A műhelytől a szentélyig és a sírig
Új megközelítések a görög
koroplasztika kutatásában
Arthur Muller

A

görög terrakotta kisplasztikát hosszú időn át kizárólag a művészettörténet kitüntetett nézőpontjából vizsgálták, egészen pontosan: egy kisművészeti műfaj termékének tekintették, amely időnként többletinformációval szolgálhat
a nagyszobrászatról. A koroplasztika (a görög eredetű szó szobrocskák készítését jelenti) kutatásában alkalmazott új megközelítés azonban a közelmúltban új lendületet adott a munkának: ez a kutatási irány, amely az ókor egy sajátos kézműiparának
működését próbálja jellemezni, és magyarázatot keres termékeinek széles körű elterjedésére, egyaránt tartozik a technikatörténet, a gazdaságtörténet, a görög vallás
archeológiája, tágabban véve pedig a kulturális antropológia körébe.

1. Készítési technikák: a kézművességtől
az iparig
A Szépművészeti Múzeum gazdag ókori gyűjteménye lehetővé teszi, hogy bemutassuk a terrakotta-szobrocskák készítői, a görög koroplastések munkájának lényegét. Ez
a fazekasság és a szobrászat találkozási pontján kialakult keramikusmesterség olyan
készítési technikákat fejlesztett ki, amelyek eredetiségére mostanában mutatott rá a
kutatás.

1. kép. Boiótiai „lécidolok”, Szépművészeti Múzeum, Antik Gyűjtemény
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1.1. Az egyes tárgy előállítása:
a mintázás és a korongolás „kézműves”
technikái
Az archaikus korban a szobrocskák jó része egyedi darabnak készült, sokféle méretben és minőségben. Leginkább az égetés kötöttségei, a szétrepedés kockázata
határozták meg mind a formákat, mind a méreteket,
mind pedig a technika megválasztását.
Az archaikus korban széles körben elterjedt a mintázás, amelynek a Szépművészeti Múzeum számos példáját mutatja be, elsősorban Boiótiából (Szabó 1994).
A kézműves ennél a technikánál a gyúrható agyag közvetlen, tehát kézzel történő alakításának minden módját
alkalmazza, esetenként pedig kombinálja is: egyszerű
agyaglapokat gyúr vagy agyaggolyókat illeszt össze a
test mintázásához, amelyet aztán megtold a végtagokat ábrázoló, hurkákból formázott elemekkel és apró
agyagdarabokkal, a test és a hajviselet részleteinek ábrázolására. Ezek az alkotások a legegyszerűbbektől és
legnaivabbaktól a legkiﬁnomultabbakig mindenfélék
lehetnek. A szobrocskákat égetés előtt kifestették, akárcsak a korabeli feketealakos vázákat; a későbbieket az
égetés után látták el festéssel, sokkal változatosabb, de
sérülékenyebb színekkel. A kézzel mintázott szobrocskák általában kisméretűek (20 centiméter alattiak), és
nincsenek nagy kockázatnak kitéve az égetésnél. A nagyobb szobrocskák teste nem lehetett más, mint egy
2. kép. A sorozatgyártás elméleti folyamatábrája, az alkotástól
vékony, tömeg nélküli lap: ilyenek a boiótiai „lécidoa másodlagos produkcióig (forrás: René-Pierre Dissaux / UMR 8164)
lok” (1. kép).
– elkészítik a prototípust (néha patrixnak is nevezik), egyedi
Igényesebb szobrocskák, legtöbbször nőalakok készítésédarabként, a kézi mintázás fent leírt eljárásával; ha összehez a mesterek a 7. századtól kezdve a fazekasok technikátettebb, esetleg szétvágják; esetenként kiégetik;
jához folyamodtak: az alakok testét korongon építették föl, a
– elkészítik a munkaeszközt, vagyis lenyomatot vesznek a
célnak megfelelően torzították, és kiegészítésekkel látták el az
prototípusról egy vagy két agyag negatív (matrica) forégetés előtt. Nagyméretű, valódi tömeget képező szobrocskák
májában, és kiégetik: a matricák a prototípus negatív májöttek így létre; a legfontosabb azonban, hogy üregesek, vésolatai;
kony fallal, így égetésük nem jelentett nagyobb kockázatot,
– példányok készítése: a matricákból a prototípussal mechamint a vázáké.
nikusan megegyező alakú szobrocskákat préselnek, az ún.
A klasszikus korban és azután a kézi mintázás technikáját
első generációt. A matricák nem kopnak el – csak attól
fenntartották a minőségi szobrocskák számára, igaz, ezek megkell tartani, hogy eltömődnek, vagy eltörnek – így több
lehetősen ritkák: valódi, egyedi kis szobrok. A mű nagyját fából
száz egyforma alak készítésére alkalmasak. A szobrocskészült vázra felrakott agyagtömbökből építették fel, aztán a
kákat végül kiégetik és kifestik.
formálható anyag közvetlen megmunkálásával, leggyakrabban
szerszámokkal alakították ki a részleteket. Ezek a szobrocskák a 30-35 cm magasságot is elérik, legtöbbször tömörek, de Ebből a vázlatból talán nem derül ki, hogy a művelet időnalacsony hőmérsékleten égették őket, és törékenyek. Nagyobb ként igen bonyolult lehetett, a prototípus alakjától függően:
méreteknél a test tömegének felépítésekor üreget hagytak; a egy hátoldalán nem részletezett szobrocskát könnyen reprodumég nagyobb (65 cm körüli) szobrocskákat teljesen kikaparták kálhattak egy egyoldalas matrica segítségével; egy kisméretű
hátulról: ez a két eljárás tette lehetővé, hogy magas hőfokon körplasztikához azonban kétoldalas matricára volt szükség,
amely két félből állt, az egyiket az előoldal, a másikat a hátolégessék ki őket (Muller 1996, 76–80).
dal préseléséhez használták. Egy bonyolultabb térbeli kiterjedésű formát pedig föl kellett darabolni, és kétoldalas matricák
kombinációjából kellett összeállítani. A myrinai Victoria-szob1.2. Tömeggyártás: a matricás sokszorosítás
rocskák nagy részét például 5 darab kétoldalas matrica kombimechanikus technikája
nációjával készítették (test, meztelen láb, a két kar, fej), ehhez
Az előbb ismertetett „kézműves” eljárásokat a negatívból való jött még két egyoldalas matrica (a két szárny), összesen tehát
préselés technikája egészíti ki, amely alapvetően mechanikus 12 matricaelemet használtak.
jellegű. A meglehetősen bonyolult gyártási sor lépései a követA matricás sokszorosítás nem görög találmány: a Közel-Kekezők (2. kép, a „prototípus” és az „I. generáció” fokozata):
leten már a 3. évezred óta gyakorolták. Feltalálására a bronz-
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öntők és a vésnökök technológiájának (viaszveszejtéses öntés
negatív öntőmintába és pecsétlőhengerek vésése) ötvözésével
került sor. A görög világban a matricák használata Krétán és
Samoson jelent meg, a 7. században. Gyors elterjedését ezekről a területekről talán az magyarázza, hogy ez a technika alkalmas volt a rituális tárgyak iránt megnövekedett kereslet kielégítésére. A mintázásnál és a korongolásnál ugyanis minden
egyes darab készítése alkotó vagy legalábbis mesteremberi
képességeket követelt, míg matricák segítségével tömegesen
lehetett előállítani minőségi darabokat különösebb képzettség
nélkül, ha már egyszer a munkaeszközt, a negatív formát megalkották (Muller 2000, 92–96).

