29 A két párhuza-
mos motívum tehát ez esetben a következő lenne: szatírkórus 
fellépése ünnepi versenyen (Isthmia, illetve Panathénaia) és a 
versenykellék: ott a gerely, itt a furcsa kithara.30 

Hivatalos aulétés

A drámai és a dithyrambos-előadás sikere nagymértékben 
függött az aulosjátékos képességeitől is: a kétcsöves fúvós-
hangszer erős és átható hangja adta a zenei kíséretet a kar 
táncolva előadott énekéhez, s a dithyrambos-versenyeken is 
kiemelt szerepet kapott, mivel ebben a szólóének és prózai 
szöveg nélküli műformában a darab teljes terjedelmében szólt 
a hangszerkíséret. Nem véletlen, hogy éppen a dithyrambos 
lett az a műforma, amelyben a zenei újítások a leginkább ki-
teljesedhettek. Hogy a sikerben mekkora része volt az aulos-
játéknak, nemcsak az mutatja, hogy a feliratok rendszerint az 
aulétés nevét is rögzítik, hanem az is (legalábbis Démosthe-
nés néhány évtizeddel későbbi tanúsága szerint), hogy a kó-
rust fi nanszírozó és „menedzselő” chorégosok sorshúzással 

4. kép.
Múzsa-szentély (részlet), voluta-kratér, Ferrara
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osztották ki egymás között a városban éppen rendelkezésre 
álló aulosjátékosokat.31 

Az attikai kerámián a bő, hosszú ujjú, díszített mintás kö-
penyben ábrázolt aulosjátékos az ünnepi kórus jellegzetes 
alakja, attribútumként van jelen úgy az áldozati, mint a prae-
dramatikus és dramatikus jeleneteken. Nem egyszer éppen a 
díszköpenyes aulétés az egyetlen mozzanat, amely a képet 
leválasztja a mítoszról, és a színpad valóságához kapcsolja.32 
Tágabb szerepkörét fogalmazta meg Beazley, amikor azokon 
a díszköpenyes aulosjátékost tartalmazó jeleneteken vizsgál-
ta a fi gura funkcióját, amelyeken a formális zenész-alak „fur-
csa társaságban” (strange company) látható, tehát nem a szoká-
sos zenei versenypódiumon, és nem is atlétikai verseny- vagy 
edzés-jeleneteken. Újabban a szakirodalom hivatalos, illetve 
metaszínházi aulosjátékosként említi ezt a jellegzetes fi gurát. 
Utóbbi elnevezés nem csupán a színpadra szűkíti a „hivatalos” 

szerepkörét, hanem egyszersmind az aulétés színpadi 
közreműködésére is utal, amely főleg a komédiára volt 
jellemző. Oliver Taplin vizsgálta azokat a komédia-szö-
veghelyeket és vázaképeket, amelyek arra engednek 
következtetni, hogy a tragédiában a színpadon végig je-
len lévő, de a jelenlétet a kar és a szereplők énekének 
hangszeres kíséretére korlátozó hivatalos aulosjátékos a 
komédiában olykor előrébb lép, és az ebben a műfajban 
gyakori „közönséghez kiszólás”-, kikacsintás-játék me-
taszínházi nyelvének egyik kedvelt eszközévé lesz.33 Az 
ugyanezekben az években keletkezett a Polion-kratér 
aulososa tehát esetleg a metaszínházi aulétés-jelenlét-
tel is kapcsolatba hozható. 

A hivatalos aulosjátékos jellemző megjelenítésmód-
ja: vagy a képmező szélén áll, ezzel hangsúlyozva a 
színpadi szituáción kívüli helyzetét, vagy csoporthely-
zetben a kompozíció közepén, illetve másféle csopor-
tos helyzetben. Mintás díszköpenye elüt a jelenet többi 
szereplőjének viseletétől; éppen fújja a hangszert, több 
esetben a professzionális aulosjátékosokra és a ver-
senyzőkre jellemző arcleszorító szíj, a phorbeia is lát-
ható (5. kép).34

A kompozíciót tekintve a csoporthelyzettel rokon, 
de eltérő megjelenítésmód, amikor a hivatalos aulosjátékos 
éppen nem fújja a hangszert, hanem a kezében tartja, még-
pedig jobb és bal kézben egy-egy csövet (6a, 6b kép). Ez a 
„kulisszák mögötti” jelenet típusa, mely a sikeres drámai elő-
adást létrehozó színtársulatot tablószerűen ábrázolja, vagy 
teljes létszámban, vagy néhány kiemelt fi gurával.35 (A két 
nézőpont különbsége olyan, mint a fi lmben a premier plán 
és a nagytotál: a színpadon is és vázaképen is megjelenített 
történet egyetlen képbe sűrített motívumegyüttese felel meg 
a premier plán közelre fókuszált közlésének, míg a tablószerű 
jelenet ábrázolása a nagytotálnak, melyen nem történet-moz-
zanatokat látunk, hanem azt az elvont valamit, ami keretet ad 
a különböző történeteknek, a színtársulat nagytotáljával meg-
ragadott drámaversenyt a maga egészében, mintegy a győze-
lemre emlékeztetőleg.)

5. kép.
Szatírjelenet aulosjátékossal, hydria, Boston

6a. kép.
Auloscsövek két kézben, volutakratér-töredék, Würzburg

6b. kép.
Auloscsövek két kézben, dinos, Athén
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A másik kéztartásváltozat a nem játszó zenészre az, amikor a 
két csövet összefogja egyik kezében, vagy itt is a kulisszák 
mögötti nézőpont jeleként, vagy esetleg a metaszínházi, tehát 
a cselekménybe beleszóló komédiai aulosjátékos attribútuma-
ként (7a, 7b kép).  

A nem „munka közben” ábrázolt hangszer esetlegességet 
fejez ki: a hangszerjáték szigorúan kötött kéztartásának nincs 
rögzített ellentétes mozdulata, mivel nincs szabály arra, ho-
gyan kell tartani a hangszert, ha valaki éppen nem játszik, így 
egyik képen sem érezzük hangsúlyosnak a „nem játékot”: a 
zenész akár játszhatna is, de történetesen nem teszi.

A nem játszó, esetlegességet tükröző aulostartó mozdulat 
variációi tehát a következők: egy-egy cső mindkét kézben, 
vagy (1.1) az egyiket lazán lefelé tartva, a másikat kissé fel-
jebb emelve (Athén, Bonn és Würzburg), vagy (1.2) mindkét 
csövet lefelé tartva, de a csövek a testvonalra merőlegesen áll-
nak, nagyjából abban a szögben, mint 
játék közben (7c kép,  Oxford). Az egy 
kézben tartott két cső variációi: (2.1) 
behajlított könyökkel, egy kézben 
összefogva a kissé szétálló csöveket, 
ezen belül lefelé tartott enyhén hajló 
könyök (Athén, kancsótöredék), illet-
ve (2.2) valamivel feljebb, közel de-
rékszögben (Athén, Agora sky phos) 
és végül (2.3) feljebb, a váll felé 
emelve a behajlított kart, a csövek a 
földre merőleges párhuzamos hely-
zetben (Szentpétervár).36

A Polion-kratér hivatalos aulosjá-
tékosa karját szorosan a teste mellett 
tartva a föld felé mutat a két csővel.37 
Ez az egyetlen ismert nem játszó au-
létés-mozdulat, amelyen minden vo-
nal párhuzamos: a test, a két kar és a 
két aulos-cső. A mozdulatban a többi 
nem játszó kéz- és aulostartás véletlen 
esetlegességével szemben van valami-

féle kényszer: a zenészt nem engedik, nem akar vagy nem tud 
játszani? Netán félbe lett szakítva? A Polion-kratér hivatalos 
aulosjátékosa tehát a hasonló gesztusok ábrázolásaival össze-
vetve mintha érzelmi viszonyban állna azzal a ténnyel, hogy 
nem játszik a hangszerén.38

Virtuóz játék – különleges hangszerrel

A festő jól érzékelhető szándéka, hogy miközben a hivatalos 
aulosjátékos nem játszik, a szatírok játékát szinte hallhatóvá 
tegye. Ennek eszköze a kissé hátrahajtott éneklő fejmozdulat 
mellett itt is a kézmozdulat, mint az aulososnál – de ellenkező 
előjellel. A bal kezek közül az első két szatíré lefogja, a harma-
dik erősebben begörbített ujjai pedig éppen pengetik a húrokat. 
Jobb kezükben mindhárman a pengetőt, a pléktront fogják, a 

pengető kiszélesedő fejrésze és a húr-
lefogó oldal gömbölyded végződése 
is jól látható. Érdemes megfi gyelni a 
zene vizuálisan ábrázolt dinamizmu-
sát. Az első, vagyis az aulosjátékos-
hoz közelebbi szatír éppen elfelé tartja 
a testétől a pengetőjét, vagyis hagyja 
kizengeni a húrokat, és lendületet vesz 
a következő akkordjátékszerű húrütés-
hez. A második szatír a pengetőjével 
éppen a testéhez legközelebbi húrnál 
tart, a harmadik pedig a legtávolabbi 
húrnál. 

