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E

lőadásom kiindulópontja a Parthenón keleti oromcsoportján látható Dionysos,
pontosabban az az ellentmondás, ami – legalábbis a mai néző számára – a
Parthenón keleti oldalának két Dionysos-alakja között feszül: a gigantomachiát ábrázoló metopén az isten harcra kész segítőjével, a párduccal együtt jelenik
meg; az oromcsoporton viszont párducbőrön hever – tehát egy zsákmányul ejtett állat trófeáján.1 Köztudott, hogy a tympanon ﬁatal Dionysos-képe nagy hatással volt
a korabeli, a Kr. e. 5. század húszas éveiben dolgozó vázafestőkre. S munkásságuk
folytatói (közéjük tartozik a budapesti 50.568 számú kratér mestere is) szintén gyakorta festettek olyan dionysosi jeleneteket, amelyeken felbukkan a párduc. De vajon
mi a jelentése? Az állat értelmezésének kérdése közvetve a Parthenón nyugati oromcsoportját is érinti, amelyet elsőként pillant meg az Akropolisra felérkező látogató.
A két tympanon közti kapcsolatot két sokszor elemzett vázakép biztosítja: egy Kr. e.
400 körül készített athéni vörösalakos hydria, amely Pellában került elő néhány évvel ezelőtt, valamint egy régóta ismert reliefdíszes hydria Pantikapaionból, a Kr. e.
4. század közepéről. Mindkettő, akárcsak a Parthenón nyugati oromcsoportja, Athéna
és Poseidón Attikáért vívott küzdelmét ábrázolja; ám a vázákon Athéna mellett ott
találjuk Dionysost is, párduccal együtt. Ez a két, egyedi ikonográﬁájú vázakép olyan
területekről származik, amelyek Athénhoz képest a görög kultúra peremvidékének
számítottak, politikai jelentőségük viszont gyorsan növekedett a Parthenón építését
követő évtizedekben. Adódik hát a kérdés: miért egészítették ki a nyugati oromcsoportról ismert jelenetet a párducos Dionysos alakjával?