1.3. A produkció mennyiségének
és változatosságának növelése
Mi sem természetesebb, mint hogy a negatívból való préselés
technikája a leformázás eljárásában folytatódott, amely a produkció további növelését tette lehetővé – ezt ekkor már „másodlagos” produkciónak nevezzük –, ezáltal mai kifejezéssel
„iparinak” nevezhető mennyiségeket lehetett elérni (Nicholls
1952; a szakterminológiához lásd Muller 1997).
Könnyű megoldás ugyanis „leformázni” egy első generációs szobrocskát, vagyis egy – vagy több – új negatívot készíteni róla, ahogy korábban a prototípusról (2. kép, az „I., II. stb.
generációk” fokozata). Ezekből a „másodlagos matricákból”
készíti a kézműves a második generációs szobrocskákat, vagyis az első leformázást. Ezekről aztán ismét lehet másodlagos
matricákat készíteni, amelyekből a harmadik generáció szobrocskáit préselik majd. Az eljárást így lehet tovább ismételni,
de csak néhány alkalommal: mivel az agyag mind a másodlagos matricák, mind a belőlük készített szobrocskák szárítása és
égetése során zsugorodik, minden újabb generáció szobrocskái
veszítenek a nagyságukból (10-20%-ot) és a minőségükből is
az előző generációhoz viszonyítva. A mechanikusan egy prototípustól származó tárgyak (matricák és szobrocskák) összessége alkot egy „szériát”: nagyon hosszú szériák esetén – van
olyan széria, ahol tíz egymást követő generációt azonosítottak
– a típus megjelenése olyan mértékben eltorzult, hogy alig lehet a prototípust felismerni (3. kép).