A pengetés és húrlefogás ábrázolása 
a Polion-váza képén olyannyira rész-
letező és különleges, hogy hangszer-
történeti fejtegetésekben is felbukkant 
vizuális hivatkozásként. A neves fran-
cia muzikológus és a görög notációku-
tatás egyik úttörője, Jacques Chailley 
szerint úgy a hangrendszer fél- vagy 
negyedhangközzel elválasztott hang-

7a. kép.
Auloscsövek egy kézben, kancsótöredék, Athén

7b. kép.
Auloscsövek egy kézben, kancsó, Szentpétervár

7c. kép.
Auloscsövek két kézben, kancsó, Oxford
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jai, mint a görög hangjegyírás jelkészletében az ún. triádok 
arra engednek következtetni, hogy a kithara dallamjátékában a 
pléktron egyfajta hangolópálcaként is szolgálhatott. Daniel Pa-
quette az attikai kerámia hangszerábrázolásának alapművében 
(egy másik ábrázolás mellett) az egyik Polion-szatír játékmód-
ján mutatja be ezt az ún. lágy vagy fordított játékmódot: a közép-
ső szatír nem a jobb kéz pléktronjával megütve szólaltatja meg a 
húrokat, hanem a bal kéz ujjaival pengeti, miközben a láb alatti 
résznél lefogva kissé áthangolja őket a jobb kezében lévő plékt-
ronnal. Ez a játékmód nyilván nagy ügyességet kívánt, derék 
szatírjaink tehát valódi virtuózok – akarná közölni a festő?39 

Talán még szatírjaink különleges, ha nem is pengetéstech-
nikai, de előadói játékmódjának korabeli elnevezését is meg 
tudjuk mondani, ha a vázával éppen egykorú, 423-ban bemuta-
tott Felhők egyik szójátékával hozzuk kapcsolatba. Borthwick 
kommentár-javaslata a 318-ik sorhoz: a krusis kai katalépsis 
zenei konnotációjú terminusok, mégpedig kb. csűrés-csavarás 
jelentésben, melyeket Aristophanés szándékosan használ így, a 
közönség pedig elérti, hiszen jól ismeri Konnost, a szofi sta-mu-
zsikust, Sókratés zeneoktatóját, aki éppen annak a darabnak 
volt az egyik karaktere, amellyel Ameipsias 423-ban legyőzte 
Aristophanés Felhőkjét. A krusis kai katalépsis Borthwick által 
javasolt zenei értelmezése a csűrés-csavarás szofi sta „erényé-
nek” jelentését szépen bővíti: a szofi sta demagóg úgy játszik a 
közönségével, mint a virtuóz muzsikus a hangszere húrjain.40

Ám valószínű, hogy csupán a vázafestő kompozíciós kép-
zelete és vizuális varianciaigénye volt az oka, hogy a szatírok 
kezeit különböző mozdulatfázisban és „ujjbegörbítettségi” ál-
lapotban volt kedve ábrázolni, és a vázakép nem ad elegendően 
erős érvet a hangszeres játékmódhoz kapcsolódó spekulációk 
igazolásához. Elég annyi is, ha még egyszer megjegyezzük: 
úgy tűnik, muzsikus szatírjainkat a festő virtuóz hangszeresek-
nek akarta ábrázolni, akik ráadásul nagy lendülettel és átéléssel 
adják elő a dalukat.

A virtuóz szatírok egy különleges és, úgy tűnik, új típusú 
kithara-változaton játszanak.41 A Kr. e. 5. század közepétől je-
lenik meg az attikai kerámián egy a kitharától is és a lyrától is 
több vonásában eltérő, de organológiailag ezekkel természe-
tesen azonos alaptípusba tartozó hangszerváltozat. Az antik 
források nem adnak külön nevet ennek a típusnak, a modern 
szakirodalom általában Thamyras- vagy thrák kitharának ne-
vezi, Paquette kithara-lyrának.42

A kithara-lyra az 5. századi attikai kerámián 23 ábrázoláson 
fordul elő,43 közülük hét esetben Thamyras, kettőn Orpheus 
kezében látható a hangszer. Az egyik első (8. kép) éppen azok-
ban az években készült, amikor bemutatták Sophoklés Tha-
myras című darabját, melyről a hagyomány feljegyezte, hogy 
maga Sophoklés játszotta a címszerepet, és saját magát kitha-
rán kísérte. Lehetséges, hogy ehhez az új hangszerváltozathoz 
a mintát a színpadi kellék adta, annál is inkább, mert egyelő-
re az is kérdéses, hogy vajon a valóságban is létezett-e ilyen 
hangszertípus. Tíz vázaképen zeneiverseny-jelenet hangszere, 
közülük hat kitharódos egyértelműen gyermeknek látszik, to-
vábbi három ifjat ábrázol, a tizedik töredék, melyen a játékos 
életkora nem állapítható meg. (Három további kithara-lyra 
olyan edénytöredéken bukkan fel, melyről a jelenet kontextusa 
nem állapítható meg.)

A Polion-kratér szatírjainak hangszere tehát ebből a szem-
pontból is különleges. Nemcsak azért, mert a kithara-lyrás 

ábrázolások sorában is párhuzam nélküli, ugyanis a két téma 
(thrák dalnok vagy zenei verseny) egyikébe sem tartozik, ha-
nem azért is, mert, úgy tűnik, mindkettővel valamiféle oppo-
zícióban áll. A szatírok, bár nagyon is musikos lények, messze 
vannak a művészi tökélynek attól a felfogásától, amely Thamy-
rasra vagy Orpheusra jellemző. Hangsúlyos vonásokkal ábrá-
zolt életkoruk pedig a kithara-lyrás gyerek-ifjú versenyzőkkel 
állítja szembe őket.

Kontrasztok

Mit is látott tehát a vázakép szemlélője? Egy a felirata szerint 
a zenei versenyeket megidéző képet, amely ikonográfi ailag 
nem zenei verseny képe. Idős szatírokat, akik nem „szoktak” 
nemes versengésben részt venni,44 és akik ráadásul egy új és 
divatos, különleges felépítésű idegen és egzotikus hangszeren 
játszanak, olyan hangszeren, amely sokkal inkább illik a le-
gendás thrák dalnokokhoz, mint őhozzájuk.45  Látta továbbá 
a hármas csoport balról jobbra irányuló élénk mozgását és a 
mozdulatot megállító aulosjátékos merev testtartását,46 földbe 
gyökerezett mozdulatlanságát és passzívan lefelé tartott kar-
jait, kezében a föld felé „leszorított” aulos-csövekkel, amely 
kéztartás erős kontrasztban áll a szatírok kifi nomultan ábrá-
zolt kézmozdulataival. Látta az állati-természetes szőrjelmezt 
és a gazdagon díszített köpenyt, az élénk jelekkel megfestett 
vénüléssel szemben látta a hangsúlyozott fi atalságot, a szökel-
lő táncos mozdulatokkal szemben a mozdulatlanságot, látta a 
szatírok elragadtatott, valamint az aulosjátékos döbbent arcki-
fejezését,47 és „hallotta” a virtuózan előadott „kithara-zeneka-
ri” hangzást és az aulos némaságát, sőt, ha tetszik, érzékelte a 
zenei átélés hőfokát és a talán az ennek hatására beállt döbbent 
csendet is.

8. kép.
Thamyras és a kithara-lyra, hydria, Oxford
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A New York-i Polion-kratér képe tehát, bármilyen nyilvános 
előadáshoz vagy eseményhez kapcsolódjék is, több csatornán 
és intenzív eszközökkel fejez ki valamiféle erős kontrasztot, 
mégpedig olyan regiszterben, amelyben a zene, a zenei elő-
adásmód a kulcsszereplő.