A párduc a Parthenón előtti korszak görög kultúrájában
Először is hangsúlyozni kell, hogy a görög művészetből ismert párducról van szó, és
nem az állat zoológiai jellemzőiről: ez a nagymacska a leopárdhoz hasonló, kecses
mozgású bundája pettyezett. Fejét többnyire szemköztnézetben ábrázolták (ellentétben az oroszlánnal). Az ókori források büszke és harcias állatként írják le, amit nehéz
megszelídíteni. Ázsiából származik, és az a sajátossága, hogy a többi állattól eltérően
és a medvéhez hasonlóan a nőstény a vadabb, nem a hím. Különösen akkor bőszül fel,
ha a kölykeit veszélyben látja. Vadsága segít értelmezni a mainasokkal való szoros
kapcsolatát, amit számos írott és képi forrás igazol.2 Az antik felfogás tehát – általánosságban és a történeti szempontot most ﬁgyelmen kívül hagyva – a párduchoz a
vadságot, a nőiességet és az egzotikumot társítja. Az állat legérdekesebb vonása mégis az illata, pontosabban az a képessége, hogy illatával csalja lépre áldozatát. Ahogy
M. Detienne megfogalmazta: „Vadásztechnikájában a félrevezetést csábítással ötvözi.”3 Ezért kapcsolódhat a párduc Dionysos mellett Aphroditéhez is.
Ami az ábrázolásokat illeti, az orentalizáló kor állatfrízein a párduc az oroszlán
után jelenik meg, ám idővel egyre inkább kiszorítja azt. Ha elfogadjuk a feltevést,
hogy az állatfríz nem puszta díszítőelem, hanem az emberi, a civilizált világon túli
„Kívül” felidézője, nem meglepő, hogy ott látjuk a párducot mint az állati vadság tipi-
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kus képjelét. Ilyen minőségben szerepel a François-váza egyik
fülén is, a Potnia thérón („a Vadállatok úrnője”) kezében. Figurális jelenetben a párduc tudomásom szerint egy tyrrhén
amphorán tűnik fel először: a vázakép közepén Dionysos ül,
körülötte női thiasos (csapat); az egyik nőalak kis párducot tart
a nyakánál.4 A párduc a feketealakos vázaképen is a dionysosi világ nőalakjaihoz szokott kapcsolódni.5 Egyéb ábrázolása
viszont kevés van, s ezek ugyancsak dionysosi kontextusba
illeszkednek.6 A vörösalakos vázákon szintén szoros az állat
kapcsolata Dionysos női kísérőivel, már a Kr. e. 5. század első
felében is. Gyakori, hogy a párduc a kígyóval együtt Dionysos
segítője a gigantomachia-ábrázolásokon.7
A párducot pettyezett bundája is dionysosi közegbe helyezi,
hiszen ez teszi őt tarka állattá – egyben tehát a dionysosi poikilia megjelenési formája is.8 Ez a poikilia emblématikus módon látható azon a caerei hydrián, amelynek témája Héphaistos visszatérése az Olymposra. Dionysos kezében ott a párduc,
a vállán párducbőr (pardalis). Ugyanez a tarkaság ﬁgyelhető
meg a dionysosi nympha öltözékén, valamint a kezében tartott
kígyón is.9
A párduc egy másik dionysosi vonása, hogy a fejét szemköztnézetben ábrázolják; arca így maszkká alakul át. A szemes
kylixek csoportjának gyakori motívuma ez, Attikában (ahol a
satyrosokkal, a dionysosi nymphákkal vagy magával Dionysosszal egyenértékű) és másutt is.10 S az ivóedényre festett párducmaszknak a lakoma (symposion) játékos légkörében megvolt a képessége, hogy a symposiastés arca helyébe toluljon, a
dionysosi átváltozás nyitányaként.
Az állat halálát feltételező párducbőr-viselet ábrázolása is
eltér a többi vadászzsákmányétól, például az őzbőrtől (nebris).
Az Amasis-festő például láthatóan megkülönbözteti az immár
hagyományossá vált nebristől a pardalist, amelyet a Dionysost
táncolva üdvözlő két nympha egyike visel az ismert párizsi
nyak-amphorán.11
Ez a dionysosi nymphákra jellemző viselet, amely idővel kanonikussá vált, és néha a satyrosokon is feltűnik, fontos szerephez jut majd a gigantomachiában, a perzsa háborúk

évtizedeinek divatos témáján. A pardalis annyira hangsúlyos
képelemmé válik, hogy Dionysos mellett olykor gigasokhoz
is kapcsolódik.12 Lehet öltözék része, de a fegyverzeté is, ha
pajzsként használják: védte viselőjét, és egyben megfélemlítette az ellenfelet; jól példázza ezt a siphnosiak kincsesházának
(Delphoi) gigantomachia-jelenete.13 Az a képzet, hogy az állat
vadsága átkerül a pardalis viselőjére, különösen szembeszökő
a sparagmos- (széttépés-)ábrázolásokon, ahol Dionysos vagy
a mainasok párducbőrt hordanak, de közvetve megmutatkozik egyéb thiasos-jeleneteken is.14 A pardalis tehát a vadásztrófeák szokásos jelentésénél tágabban értelmezhető: az állat
képességeit a halál után is megőrzi. Az illaton kívül ez a jellegzetesség magyarázza, hogy miért boríthatta párducbőr az
istenek székét (nemcsak Dionysosét;15 itt az előfutára annak
a pardalisszal borított klinének, amelyen Dionysos hever a
Parthenón keleti oromcsoportján és néhány későbbi vázaképen).16 A klinére terített pardalis egzotikumot kölcsönöz az
istennek, a békés symposiastésben felidézi a vadászó és büntető isten alakját, ráadásul kiemeli az isten erótikus varázsát
is, amely világosan kifejezésre jut a keleti oromcsoport szép
Dionysos-aktjában.
Az eddigiek alapján tehát a párducnak (akár állatfrízeken
látható, akár dionysosi nymphák attribútumaként, akár a gigasok ellen harcoló Dionysos szövetségeseként) és ugyanígy a
párducbőrnek is két fő tulajdonsága emelhető ki: a vadság és a
transzcendens képességek.