Az azonos küllemű szobrocskák megsokszorozásán túl az
agyagműveseknek számos eszközük volt az ismétlésen alapuló
produkció változatosabbá tételére. Az egyiket a több részből
préselt szobrocskáknál alkalmazták: változatossá lehetett tenni
a kész példányokat az összeállítás pillanatában a rátett részek
(fej, karok, lábak, szárnyak, különböző kiegészítők) állásának
változtatásával, vagy különböző fejekkel párosítva ugyanazt a
testet, vagy éppen csoportkompozíciót alkotva két különálló
alakból (lásd az 4. képen ugyanazon típus különböző képviselőit). Mindezek az eljárások az aprólékos barkácsoló munka
műfajába tartoztak, és minden egyes kész tárgyat egyéni arculattal ruháztak fel.
Létezett azonban olyan módszer is, amely ugyanazon típus
több különböző verziójának sorozatgyártását tette lehetővé.
Elég volt mintázással átalakítani egy leformázott szobrocskát kiégetés előtt, azáltal, hogy hozzátettek – vagy éppen eltávolítottak – például egy köpenyt egy drapériás nőalakhoz,
vagy átalakítva a felsőtestét (4. kép): az átalakított példány
kiégetés után „másodlagos prototípussá” vált, amelyről (másodlagos) negatívokat készítettek az új verzió mechanikus
reprodukálásához (Muller 1996, pl. 93–100). Ez az eljárás
adott esetben kiegészíthette a testek és a fejek változó kombinációját, amelyeket szintén több generációban gyártottak,
bonyolult leszármazási sorokat hozva létre (Muller 1996, pl.
208, 317–322).

2. Egy sajátos kézműipar
Ha a koroplasztikát ebből a technikai szempontból közelítjük
meg, azonnal a maguk helyén látjuk a terrakotta szobrocskákat: bármilyen minőségűek legyenek is, sorozatban gyártott
tárgyakról van szó. Ily módon elkülöníthetővé válik ezeknek
a tárgyaknak a kutatásában az, ami a készítési technikához
tartozik, és az, ami a stílusra vonatkozik: sok tévedés után a
művészettörténeti megközelítés ezzel ma már megbízható támpontra lelt (Muller 1997, 185–186). Tágabb értelemben véve,
lehetővé teszi, hogy a maga eredetiségében értékeljük a koroplasztikát az ókori kézműves-mesterségek között; igaz azonban,
hogy olyan vonásról van szó, amelyben ez a produkció osztozik más terrakotta műfajokkal, például a mécsesekével és a
negatívból préselt edényekkel. Ezt
a sajátos jelleget több szempontból
is meg lehet közelíteni: a készítő
személyek, a műhelyek, és végül
a termékek elterjedésének módja
alapján.

2.1. A koroplastés: alkotó,
segéd- és szakmunkás

3. kép. Példa szériára: egy protomé-típus öt egymást követő generációja.
Thasos, Régészeti Múzeum. Fotó: Philippe Collet, École Française d’Athènes

A terrakotta szobrocskák készítőit
a művelt szakirodalom hagyományosan a koroplastés névvel illeti. Ez a kifejezés azonban igen
sokszínű valóságot takar (Muller
2000, 96–97). A matricás sokszorosítás technikájának bevezetésé-
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4. kép. Példa leszármazási sorra: a boiótiai Nikó átváltozásai Myrinában és Thasoson (forrás: ©Arthur Muller / UMR 8164)

től kezdve a szobrocskák készítése már nem kizárólag egyetlen „kézműves” kiváltsága, aki a megfelelő techné birtokában
egyedül felügyeli az egész gyártási sort: a gyártás folyamatát
innentől szakaszokra lehet tagolni, és könnyen fel lehet osztani különböző képességű személyek között.
A készítési folyamat élén egy mintázónak kell állnia: ő alkotja meg a prototípusokat és talán az első negatívokat is. Némelyik szobrocska minőségét nézve nem lehet kétséges, hogy
ezek a mintázók a legtöbbször szobrászok voltak: hiszen a
bronz- és a márványszobrászok is agyagmodell készítésével
kezdték a munkát.
A negatívok segítségével folytatott tömeggyártás egyszerű
segédek dolga, a formapréselőké. Nekik nem kell különösebb
képzettséggel rendelkezniük: negatívból formákat készíteni ma
gyermekjáték, az ókorban gyermekek vagy tanoncok munkája
volt. Régen, a hagyományos fazekasműhelyekben két vagy három év kellett ahhoz, hogy valaki jó korongozóvá váljon, egy
formapréselőt viszont két hét alatt kitaníthattak.
Végül a gyártási sorban van két szakképzettséget igénylő
munkafázis: az agyag előkészítése és az égetés. Megfelelő berendezések szükségesek hozzá – ülepítő medencék, kemencék
– és fazekasmesteri képzettség, főleg az égetéshez.