A zene mint politikum

Az ezredforduló körüli évek szemléletbeli változást hoztak a 
görög zenekultúra kutatásában, kitűnő tanulmányok sora tár-
gyalta a korábbinál szélesebb kulturális kontextusba helyezve 
a görög zene legkülönbözőbb kérdéseit, vizsgálták a zene tár-
sadalmi, politikai, vallási és esztétikai vonatkozásait, így azt is: 
miért volt és miért lehetett a Kr. e. 5. század utolsó harmadában 
éppen a zenében végbemenő változás egyszerre annyira idege-
sítő és izgalmas, nemcsak befogadói, de társadalmi és politikai 
szempontból is – ahogyan azt egybehangzóan tükrözik a má-
sodlagos forrásból fennmaradt életrajzi anekdoták, Platón és 
Aristotelés, a tragédia, a dithyrambos-töredékek és mindenek-
előtt a komédia.48

Hatalmas változás ment ugyanis ekkoriban végbe a zené-
ben. A dithyrambos műfaját érintette a legtöbb formai és ki-
fejezésbeli újítás, de a dráma is átvette ezeket, elsősorban Euri-
pidés.49 Az új zene ekkorra, a peloponnésosi háború évtizedeire 
a szimbólumává vált mindannak, amit az arisztokrata elit a 
demokráciában rossznak tartott, ugyanis a démos politikai és 
társadalmi térnyerésével szemben az addig megkérdőjelezhe-
tetlen kulturális fölényük szellemi és ideológiai fegyver is volt. 
Ezt nivellálta a szakmai professzionalizmus, amely ráadásul, 
mivel művelői hamar népszerűek lettek, látványos anyagi elő-
nyökkel is járt.50 Ellensúlyozásképpen keletkezett az a nézet, 
amely megkülönböztette a jó zenét a rossztól, és ezen az elvi 
alapon morálisan és mesterségbelileg egyaránt értéktelennek, 
sőt károsnak bélyegezte az újításokat. A zene törvényeinek 
megváltoztatása felborítja a polis törvényes rendjét – olvassuk 
a damóni tant Platónnál.51

Ennek egyik megnyilvánulásaként például igyekeztek ki-
tagadni a szélsőséges érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére 
leginkább képes hangszert, az aulost, amely nemrég még a drá-
ma és a régi dithyrambos kórusainak mindenki által becsült 
kísérőhangszere volt.52

Az új zene ideológiai kritikája éppoly találékony volt esz-
köztárában, amilyen találékonyak voltak az újításban az alko-
tók. Eric Csapo az új zene elleni politikai harc három stratégi-
áját azonosította.53 Első volt a nyelvi stratégia, amely a zenei 
terminológia negatívra torzításával élt: a poikilia, polychordia, 
polyharmonia, valamint a metaballein, a kamptein, a lelyme-
nos, az aneimenos, a chalaros mint zenei terminusok az el-
ítélendő szabadosságra és fegyelemhiányra utaló értelemmel 
színeződtek át, a zenei változtatás szavai a kontrollhiány és 
anarchia értékmozzanatával, a sokféleség és a variábilitás ki-
fejezései pedig a túlzáséval, ami a tömeguralom sajátja.

Második az elméleti stratégia, amelynek fő terepe a zenei 
nevelés erkölcsi szerepét taglaló éthos-elmélet, amely szerint 
a nem megfelelő, színes, tarkabarka, díszített musiké romlottá, 
elpuhulttá, elnőiesedetté, barbárrá, vulgárissá teszi nemcsak az 
alkotóját, hanem – és ez a fő baj – a hallgatót is. Ezzel szemben 
az új zene támadóinak fő értékei a rend szavai: a taxis, a kos-

mos és a nomos, mely utóbbi egyben zenei műformát is jelent, 
vagyis már a neve is mutatja, hogy semmit nem szabad vál-
toztatni rajta, hiszen „törvény”. Így hát az új zenéért hangosan 
rajongó démost éppen a zenei taxis helyreállításával kellene 
megfegyelmezni. Jót tenne nekik például a spártaiak katonai 
fegyelme, ahol törvénnyel büntették azokat a zenészeket, akik 
a zene törvényeit megváltoztatták.

Harmadik a történeti stratégia. Ekkor születik meg az a fi k-
ció, amely a régi görög zenei hagyományt szembeállítja az új-
jal és idegennel: a régi zene férfi as, görög és nemes volt, míg 
ez az új férfi úhoz méltatlanul nőies és elpuhult, barbár és kö-
zönséges.54 

Az új zene képviselői ugyanakkor az újításokat éppenség-
gel a régi Dionysos-kultusz újrateremtésének fogták fel, és mi-
ként az újító muzsikusok leghíresebbike, Timotheos, büszkén 
vállalták a támadásokat, saját magukat Orpheus és Terpandros 
utódainak hirdetve.55  

A musiké mint a politika terepe jelenik meg Peter Wilson 
kitűnő cikkében is.56 Kritiastól, a régi arisztokrata család fi ától, 
aki ádáz ellenfele a demokratáknak, néhány költői művének 
töredékeit is ismerjük. Ezek, a hozzá kapcsolódó gazdag antik 
tradíció adataival együtt, azt mutatják, hogy Kritias költőként 
is részt vett a kulturális és politikai vitában, mégpedig első-
sorban a musiké eszközével. Wilson meglepő, de meggyőző 
konklúziója: Kritias, a megrögzött konzervatív egyrészt saját 
maga is megnyilvánult az új zene médiumában, refl ektált az 
auloszene körüli kortárs esztétikai és ideológiai vitára, beszállt 
a tragikusok versenyébe, és zeneileg újította meg a politikai 
elégiát azzal a taktikai szándékkal, hogy Alkibiadést, a kor leg-
ellentmondásosabb fi guráját a maga oldalára állítsa.

A Musiké mint humorforrás 

Az új és szenvedélyeket felkorbácsoló zenei eszköztár, a kö-
rülötte gomolygó siker és harag tehát olyan téma, ami „ben-
ne volt a levegőben”, beszéltek róla. Az ilyesmire fogékony 
néző, ha értőn nevetett az egyik Kr. e. 420 körül bemutatott 
komédia női alakban színpadra léptetett szereplőjének, Mu-
sikénak a vele erőszakoskodó komponisták neveit és bűneit 
soroló panaszáradatán,57 akkor nyilván élvezte az ugyanerre a 
témára reagáló vázaképek utalásait is. Például: miért ábrázol-
ta a Polion-kortárs Kadmos-festő az Athéna–Apollón–Marsyas 
mítosz vesztes hősét, a phryg szatírt éppen a lényével ellentétes 
hangszerrel, a kitharával (9. kép)? 

Egy csak vázákról ismert történetmotívum lenne? Athéné 
feltalálta az aulost, ám mikor a víz tükrében meglátta, hogy 
a hangszer megszólaltatása elcsúfítja az arcát, eldobta. Mar-
syas felvette, őt nem zavarták a felfújódott pofazacskók, sőt, 
olyan mesterien játszott rajta, hogy a hybris hatalmába kerülve 
még Apollónt is versenyre hívta ki. Bűnhődésének több motí-
vumváltozata ismert, de egyik sem beszél arról, hogy Apollón 
kényszerkitharázásra ítélte volna. A hangszercsere ténye és a 
jólnevelten kitharázgató szatír képe jól illeszkedik ugyanebbe 
a közegbe, az új zene körüli harc terepére, amelyben maga az 
alapmítosz szintén a politikai aulos-ellenesség miatt lehetett 
különösen kedvelt, ahogyan a feldolgozások száma mutatja.58 
Hogy a tőle idegen, sőt ellenséges kitharához átpártolt szatír 
ötlete éppen melyik tábor felé szúrt, és melyik felé kacsintott, 
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nem tudjuk, de nem is ez a lényeg, hanem hogy mind-
ez a fentiekkel együtt elegendő alapot ad-e arra, hogy 
ironikus közlésnek értsük a kitharázó Marsyast vagy a 
kitharázó szatírokat.59

Hogy a Polion-kratér jelenetén megfi gyelt kont-
rasztokkal pontosan mit akart a festő közölni és mi-
lyen nyilvános előadásra refl ektált, nem tudjuk. De 
valami olyan témáról kellett hogy beszéljen, vagy 
olyan alkalommal adták elő, amely attól volt érde-
kes, hogy mögötte az alábbi kérdések feszültek: Mi 
és milyen a „jó” és a „rossz” zene? Milyen alkalom-
hoz és előadóhoz melyik mű- vagy előadásforma és 
melyik hangszer illik, és melyik nem? Mit szabad a 
zenében, és mit nem? Aulos és kithara viszonyáról, 
a közöttük felállított ideológiai értékrendről. Vagyis 
arról, amivel Aristophanés oly sokat humorizál,60 és 
amire a Musiké panaszkodik, ami pedig végső soron, 
a szöveg első jelentésén túl, a következő: nekünk, 
athéni közönségnek illik felháborodnunk és meg-
botránkoznunk Timotheos, Euripidés, Agathón és a 
többiek botrányos zenei újításain, és persze jól is esik 
kinevetni őket, tapsolva a meggyalázott Musikének 
vagy a bohóckodó virtuóz szatíroknak, de, nem tehe-
tünk róla, imádjuk mindazt, amit csinálnak. 