Dionysos és a párduc
a Parthenón felépítése után
A Parthenón építését követő évtizedekben a párduc jelentése
gyökeresen megváltozik, ahogyan az attikai vázafestészetben
is átalakul a teljes dionysosi ikonográﬁa.17 Ez a változás az új
helyzetet tükrözi, amelybe Athén a peloponnésosi háború befejeztével került: rettenetes vérveszteség, politikai és gazdasági válság; az utóbbihoz tartozik a vázafestészet szempontjából

1–2. kép. Athéni harangkratér A és B oldala. Szépművészeti Múzeum, Antik Gyűjtemény, ltsz. 50.568
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döntő mozzanat, a nyugati piacok elvesztése. Mindez a polistól
való eltávolodáshoz, a magánszférába való visszavonuláshoz
vezetett.18 A dionysosi ikonográﬁa hangnemének megváltozása alighanem azzal magyarázható, hogy a vázák vásárlói
számára ekkorra a bacchikus kultuszok magánjellege és szűkebb körben való gyakorlása vált mérvadóvá a hivatalos rítusokkal szemben.19 A hagyományos, a polis szempontjából lényeges dionysosi képtémák (pl. a gigantomachia, Héphaistos
visszatérése az Olymposra) helyébe újak kerültek: az isten
gyermekkora, epifániája; a boldog istenpár: Dionysos és
Ariadné; Dionysos a thiasos résztvevőjeként. A képek hangulata elégikus, szakrális.20 A párduc pedig a Kr. e. 4. századi
vázafestészetben a kulturális és politikai klíma változásainak
mutatója lesz.
A korszak egyik ikonográﬁai vonulata, amelynek kiindulópontja a Parthenón keleti oromcsoportjának Dionysosa, az isten individuális, bacchosi vonásait emeli ki, és nem a polishoz
való tartozását. Ide sorolhatók az 5. század utolsó évtizedeiben
és a 4. század első felében dolgozó vázafestők munkái, köztük
a budapesti 50.568 számú váza is (1. és 2. kép). Ezeken az ábrázolásokon Dionysos egyedül vagy Ariadnéval látható, ülve
vagy leheveredve, ellazultan; az isten láthatóan jól érzi magát. Körülötte a thiasos tagjai. A szelídnek és játékosnak ábrázolt párduc természetes része a kompozíciónak, s egyúttal
azt is jelzi, hogy a jelenetet a miénktől különböző, egzotikus
tájban kell elképzelnünk. Jelzésértékű, hogy a párduc fejét
immár nem frontálisan, a nézővel szembenézve ábrázolják,
az állat nyugtalanító erejét hangsúlyozva: a kép világa és a
valóság között immár teljes a cezúra. Ez a dionysosi képhagyomány az apuliai vázafestészetben folytatódik – furcsa
módon párduc nélkül.
Ennek az ikonográﬁai szálnak a csúcspontját a híres derveni
aranyozott bronzkratér jelenti (3. és 4. kép).21 A fő jelenet átfogó elemzése, a díszítés egészének értelmezése és a leletösszefüggések egyaránt a darab bacchikus olvasatához vezetnek.22
A kratéron három helyen találkozunk párduccal. A B oldal állatfrízén, a fő díszítés alatt véres állatküzdelmet ábrázoló jelenet látható: borjúra támadó párduc és oroszlán. Az ugyanezen
az oldalon, az edény nyakán lévő kép viszont a beavatás szerencsés befejezésére utal: a párduc békésen sétál szembe egy
szarvassal. A legjellegzetesebb a harmadik párduc: Dionysos
mellett ül, a feje proﬁlban; jobb mellső mancsát fölemeli, jelezve, hogy békésen engedelmeskedik az istennek.23 A derveni
kratéren a párduc nyilvánvalóan nem csupán egyszerű, könynyen helyettesíthető dionysosi attribútum: maga az isten jelenik meg benne – úgy is fogalmazhatunk: a párduc az állatvilág
Dionysosa.
A bacchosi boldogság bemutatásának másik fő módja az isteni pár ábrázolása, mégpedig nem nyugalomban, hanem mozgásban és mindig a thiasos körében. A párduc olykor itt is feltűnik, főleg a Kr. e. 400 körül készített tárgyakon. Ezek az évek
jelentik az Athén számára katasztrofálisan végződő peloponnésosi háború lezárását. A dionysosi ikonográﬁában ekkor két
újítás jelenik meg: a párducháton24 és a párduc vontatta fogaton bevonuló isten ábrázolása.25 Ezek az új képtípusok Dionysost epifániájában mutatják, és hangsúlyozzák egzotikus tájról
való érkezését – szemben a korábbi ábrázolásokkal, amelyek
Dionysosa a többi olymposi isten egyike volt, aki ugyanabból
a világból való, mint a vázaképek közönsége.