9. kép.
Marsyas és Apollón, voluta-kratér, Ruvo
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Jegyzetek

A 2008-ban Szegeden, a Magyar Ókortudományi konferencián el-
hangzott előadás átdolgozott változata.

1 Például Apollón, Múzsák, Héraklés, mainasok, szatírok, illetve 
áldozati jelenet, symposion, kómos, verseny-jelenet, gyermekek 
világa, női szoba (gynaikeion) stb.

2 Az utóbbi évtizedek kutatásában hangsúlyt kapott a közönség és 
alkotó közös ismereteinek rekonstruálása. Mivel a képeken nem 
látható minden, ami a megértéshez szükséges, így a festő számít 
a közös háttértudásra, ami szűkíti a mai értelmezés lehetőségeit, 
hiszen a vázák egymással tartalmi-ikonográfi ai kapcsolatban álló 
csoportja helyett ma nem egyszer csak egyetlen példányt tudunk 
tanulmányozni (Hedreen 1992, 106). A képelemzések megközelí-
tésmódjához: Rasmussen–Spivey 1991 passim, teoretikusan külö-
nösen a második bevezetőben: M. Beard, ’Adopting an Approach 
II’, 12–35.

3 Németh–Ritoók–Sarkadi–Szilágyi, Görög művelődéstörténet, Bu-
dapest, 2006, 478. A két fő irányzat: a Polygnótos-csoport „kon-
zervatív”, illetve a Meidias-festő körének ún. „gazdag” stílusa.

4 New York, Metropolitan Museum of Art 25.78.66. ARV2 1172,8. 
A másik oldalon a sablonos köpenyes három ifjúalak. Először 
Gisela Richter publikálta az 1925-ben a MMA-ba került vázát: 
Richter 1927. A vázafestő nevének magyar átírásában a Polion 
alakot használom annak ellenére, hogy a szignált váza (lásd 21. 
jegyzet) felirata πωλίων ἔγραψε. Az attikai vázafeliratokban gya-
kori az ómega-omikron ambivalencia (lásd Immerwahr 1990, 
165−169; CAVI No. 5638.) A Polionnak attribuált vázák felirata-
in a 430−410-es évek felirataira általában is jellemző ión−attikai 
betűfl uktuáció fi gyelhető meg, az ábécé jellemzően ión, epsilont 
és omikront hosszú magánhangzókra is használ, illetve fordítva: 
olykor étát és ómegát rövidre. A névadó vázán a szignóban ugyan 
két ómegát ír, ám ugyanitt a Poseidón névfelirat második magán-
hangzója omikron (Immerwahr 1990, 112). Nem érdemes tehát a 
szignó két ómegája miatt eltérni a magyar nyelvű szakirodalom-
ban már elfogadott írásmódtól: Szilágyi 2005.

5 A satyros vagy silénos megnevezés kérdéséhez Hedreen 1992, 9, 
162−163; Seaford 1984, 8. Lásd még F. Lissarrague nagy vissz-
hangot kiváltott cikkét: a számtalan szatírábrázolás nem feltétle-
nül jelent mindig szatírt vagy szatírnak öltözött szereplőt, hanem 
az athéni férfi  „ellentípusa”, a szatírszerep görbe tükör, inverz 
antropológia, a paródia eszköze (Lissarrague 1990, 235–236). Ez-
zel szemben Hedreen 1994, 67, 137. jegyzet; Lissarrague „vála-
sza”: uő 2008, 439.

6 Lásd Dion. Hal. 7.72.10. Suda s.v. chortaios. A Polion-kratér sza-
tírjelmezének egyik legközelebbi párhuzama egy az Agorán talált 
edénytöredéken: P24200, lásd Moore 1997: No. 377, 47. kép. 
A trikóra farok van varrva, ez az idősebb szatírok, a silénosok jel-
meze, míg az elöl phallosszal, hátul farokkal varrt ágyékkötő, a 
perizóma a fi ataloké, ezt a képen meztelen testen viseli. Az „igazi” 
és jelmezes szatír-kérdésről legutóbb az Ókor 2009/1. számában: 
Ritter 2009, 29–30. (A perizóma önmagában nem emeli ki a sza-
tírokat „a mitikus szférából, hanem a lényére jellemző vonások 
egyike által megjelöli. Ez a vonás itt az emberekhez való közel-
sége, hiszen ők a színházi előadások alkalmával »eleven«, azaz 
színházi satyrosokat csakis jelmezük e jellegzetes alkotóelemével 
együtt láthattak. Az ún. »szatírjáték-vázák« esete világossá teszi, 
mennyire problematikus, ha a vázaképek segítségével a korabeli 
valóságot próbáljuk rekonstruálni.” [Böröczki T. ford.] Ritter kö-
vetkeztetése a Polion-kratér szatírjelmezére is érvényes és irány-
mutató lehet.)  A szatírjelmezről lásd például KPS 54–55, Hedreen 
1992, 107–12.

7 Lásd például KPS 21–23: a szatírtánc a vázaképen csak óvatosság-
gal azonosítható esetleges színpadi mozgással; vö.  Hedreen 1992, 

112. Részletes áttekintést ad: Voelke 2001, 131–182. Beazley sze-
rint (1955, 315), mivel itt kitharajátékosok, nem táncolnak, hanem 
díszlépésfélében vonulnak (a form of goose-step); Szilágyi 2005 
[1977], 68–9: „élénk tánclépés”, párhuzam a berlini feketalakos 
amphora szatírkórusa (lásd alább).

8 A két szó szintaktikai viszonyáról lásd Beazley 1955, 314, 29. 
jegyzet. Összetartozó szavaknak és a kép címeként értelmezi 
Immerwahr, megjegyezve, hogy ez a Polion-felirat csak az attikai 
ábécé betűit használja: Immerwahr 1990, 112.

9 Az értelmezésekről a teljesség igénye nélkül: Szatírjáték: Froning 
1971, 25–26 (a felirat a darab témájára utal); Maas–Snyder 1989, 
146 (egy a Panathénaián előadott, Dionysos phryg-thrák erede-
téhez kapcsolódó dithyrambosra refl ektáló szatírjáték); KPS 201; 
Hedreen 2007, 166 (Froning álláspontjának továbbvitelével: 
a darabbeli szatírok olyan történetet adnak elő, amelynek ere-
dete az archaikus időkből való; lásd még 39. jegyzet); vö. még 
Wilson 2000, 39 (a Panathénaián előadott szatírjátékról, hivat-
kozva egy Diogenés Laertios-helyre [3.56], Wilson itt nem tér 
ki a Polion-kratérra; uő másutt: a Panathénaián előadott kórus-
előadásra nem bizonyíték a Polion-váza [2000, 325, 150. jegy-
zet]). Szatírjelmezes dithyrambos (ehhez lásd még 10. jegyzet): 
Pickard-Cambridge–Webster 1962, 34, 301; Trendall–Webster 
1971, 15. Komédia (a komédia kórusát szatírok is alkothatták, 
erről lásd Griffi th 2008, 79, 66. jegyzet) vagy komikus előadás, 
a téma zenei verseny: Wegner 1963, 64, hivatkozással: E. Roos, 
Die tragische Orchestik im Zerrbild der altattischen Komödie, 
Stockholm 1951 (nem láttam); hyporchéma vagy valamilyen kö-
zelebbről nem meghatározható előadás: Beazley 1955, 315; Szi-
lágyi 2005 [1977], 68–69; Lissarrague 1990, 230; Hedreen 1992, 
123, 62. jegyzet (Szilágyi értelmezését átvéve); Voelke 2001, 
17–8; Griffi th 2002, 219, 78. jegyzet (Dionysián kívüli szatír-
kórus-előadást tükrözhet a kép, esetleg az attikai démosokban?); 
Osborne 2008, 407; Végül álljon itt Wilson rövid utalása, mely, 
úgy tűnik, az alábbiakban kifejtettekkel megegyező irányba mu-
tat: „The khoros of Silenoi is in some sense parodying the mu-
sical comptetitors at the festival. Who is exactly the butt of the 
parody is diffi cult to tell: it could be the old guard or the new 
wave.” (Wilson 2004, 287, 45. jegyzet.)

10 Egy Lysias-hely szerint (21.2) 409-ben a kisebbik Panathénaián 
a kyklios choros  (vagyis dithyrambos) előadására 300 drachmát 
költött a beszélő. Ezen az alapon merült fel a (szatír)dithyrambos-
teória (lásd a 9. és 17. jegyzetet). Vö. még DFA2 56; Pickard-
Cambridge 1962, 10; Boardman 1956, 20, 29. jegyzet; Wilson 
2000, 314, 22. jegyzet; Kotsidu 1991, 59−60: további bizonyíték 
lenne az IG II 1367 felirat, ezzel szemben: Wilson 2000, 39, illet-
ve 325, 150. és 151. jegyzet, kiemelve, hogy a Polion-kratér nem 
bizonyíték arra, hogy volt a Panathénaián kóruselőadás.

11 A Panathénaia zenei versenyeinek ábrázolásáról lásd Shapiro 1992 
és Kotsidu 1991, 104–130.

12 A fúvós és húros hangszeres verseny külön versenyszám volt (lásd 
például a híres Panathénaia-feliratot IG II2 2311), a versenyjele-
netes vázaképeken nem ábrázolják együtt a két hangszert (kivéve 
néhány iskolai jelenetet), de az is ritka eset, amikor a váza egyik 
oldalán kithara-, a másikon aulos-verseny látható, ilyen például a 
Péleus-festő Agorán talált vörösalakos amphora-töredéke, Agora 
Múzem P27349, lásd Shapiro 1992, 60, 38. kép.

13 A fő kategóriák: név, kalos/kalé, szignó, értelmetlen, „szó-bu-
borék”-típus (felkiáltás, verstöredék, megszólítás), dedikáció, de 
cím-jellegű csak elvétve, lásd 26. jegyzet.

14 A szatírok musikos lényekként való megjelenítéséről (a külön-
böző hangszerekre is kitérve): Voelke 2001, 91–130 (’Satyres 
musiciens’). Az aulos dionysosi-orgiasztikus szerepéről és ennek 
színpadi megjelenéséről Henrichs 1995, 82–3, további irodalom-
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mal, magyarul lásd például Dodds 2002, 219 és 421, 20. jegyzet. 
Az érzéki barbitosról: Kárpáti 2005, 13–14.

15 Különbség van az egyénenként, különféle hangszerekkel ábrázolt 
több szatírból álló csoport, illetve az azonos kompozíciós elhe-
lyezéssel rendezett kórusábrázolás között. A kórustagok „valósá-
gos” számát jelöli a legalább három (esetleg két?) tagú csoport. 
A hat feketealakos szatírkórus-jelenetes váza: (1) egy az Athén 
581-osztályba sorolható lékythos, London, BM B560. ABV 
495,158; (2) a Gela-festő lékythosa, Tarentum, Mus. Arch. Naz. 
6250; LIMC VIII, PL.767, SILENOI 125; (3) az Antimenés-fes-
tő köréhez (a Compiègne 988-csoportba) tartozó amphora, Ber-
lin, Antikensammlung 1966.1, ABV 285.1, LIMC VIII, PL.761, 
SILENOI 92; (4) a Théseus-festő skyphosa, Párizs, Louvre, 
CP 10856, ABV 520,22; (5) egy a Krokótos-csoportba tartozó 
skyphos, Budapest Szépművészeti Múzeum, 54.230 (ehhez lásd 
még 17. jegyzet); (6) amphora, Bologna, Kr. e. 510 k., lásd G. 
Bermond Montanari, „Dionysos sui vasi attici a fi gure nere dai 
recenti scavi della Necropoli dei Giardini Margherita a Bologna”: 
F. Berti (szerk.), Dionysos: mito e mistero, 1991, 196.

16 Hedreen felhívja a fi gyelmet arra, hogy a tarentumi vázán az oltár 
és a herma elrendezése hasonlít egy szerinte ifjak dithyrambos-
kórusát ábrázoló oxfordi vörösalakos csészéhez (Oxford, 
Ashmolean Museum 305, ARV2 416/3, Add.(2) 234.): Hedreen 
1992, 124, 54. jegyzet és uő, 2007, 190, 60. jegyzet. Beazley 
szerint ez a jelenet inkább tiszteletadás Hermésnek (CVA Great 
Britain 3, pls. 2,3 and 7,1−2.) Trendall és Webster a három ob-
jektumban egy Dionysia ünnepi tánckórus-menet három állomását 
látja (Trendall–Webster 1971, 26).

17 Szilágyi J. Gy., „Ein Satyrchor”: ActaAntHung 25 (1977) 359–370 
(magyarul: Szilágyi 2005 [1977]), itt a Polion-kérdést is érinti, kü-
lön áttekintéssel a szatírdithyrambos-teória cáfolatára, lásd 9. jegy-
zet. Interpretációja az akkor még öt feketealakos ábrázolásról elfo-
gadottá vált, így például Hedreen 1992, 113; Voelke 2001, 18.

18 Ritter 2009, 30 (Böröczki Tamás fordítása).
19 Matheson 1995, 82; Boardman 1989, 147, 167; Robertson 1992, 

245; Richter 1946, 129, 144; John Oakley a harmadik polygnótosi 
generációba sorolja („Double Register Kalyx Kraters. A Study 
in Workshop Tradition”: Ancient Greek and Related Pottery: 
Proceedings of the international Vase Symposium, Amsterdam 
1984, Amsterdam, 1985, 119–127; Matheson hivatkozása, nem 
láttam).

20 New York, MMA 27.122.8. ARV2 1171,2. Richter 1929, 107 és 
1946, 144 (itt már nem említi a korábbi publikációban felve-
tett Marsyas-verseny ötletét). Polion újszerű kompozícióiról: 
Matheson 1995, 4 és 156; hasonlóképpen Boardman 1989, 167 
(„Polion is an artist capable of both narrative imagination and 
grace”), illetve Robertson 1992, 245 („Polion is of comparably 
quality to the Dinos Painter and of not dissimilar character”). 
Robertson az újítást abban látja, hogy a fél évszázaddal korábbi 
Berlini-festő bázeli dinosa (Basel, Antikenmuseum und Sammlung 
Ludwig: LU39) nagyalakos körkörös frízkompozíciójának nemes 
méltóságát teremti meg újra: uo, 246.

21 Ferrara, Mus. Naz. di Spina T127. ARV2 1171,1.
22 Matheson 1995, 156. Vö. lejjebb, illetve 46. jegyzet. A kép rész-

letes leírását lásd például CVA, Ferrara, Museo Nazionale 1, 07, 
PL.(1656) 12.1–5.

23 Thamyras, a nagyszerű thrák dalnok azzal kérkedett, hogy még a 
Múzsáknál is különb művész. Büntetésből Apollón megvakította, 
és megfosztotta a művészetétől. (Először: Il. 2,594−600)

24 „…the subjects chosen by vase painters can provide instructive 
indicators of their place in the cultural and art historical context 
of their time”  (Matheson 1995, 5 – hivatkozva Lucilla Burn a 
Meidias-festőről írt monográfi ájára: The Meidias Painter, 1987).