3–4. kép. Bronzkratér Derveniből. Thesszaloniki,
Régészeti Múzeum. A oldal; az A oldal részlete a párduccal
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5–6. kép: Athéni hydria Pellából. Pella, Régészeti Múzeum, ltsz. 80514; a hydria részlete: Dionysos párducon

Az egzotikus jelleg és a párducon lovaglás ázsiai eredetű motívuma rögtön Euripidés Bacchánsnők című tragédiájának Keletről Thébaiba bevonuló Dionysosát idézi fel. A darab prologosában Dionysos így beszél magáról:
Elhagytam aranydús Lűdia szántóit s a phrűg
mezőt; bejártam a napperzselte Perzsia
fennsíkjait, s a bástyadíszes Baktriát,
a fagyos méd földet és a boldog Arábiát,
meg Ázsiát, mely a sós víz partján nyúlik el
s hellén meg barbár lakja egymással vegyest
erős tornyokkal ékitett sok városát.26
Valójában nem is bevonulásról van szó – sokkal inkább hazatérésről. Föltételezhetjük tehát, hogy a párducon lovagló vagy
a párduc vontatta kocsin érkező, ám nem keleties öltözékű
Dionysos nem ázsiai istenség. Hiszen hogyan is ábrázolhatták
volna a vázafestők a hazatérő Dionysost, ha nem mint az Ázsiát jelképező állat megszelídítőjét?

Dionyos és a párduc Athéna
és Poseidón küzdelmében
A kapcsolat meglepő lehet, mégsem megalapozatlan. A párducon lovagló Dionysos ugyanis felbukkan egy valóban egyedülálló vázán: egy athéni hydrián, amelyet a Kr. e. 400 körül
Makedónia fővárosává tett Pella nekropolisában találtak (5. és