25 A Panathénaiára vonatkozó források összegyűjtve: Kotsidu 1991, 
242–92.

26 Archaikus cím-jellegű felirat (athla Patroklu) Sophilos dinos-
töredékén, Athén NM 15499, Kr. e. 580–570 k., a vázatöredék fel-
iratáról: Immerwahr 1990: 21, no. 62; részletes leírás: CAVI No. 
907; M. F. Kilmer – R. Develin, „Sophilos’ Vase Inscriptions and 
Cultural Literacy in Archaic Athens”: Phoenix 55 (2001) 14, 20. 
A Polion-kratér feliratának címként értelmezése először: Froning 
1971, 26. Fő érve a párhuzam Aischylos Isthmiastai c. szatírjáté-
kával, mégpedig nem csak tartalmi alapon (szatírok mint verseny-
zők): a Polion-kratér középső szatírjának genitáliáit a festő az atlé-
tákra jellemző infi bulációval ábrázolja, és éppen ezen gúnyolódik 
Dionysos, látva a tőle elpártolt atléta-szatírokat: 29. sor (Radt), 
lásd még 29. jegyzet.

27 Griffi th 2008, 73. Ugyanitt felhívja a fi gyelmet a tematikus azo-
nosságra Epicharmos komédiáival, akitől ilyen címek is ismertek: 
Musai, Choreutai. A szatírjáték témákról lásd még KPS 55–61 és 
Seaford 1984, 33–39.

28 Lásd még KPS 78–92, 131. Az atléta-szatírokról, párhuzamos 
színdarab-témákkal és ábrázolásokkal, az Isthmiastait is érintve: 
Erika Simon = KPS 373–79.

29 Lásd Hedreen 1994, 66 a darabból rekonstruálható cselekmény-
motívumok összefoglalásával.

30 Az aulos és a kithara viszonyát érinti az egyik Hésychiosnál meg-
maradt Isthmiastai-töredék, a iambis szóhoz: „Aischylosnál fordul 
elő az Isthmiastaiban, amikor aulos kíséri a kitharajátékosokat; az 
ilyen kitharázást pariambisnak nevezik” (frg. 81 = Hésychios, I 
46.1).

31 Démosthenés, Meid. 13, lásd Wilson 2000, 68–69. 
32 A vázakép és színpadi előadás rendkívül bonyolult viszonyáról, 

a „fi lodramatista” és az „ikonocentrikus” felfogás közötti kü-
lönbségről legutóbb: Taplin 2007, 22–26. A hivatalos aulétés-
ikonográfi áról áttekintően: Beazley 1955; DFA2 165–167 és Green 
1991, passim; A kontextusok: szatírjáték: KPS 56–9 valamint az 
illusztrációk; komédia: Taplin 1993, 70–78. Nem színpadi kul-
tuszjelenetes hivatalos aulétés például a valószínűleg Sabazios–
Kybelé-jelenetes vörösalakos voluta-kratér: Ferrara, Mus.Naz. di 
Spina T128. ARV2 1052,25 (Curti-festő, Kr. e. 440 k.). Az ünnepi 
orgiasztikus menet többi aulososától a hivatalos zenészt a díszkö-
peny, a phorbeia és a láthatóan nyugodt testtartás választja el. 

33 Lásd Taplin 1993, 105–110. Vö. még A. Barker szellemes, de 
nem bizonyítható ötletével, mely szerint a Madarak Fülemüléjét 
a hivatalos aulosjátékos „adta” volna, mégpedig olyasféle zenei 
karikatúrával, amellyel Aristophanés az új zene vulgaritását akarta 
kigúnyolni: Barker 2004.

34 Kompozíció szélén álló hivatalos aulétés például a Leningrád-fes-
tő vöröslakos hydria-töredéke, Korinthos, Rég.M. T1144. ARV2 
571,74, ill. vörösalakos kancsója (kalpis): Boston, MFA 03.788. 
ARV2 571,75, mindkettő Kr. e. 470 k.; egy vörösalakos voluta-
kratér kalapácsos szatír-jelenete: Ferrara, Mus.Naz. di Spina 3031. 
ARV2 612,1 (Bologna 279-festő, Kr. e. 450 k.), vagy az egyik leg-
korábbi (Kr. e. 6. század vége), ahol szatírok az alvó Hérakléstől 
ellopják a fegyvereit: vörösalakos voluta-kratér, Padula, Mus. 
Arch. d.Luc.Occ. T42. ARV2 1608,1699 (attribúció nélkül). Cent-
rális vagy csoportban ábrázolt hivatalos aulétés: a Briséis-festő 
vörösalakos csészéje, New York, MMA 27.74. ARV2 407,18, Kr. 
e. 480 k., a jelenet vitatott, Froning 1971, 28 és Wilson 2000, 339, 
103. jegyzet (dithyrambos); a Niobida-festő vörösalakos kehely-
kratérjának Pán-szatírkórusa, London, BM E467. ARV2 601,23, 
Kr. e. 460 körül; a Nikoxenos-festő 6. század végén készült 
vörösalakos voluta-kratérja nyakfrízén a szatír-atléták (München, 
Staat. Antikensammlungen 2381. ARV2 221,14); a Polionhoz 
közeli Kleophón-festő harangkratérja, Koppenhága, NM 13817. 
ARV2 1145,35, Kr. e. 425 k. (dithyrambos); egy 2002-ben publi-
kált, és úgy a maszkos színészek kompozíciója, mint a maszkáb-
rázolás miatt különleges színpadi jelenetes edénytöredék, Kr. e. 
420 k., Kijev, Tud. Akad. Múzeuma (szám nélkül), Froning 2002, 
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72, 88. kép és Taplin 2007, 30, 9. kép (tragédia, de zavarba ejtő 
a maszk nélküli kisfi úalak, Froning: a zenére tapsol, Taplin: éne-
kel.)

35 A tablószerű ábrázolás például a Nápolyban őrzött híres Pronomos-
kratér, Mus.Naz. H3240. ARV2 1336,1 és egy a Pronomos-festőhöz 
közeli festő által készített voluta-kratér töredéke, Würzburg, Mar-
tin von Wagner-Museum H4781. ARV2 1338,1690. Taplin felve-
tése: a Pronomos-váza nem biztos, hogy egyedül a szatírjátékra 
utal, mivel a negyedik darab után levették a maszkot, kihirdették 
a társulatot győztesnek, így a festő a vélhetőleg megrendelésre ké-
szült vázára ezt a végső győzelmi pillanatot festette (Taplin 2007, 
32). Néhány fi gurával jelölt tablós ábrázolás az Athén-dinos-festő 
két azonos, Kr. e. 420-400 körül készült képe, melyeken a hiva-
talos aulétésen kívül a perizóma (lásd 6. jegyzet) is a szatírjáték 
kapcsolatot valószínűsíti; ezek egyike a névadó dinos (Athén, NM 
13027. ARV2 1180,2), a másik egy harangkratér töredéke (Bonn, 
Akad. Kunstmus. 1216.183-5. ARV2 1180,3).

36 Az (1.1) típusba tartozó vázákat lásd 35. jegyzet; (1.2): chus, Kr. 
e. 400 k., Oxford, Ashmolean Mus. 1927.4468, ezt a talán a felnőt-
teket imitáló gyerekjelenetek sorába tartozó Anthestéria-kancsót 
Beazley színpadinak tekinti: Beazley 1955, 314. (2.1) vörösalakos 
kancsótöredék, Athén, Agora M. P32870, Kr. e. 440–420 k. (2.2) 
vörösalakos skyphos, Athén, Agora M. P25508. ARV2 963,85, 
Kr. e. 470–460 (London D12-festő). (2.3) chus, Szentpétervár, 
Ermitázs 1869.47, Kr. e. 400 k., a Meidias-festő modorában dol-
gozó festő.

37 Amikor a 2008-as szegedi konferencián eddig nem tárgyalt moz-
zanatként hívtam fel a fi gyelmet az aulétés kéztartására, nem is-
mertem Hedreen 2007-es cikkét, aki ugyanezt emelte ki a Polion-
kratér jelenetével kapcsolatban: „An important and underestimated 
and underappreciated aspect of this visual narrative is the fact that 
the aulos player has ceased playing.” A szatírok mintha hangos 
énekkel és klimpírozással szakították volna félbe az aulétést, va-
gyis mintha a történetnek ő is szereplője lenne – folytatja Hedreen 
a rövid interpretációt. Ugyanakkor az általam hangsúlytalan „nem 
játék” példáiként bemutatott athéni és bonni ábrázolást az aulétés 
félbeszakítására hozza párhuzamként (Hedreen 2007, 165, 195, 
55. jegyzet).

38 Beazley az első szatír érzelmi állapotának ábrázolásáról: „The 
leader strikes an affected pose intended to suggest the rapt look of 
the inspired musician.” Beazley 1955, 315.

39 J. Chailley, „Nouvelles remarques sur les deux notations musica-
les grecques”: Receherches en papyrologie 4 (1974) 201–219 és 
Paquette 1984, 100. A középső Polion-szatír különleges pléktron-
használatáról lásd még: Maas–Snyder 1989, 146, akik ugyanakkor 
nem fogadják el a fordított játékmódra Gombosi ötven évvel ko-
rábbi ikonográfi ai érveit (O. Gombosi, Tonarten und Stimmungen 
der Antiken Musik, 1939, 118–120), de nem hivatkoznak Paquette-
re (Maas–Snyder 1989, 64). Tegyük hozzá: a lágy vagy fordított 
játékmód, ha egyáltalán, akkor is csak a középső szatírra vonatkoz-
hat, hiszen, mint láttuk, a másik kettő játék közben periodikusan 
távolítja és közelíti a pléktront, aminek nincs értelme, ha a pléktron 
nem penget, hanem lefogja a húrokat. Mivel a váza természetes 
nyelvéhez tartozik az időpillanatok sűrítése, így a középső sza-
tírral kapcsolatban is igen kérdéses a feltételezett fordított játék-
mód. (Helen Roberts is elemzi ezt a fordítottkezes játékmódot: 
„The technique of playing ancient Greek instruments of the lyre 
type”: British Museum Yearbook 4 [1979] 43–76; nem láttam.) Ha 
ennyire aprólékos az ábrázolás, vajon véletlen-e, hogy az egyik 
szatír hangszere a szokásos hét helyett nyolchúros? (Hogy a húrok 
számából a vázaképeken nem lehet zenetörténeti következtetést 
levonni, arra vonatkozóan lásd már L. Deubner, „Die viersaitige 
Leier”: Athenische Mitteilungen 54 [1929] 194–200; lehet, hogy 
minuciózus részletezésű Polion-kép a szabályt erősítő kivétel?) 
A kitharódos-jeleneteken mindig a bal kéz van a húrokon, jobb 

kézben a pléktron, de a versenyző sosem érinti meg a pengetővel a 
húrokat, lásd Kotsidu 1991, 110.

40 Borthwick 1959.
41 Ezt a szempontot a Polion-váza interpretációjával kapcsolatban ed-

dig az irodalom lényegében fi gyelmen kívül hagyta. Max Wegner 
vetette fel, egy mellékmondatban: „Vielleicht verstärkte die 
ungewöhnliche Art der Kithara den Character des Lächerlichen” 
(Wegner 1963, 64). (Korábban uő: vajon nem azonos-e ez a hang-
szertípus az Euripidés Kyklóps 443-ik sorában említett ázsiai 
kitharisszal? Wegner 1946, 46). Akik a kithara-lyra ábrázolások 
számbavételekor (lásd 43. jegyzet) rögzítik, hogy a Polion-kratéren 
is ez a hangszertípus látható, azok közül Maas és Snyder adnak 
egyedül javaslatot, kérdőjellel: „We are at a loss to explain why 
the chorus for a dithyramb might carry such intruments, unless 
perhaps they somehow refl ect the presumed Thracian-Phrygian 
origins of Dionysos, in whose honor the dithyramb was sung” 
(Maas−Snyder 1989, 146). Lásd még 9. jegyzet.

42 A szabványos kithara fából készült hangszekrénye egybeépített 
egységet alkot a keresztrudat tartó karokkal, a hangszekrény 
alja mindig egyenes, átellenben öblöt alkot a karokkal. A lyra 
hangszekrénye ezzel szemben vagy teknőspáncélból vagy ki-
vájt fateknőből készült, a test alul és fölül is ívelt, oldalt külön 
szerkezeti egységként ráerősített karokkal. A kithara-lyra a kettő 
keveréke: nem lyra, mert a hangszekrénye nagyobb és egyenes 
aljú, de mégis lyra-féle, mert nem egybeépített, hanem ráerősí-
tett húrfeszítő karokkal rendelkezik. A kithara-lyra másodlagos 
jegyei: a hangszertest felülről nézve általában konvex, az alsó 
szélén több esetben bevágással, a karok görbülete jellegzetes, 
nem a lyra enyhe hajlatát kölcsönzi, és nem is a kithara lendüle-
tes ívét, hanem felül a keresztrúdnál hirtelen befordul, ebben a 
barbitoshoz hasonlít. A karok anyaga néhány ábrázolás tanúsága 
szerint csavart szarv, a hangszertest több esetben díszített. Lásd 
Maas–Snyder, 1989, 145–7, Bélis 2001b, 40–44, West 1992, 
55–6.

43 Tizenhármat sorol fel Talcott és Philippaki (L. Talcott – B. 
Philippaki, „Figured Pottery”: Small Objects from the Pnyx: II, Part 
I, Hesperia Supplement 10 [1956] 49–50, No. 213), tizennyolcat 
Maas és Snyder, tizenkilencet Bélis (utóbbi kettő: lásd 42. jegyzet). 
A kithara-lyra-ábrázolások száma további három versenyjelenettel 
bővíthető: a Kleophón-festő Olympiában, a Pheidias-műhelyben 
talált híres kehelykratér-töredékén (Olympia, Rég. Múz. 215157. 
ARV2 1144,17.) és egy a Kr. e. 4. század elején készült kan-
csótöredéken (Athén, Agora Múz. P16910, lásd Moore 1997, 
PL.79.768) kívül a Szépművészeti Múzeum egyik vörösalakos 
kehelykratérjának zenei verseny-jelenetével, Kr. e. 450–425 k., 
Mykonos-festő?, lelt.sz. 51.836. A hangszertípus szarv-asszociá-
ciójáról és esetleges keras nevéről: Talcott−Philippaki (az Athén 
P139 kapcsán uo.) és Bélis 2001b passim (aki a keras helyett a 
skindapsos nevet javasolja, ami már a hangszer ötödik elnevezése 
lenne...).

44 Szatír mint kitharódos látható már egy Kr. e. 460 körül készült 
vörösalakos harangkratéron, Ferrara, Mus. Naz. di Spina T4110. 
CVA: FERRARA, MUS. NAZ. 1, 15, PL.(1680) 36.4–5 (a Pán-
festő köréhez tartozó festőtől).

45 Például a Nők ünnepéből (120–40) is tudható: beszédtéma volt, 
kihez (fi atalhoz, nőhöz, férfi hoz) milyen hangszer illik vagy nem 
illik.

46 „A megfordított mozgásirány, amely megállítja a cselekvést vagy 
a menet mozgását… az egyik legtartósabb hatás, melyet a fríz 
gyakorol a vázafestészet kompozícióira.” Matheson 1995, 57. Vö. 
feljebb, illetve 22. jegyzet.

47 Lásd 38. jegyzet.
48  A teljesség igénye nélkül: Hall 1999, Wilson 1999, Wallace 2003, 

Martin 2003, Wilson 2003, a Warwickban 1999-ben  Mousike 
címen rendezett konferencia 2004-ben megjelent teljes kötete 
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(Murray–Wilson 2004), ebben az új zenéről Csapo 2004, Wilson 
2004, Barker 2004, Wallace 2004, valamint Csapo 2008. 

49 Az új zene képviselőiről például West 1992, 356–372 és Csapo 
2004, 212–16. Euripidés zenei újításairól a Timotheoshoz kapcso-
lódó anekdotákkal együtt: Bélis 2001a.

50 Talán összevethető az új zene alkotóinak és műveiknek recepci-
ója a Kr. e. 5. század utolsó harmadában a festők és szobrászok 
versengéseiről, illetve műveik megítélése körüli szenvedélyes vi-
tákról tudósító anekdotákkal, amelyek mindkét területen a mester-
embert felváltó, híres és népszerű új művészegyéniség jelentkezé-
séről tanúskodnak, illetve összevethető a muzsikus Timotheos és 
a szobrász Paiónios önnön dicsőségét hirdető gesztusa a Perzsák 
invokációjában, illetve az olympiai Niké-szobor talapzatán.

51 Állam 424b–e. Damónról és az éthos-elméletről rövid összefog-
lalás magyarul Ritoók 1982, 49–50; Kárpáti 2005, 16–17, illetve 
Wallace 2004.