6. kép).27 A hydria díszítése azonnal feltűnést keltett, hiszen
közvetlen visszhangja a Parthenón nyugati oromcsoportján ábrázolt jelenetnek. Ezen, mint ismeretes, Zeus villáma vet véget
Athéna és Poseidón Attikáért folytatott küzdelmének, kibékülésre késztetve ezzel a civakodókat.28
A váza nézőjének hamar szemébe ötlik Poseidón domináns
helyzete, amit az istent kísérő fehér ló is hangsúlyoz: adódik
ebből a kép arisztokrácia-barát értelmezése és a váza meggyőző keltezése a Kr. e. 400 előtti évekre – azaz a Bacchánsnők
bemutatásának, valamint az athéni oligarchikus és demokratikus pártok kibékülésének idejére. Mindez visszamenőleg megerősíti a két tympanon, sőt a Kr. e. 450 körül tervezett Parthenón egész szobrászati díszítésének értelmezését: a templom a
vágyott pax Atheniensis himnusza.29 Innen nézve adódik a kérdés, hogyan kerül Dionysos a hydriára, holott a nyugati oromcsoporton nem is szerepel.
A vázán az isten fehér, tehát fénylő, ráadásul szarvakat viselő, tehát képzeletbeli párducon lovagolva közelít Athéna felé.
Logikus a feltevés, hogy egy olyan időszakban, amikor az oligarchák és demokraták közötti ellentét jóval súlyosabb volt,
mint a Parthenón megtervezésének éveiben, Dionysos Athéna
oldalán mint a démos védelmezője lép fel.30 Figyelemre méltó
továbbá, hogy bár thyrsos van nála, azt hangsúlyozottan nem
fegyverként tartja. Az isten távolról, a lakott világ határáról érkezik meg. Ünnepi légkör övezi; ezt hangsúlyozza a párduc
alatt ülő nympha is, aki borostyánkoszorút tart a kezében. Zeus
villámát, amely véget vet a küzdelemnek, Dionysos és vele a
béke megérkezése követi.
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Aligha véletlen, hogy ez a kiemelkedő művészi színvonalú és csoportján megfogalmazódott. Ezt a nézőt örömmel tölthette
egyedi díszítésű hydria éppen Archelaos makedón király új fő- el Poseidón hatalma (a tengeristen az athéni lovagok és a ponvárosában került elő. A makedón uralkodók kapcsolata Athén- tosi arisztokrácia számára egyaránt mérvadó volt), de ugyanígy
nal nemzedékek óta szoros, bár változékony volt: hol szövetsé- a viszály előre láthatóan békés lezárása is. A párducos Dionysos
gesei, hol ellenlábasai voltak Athénnak, az általános helyzettől mindkét vázán egyetemes dimenziót ad Athéna és Poseidón verés Athén politikai súlyától függően. Az Athén–Makedónia sengésének, konﬂiktusuk békés megoldásának. Ennek az egyekapcsolat lényegi eleme volt (egészen a perzsa háborúk korá- temességnek Makedónia és a Pontos-vidék egyaránt részese.
tól) a Perzsiához való viszony. A párducon lovagló Dionysos
A másik ikongráﬁai újdonságnak, a párduc húzta kocsin be– az új athéni béke fényében – Ázsia meghódítására és az isten vonuló Dionysos ábrázolásának szép példája egy Zürichben
béketeremtő szerepére is utalhat, a földrészére, ahol görögök őrzött athéni kehelykratér, amely a pantikapaioni hydriához
és barbárok szép városokban élnek együtt. A makedón királyság irányítóinak minden okuk megvolt rá, hogy hangsúlyozzák
ezt a szerepet.
Ha Dionysos Athéna, azaz a démos pártján áll, hogyan kapcsolódik ez utóbbihoz a párduc? Először is hangsúlyozni kell:
a pellai hydrián az állat Ázsiát idézi ugyan, ám Dionysos öltözéke, a tarka chitón és az őzbőr nem a keletiek szokásos viselete, hanem a „Kívülről” jöttek általános képjele. Ilyet visel
Apollón is, aki (Zeus két másik gyermekével, Artemisszel és
Hermésszel) részese a jelenetnek. Athéna és Poseidón versengése egyben az olymposi istennemzedékek közötti konﬂiktus
is; Zeus villáma nem csupán Athén, hanem a kozmikus stabilitás érdekében vet véget neki. Az Athén dicsőségére emelt
Parthenón nyugati oromcsoportján helyi istenek ﬁgyelik a viszályt: a pellai hydrián viszont (amelynek „üzenete” ahhoz a
makedón előkelőhöz szólt, akinek a sírjába helyezték) kitágul
a horizont: a küzdelem az olymposi istenek jelenlétében zajlik. A kép – és egyúttal Dionysos – fő hangsúlya nem Athén,
hanem az Athént és démosát, Ázsiát, Makedóniát egybefogó
oikumené. A tényt, hogy Dionysosnak fontos szerep jut Athéna
és Poseidón Attikáért folytatott küzdelmében, megerősíti egy
valamivel későbbi, sokszor elemzett reliefdíszes athéni hydria
is, amelyet egy pantikapaioni sírban találtak (7. és 8. kép).31
A kép témája a viszály maga, mielőtt még Zeus villáma becsapódnék, hogy meghátrálásra kényszerítse a tenger istenét.
Dionysos itt is párduc kíséretében és Athéna oldalán jelenik
meg. A darab nemrégiben publikált fényképe nem csupán Poseidón középponti helyzetét tanúsítja (akárcsak a pellai hydrián), hanem azt is mutatja, hogy Athénát segítő részvétele (ami
itt látványosabb, mint a pellai vázán) valójában nem Poseidón
ellen irányul. Ez a Dionysos a Parthenón keleti oldalának metopéját idézi, a
gigantomachia résztvevőjét. Az isten a
vázán is vadászöltözetben látható; kezében fegyverként tartott thyrsos, oldalán párduc. Ám ez a párduc nem támad:
Dionysos segíti ugyan Athénát, de nem
teszi még ádázabbá a harcot.
Dionysos itt kétségkívül a polis patrónusa – s hogy nem csupán ennyi, azt
éppen az egzotikus párduc tanúsítja: az
egyetemes rend védelmezője is. Aki
csak a Kr. e. 4. század közepén egy
olyan Athén-barát és Makedóniával is
szoros kapcsolatban álló kulturális közegben, mint amilyen a pontosi, szemügyre vette a vázát, bizonnyal ismerte
a küzdelem szerencsés kimenetelét,
7–8. kép: Reliefdíszes hydria, Szentpétervár, Ermitázs, ltsz. П 1872.130;
ahogyan ez a Parthenón nyugati oromrajz a hydria díszítéseiről
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hasonlóan a 4. század közepére keltezhető (9. és 10. kép).32
Egyik oldalán Dionysos megérkezése látható: kocsiját két párduc húzza, az isten párducbőrt visel a chitónja fölött. A kocsi
előtt satyros; jobb kezében fáklyát tart, a bal karjáról párducbőr
lóg. A B oldalon két jobbra, Dionysos kocsija után haladó férﬁ,
mögöttük kicsi párduc. Más-más helyzetben ugyan, de mindkét jeleneten szerepel karján pardalist tartó satyros és mellette
dionysosi nőalak. A párduc tehát, élve vagy holtában (párducbőrként) a váza mindkét oldalán jelen van. Mindkét vázakép
tengelyében repülő Erós. Jelenléte új, boldog korszak beköszöntét jelzi. A hasonló vázaképek alighanem valós várakozást
fejeztek ki, egy átfogó megújulás reményét, ami a korszak politikai realitásainak ismeretében könnyen érthető.
A győztesen bevonuló Dionysos egyetemes, a személyesen
és evilágin messze túlmutató békevágy megtestesítője. A vad,
az isten társaként megszelídített párduc önmagában is kifejezi
ezt az utópiát.