52 Lásd például Pindaros 12. pythói „aulódos”-ódáját vagy az 
auloshoz kapcsolódó jelzőit: O. 7.12, 3.8, P.12.19, I. 5.27, ahol 
húros és fúvós egyenrangú hangszerekként jelennek meg. Pindaros 
és az aulos: Wallace 2003, 77–9.

53 Csapo 2004, 229–234.
54 Lásd például Platón harmonia-osztályozását (Állam 398–399), il-

letve ugyanez szereplő ábrázolásának eszközeként (Lachés 188d): 
Lachés, az arisztokrata hadvezér egyéniségéhez, ha már szóba 
hozta a zenét, illik, hogy ócsárolja némileg az ión, phryg és lyd 
harmoniákat, szembeállítva az egyetlen hibátlannal, a valóban gö-
rög dór hangsorral (Platónnál harmonia = kb. hangsor).

55 Lásd Csapo 2008. A „csillagok kara” (asterón choros) visszatérő 
motívuma, valamint a Kr. e. 5. század végén született dráma- és 
dithyrambos-szövegek összetett zenei képvilágának (imagery) 
elemzése alapján arra jut, hogy az Új zene valójában konzervatív-
nak tekintette magát annyiban, hogy a misztériumvallások, külö-
nösen az eleusisi gondolat- és képvilágát magába szívó, Athénben 
egyre nagyobb teret nyerő Dionyus-kultuszra reagálva a zenei 
eszközök szisztematikus megújítását az autentikus dionysosi zene 
„helyreállításának” szánta.

56 Wilson 2003. 
57 Az Új zene-vita különösen értékes dokumentuma egy többsoros 

töredék az Aristophanés-kortárs Pherekratés Cheirón című komé-
diájából (Ps-Plutarchos, De musica, 1141d Platónnál 42b = frg. 
155. K.-A.), amelyben a fi atal (hetaira?) nő alakjában színpadra 
lépő Musiké szexuális asszociációkat keltő kifejezésekkel mondja 
el beszélgetőpartnerének, az Igazságosságnak, hogy mi mindent 
műveltek vele az új zene fi gurái: Melanippidés, Kinésias, Phrynis, 
Timotheos (és Philoxenos?). A Pherekratés-töredék magyar fordí-

tását lásd Ritoók 1982, 401–403, angolul: Barker 1984, 236–238, 
mindkettő magyarázó jegyezetekkel; a jelenetről például Hall 
2006,181–182.

58 A Marsyas-vázaképeken többnyire aulosszal ábrázolják a szatírt, 
vagy hangszer nélkül Apollón és Athéna társaságában. A Kadmos-
festőtől több Marsyas-jelenet ismert, az említett kitharás Marsyas-
váza (voluta-kratér, Ruvo, Museo Naz. Jatta 1093. ARV2 1184,1) 
nyakrészén is Marsyas látható – aulosszal. A kitharával vagy 
lyrával ábrázolt Marsyas Boardman szerint a szatír megzabolázá-
sa vagy jó útra térése, egyúttal annak a nyoma, hogy Melanippidés 
Marsyasával (melynek éppen ez lett volna a témája) vált „hivatalo-
san” elfogadottá a kithara-kíséretes dithyrambos. (Lásd Boardman 
1956, 19−20; további kitharás Marsyas-képekkel. Ugyanitt, kérdő-
jellel: Melanippidés állíttatta fel Marsysas című dithyrambosával 
aratott győzelme emlékműveként az Akropolison a Myrónnak 
tulajdonított híres, és római másolatból ismert Athéna−Marsyas 
csoportot? A szoborcsoport [Athéna: Frankfurt, Liebighaus; 
Marsyas: Vatikáni Múzeum], a fennmaradt verssorok [= Athénaios 
616e], egy vörösalakos chus [Berlin, Antikensammlung F2418. 
CVA BERLIN, ANTIQUARIUM 3, 29–30, PLS.(1076,1079), 
Kodros-festő, Kr. e. 450 után] és egy vörösalakos harangkratér 
[Ruvo, Museo Naz. Jatta 1708. LIMC: VI, PL.185, MARSYAS I 
16 (A), Pothos-festő, Kr. e. 5 század vége] is az eldobás pillanatát 
örökítik meg). Ezzel szemben Wilson az Új zenét kiátkozó kon-
zervatívok vereségének tükröződését látja a kithara szatírokhoz 
idomításában, és ugyanezt a lehetőséget veti fel a Polion-kratérral 
kapcsolatban is (Wilson 2004, 285–286).

59 A Pratinas neve alatt fennmaradt, vélhetően egy szatírkórus által 
előadott hyporchéma-töredékről (PMG 708), melyben a kórus az 
auloszenét támadja, többször felmerült, hogy valójában nem a 
Kr. e. 5. század elején élt Pratinastól való a szöveg, hanem egy 
Timotheos és Philoxenos hatása alatt alkotó, a század utolsó ne-
gyedében működő szerzőtől (Griffi th 2008, 65–66 a korábbi iro-
dalommal). Magyar fordítása: Ritoók 1982, 85.

60 Aristophanés rendszeresen ad egy-egy oldavágást az újító zenészek-
nek, például Agathónnak (Nők ünnepe 39–174) és Euripidésnek 
– Aischylosszal szemben – a Békák pompás és sok ponton zenei 
párbaj-paródiájában (a paródia zenei elemeit gyűjötte össze Bélis 
2001a, 33–36). A Musiké által felpanaszolt erőszaktevők sem ma-
radnak ki: név szerint említve Phrynis (Felhők 960–970) és Kinésias 
(Madarak, 1373–1409), név nélkül a Madarak Poétája (903–57) 
és Fülemiléje (737–784); továbbá: Felhők 635–667 skk., Lovagok 
985–995, Darázsok 1208–1250. A felsorolás messze nem teljes 
(lásd még 33. jegyzet). Aristophanés ugyanakkor vizet prédikál, hi-
szen ő maga is élt egy sor zenei újítással: McEvilly 1970, 269–276.

1. kép.  Attikai vörösalakos harangkratér, Polion (Kr. e. 430–420). 
New York, Metropolitan Museum of Art 25.78.66 (ARV2 
1172,8)

2. kép.  Attikai feketealakos amphora, az Antimenés-festő köre (Kr. 
e. 510–500). Berlin, Antikensammlung 1966.1 (ABV 285,1)

3. kép. Attikai vörösalakos voluta-kratér, Polion (Kr. e. 430–420). 
New York, Metropolitan Museum of Art 27.122.8 (ARV2 
1171,2)

4. kép. Attikai vörösalakos voluta-kratér, Polion (Kr. e. 430–420). 
Ferrara, Museo Nazionale di Spina T127 (ARV2 1171,1)

5. kép. Attikai vörösalakos hydria (kalpis), Leningrád-festő (Kr. e. 
470 k.). Boston, Museum of Fine Arts 03.788 (ARV2 571,75)

6a kép. Attikai vörösalakos voluta-kratér töredéke, a Pronomos-
festőhöz közeli festő (Kr. e. 400 k.). Würzburg, Martin von 
Wagner-Museum H4781 (ARV2 1338,1690)

6b kép. Attikai vörösalakos dinos, Athéni-dinos-festő (Kr. e. 420–
400). Athén, Nemzeti Múzeum 13027 (ARV2 1180,2)

7a kép. Attikai vörösalakos kancsó töredéke (Kr. e. 440–420). Athén, 
Agora Múzeum P32870

7b kép. Attikai vörösalakos kancsó (chus), a Meidias-festő modorá-
ban dolgozó festő (Kr. e. 400 k.). Szentpétervár, Ermitázs 
1896.47

7c. kép. Attikai vörösalakos kancsó (chus), a Meidias-festő tágabb 
körébe tartozó festő (Kr. e. 400 k.). Oxford, Ashmolean Mu-
seum 1927.4468

8. kép. Attikai vörösalakos hydria (kalpis), Polygnótos-csoport 
(Kr. e. 450–440). Oxford, Ashmolean Musem V530 (ARV2 
1061,152)

9. kép. Attikai vöröslakos voluta-kratér, Kadmos-festő (Kr. e. 430–
420). Ruvo, Museo Nazionale Jatta 1093 (ARV2 1184,1)

Képek jegyzéke
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