Dionysos párduca az 50.568 számú
budapesti harangkratéron33
Dionysos számos képtípuson biztosan azonosítható: például
amikor kocsin érkezik, amikor párducon lovagol, vagy amikor
Athéna pártját fogja a Poseidónnal vívott küzdelemben. A budapesti kratér fő alakja, a thyrsost és kantharost tartó és dionysosi
alakokkal körülvett ifjú viszont nem határozható meg egyértelműen. Mint szó volt róla, a vázakép a Kr. e. 4. századi ikonográﬁának abba a vonulatába illeszkedik, amelynek Dionysos-alakja
közvetlenül a Parthenón keleti oromcsoportjához kapcsolódik,
és a hivatalos béke-propaganda helyett az egyén bacchosi boldogságát állítja mondanivalója középpontjába. A hasonló apuliai vázaképekkel összehasonlítva (ahol a párduc mindig hiányzik) fölmerül a kérdés: vajon Dionysos-e a kép központi alakja,
vagy egy ifjú, aki halála után a bacchosi beavatás révén eljut
az istennel való azonosulásig, akinek Niké áldozati ajándékot és
italáldozatot nyújt át? A hátoldalon ábrázolt jelenet: négy élénk
mozgású atléta nem segít a probléma megoldásában.
A párduc szintén nem. Szerepe – akárcsak a Parthenónon
– kettős és kétértelmű: egyrészt halott – erre utal a párducbőr,
amelyen a bal oldali satyros ül –, másrészt élő, a kép közepén
lévő játékos állat révén. A párduc felidézi ugyan az istenek viszályának emlékét, jelenlétének mégis más a kulcsa. Építőeleme (a satyrosokkal, bacchánsnőkkel, valamint Nikével együtt)
a béke és az örökké tartó szép élet dionysosi tájának. Joggal
nevezhetjük az állatok Dionysosának, kétszeresen is. Megtestesíti azt a bacchosi utat, amely a halálon át a boldogsághoz
vezet.
Csepregi Ildikó fordítása

Szakirodalom

9–10. kép: Athéni kehelykratér A és B oldala.
Zürich, Archäologische Sammlung der Universität.
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