2.2. A műhely
A készítési technika pontos ismerete révén lehetséges megállapítani az egyes műhelyek és gyártási központok jellemzőit.
Kézenfekvő megkülönböztetni „alkotó műhelyeket”, ahol a
szobrászként is működő mester megalkotja az eredeti prototípust, és legyártja az első generációs matricákat, valamint
„másodlagos műhelyeket”, amelyek repertoárjukat a piac kínálatából válogatva, átvételekből alakítják ki, messzi földről
importált, vagy a szomszéd mester által alkotott szobrocskák
leformázásával. E két véglet között mindenféle variáció elképzelhető. Alapvetően azonban a mesterek kreatív lustasága és a
minden sokszorosításos technológia által nyújtott kényelem az,
ami számos típus esetén magyarázatot ad a generációk megsokszorozódására ismételt leformázások révén, egyazon műhelyen belül, vagy párhuzamosan több különböző műhelyben.
Ezen az elméleti jellemzésen túl a régészeti kutatások révén
több-kevesebb pontossággal ismerünk egy sor koroplasztikai
műhelyt, amelyeket nagy vonalakban három fő kategóriára lehet felosztani (Muller 2000, 98–99).
A legnagyobb számban a kis családi műhelyek ismertek,
amelyekre a „bedolgozó” minősítést lehet használni (Délos,
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Abdéra, Halos, Olynthos): ezek mindössze egy lakóháznak a
szobrocskák leformázása céljára fenntartott helyiségében foglaltak helyet; nem rendelkeztek felszereléssel sem az agyag
előkészítéséhez, sem az égetéshez, így tehát fazekasműhely
segítségét kellett igénybe venniük a kész agyag beszerzéséhez
és a termékeik kiégetéséhez.
A második kategóriát a fazekasműhelyek alkotják (Korkyra, Pherai, Chalkis): minden szükséges berendezésük megvolt
a gyártási sor egészéhez – az agyag mosására és előkészítésére
szolgáló medencék, mintázó- és szárítóhelyiség, kemencék –,
és fő tevékenységként edények készítésével foglalkoztak, ami
mellett a szobrocskák gyártása csak mellékes, segédekre, gyermekekre vagy tanoncokra bízott munka volt. Ezek a műhelyek
elkészült szobrocskákról vett másodlagos negatívokkal, vagy
szobrászmesterektől vásárolt első generációs negatívokkal dolgoztak.
Kellett, hogy létezzenek szobrocskák gyártására specializálódott manufaktúrák is (mint a korinthosi „Terracotta Factory”,
az athéni „Stele Goddess workshop”, Argos, Pella): itt egy vezető szobrász irányítása alatt együtt dolgoztak a prototípusokat
készítő szobrászok, préselő segédek, valamint az agyag ülepítésével és az égetéssel foglalkozó szakmunkások. Valószínűleg
ebbe a kategóriába kell sorolni a hellénisztikus kor vége felé
Myrinában működő Diphilos-műhelyt is.

len ión kuros-típust a Mediterráneumban legalább harminc különböző helyen gyártottak.
– a 4. század közepétől és a hellénisztikus kor nagy részében az athéni eredetű „tanagrák” műfaja terjed el az egész
görög világban és a hellénizált Keleten (Jeammet 2003).
A 4. képen bemutatott „széria” elemzése megmutatja,
hogy egy-egy stílus ilyesfajta „nemzetközi” elterjesztését
a negatív használatához kötött technika tette lehetővé: ezt
az elegáns, sétáló nőt ábrázoló típust Boiótiában alkották
meg a 4. század utolsó negyedében, ahol aztán legalább
három generáción át gyártották, de reprodukálták Myrinában és Kis-Ázsiában is. Egyik típusát síregyüttesben
találjuk meg: Thasos szigetén két generáción keresztül
gyártották egy új, oráns tartású verzióját, a helyi vallási
igényeknek megfelelően.

3. Ikonográfia, jelentés és funkció fogadalmi
és temetkezési kontextusban
Az a tény, hogy azonos megjelenésű, szentélyekbe, illetve sírokba szánt tárgyak ilyen széles földrajzi határok között terjedtek el, felveti az értelmezés sokat vitatott kérdését: vajon
a típusok elterjedése megfeleltethető jelentésük elterjedésének
is? (Huysecom–Muller 2007; Muller 2009.)

2.3. A tárgyak elterjedése és a koinék kialakulása
A kis családi műhelyek minden bizonnyal csak helyi kereslet
kielégítésére dolgoztak. Ezzel szemben a fazekasműhelyek és
a specializált manufaktúrák változó mértékben kisebb vagy nagyobb távolságokra szállították a termékeiket. A koroplasztika
nyilván ugyanolyan módokon terjedt, mint a többi kézműipar:
beszélhetünk „nem anyagi” jellegű átvételről, amikor egyszerűen formákat másoltak vagy témákat vettek át, és közvetlen,
anyagi jellegű továbbadásról, amelyben kész termékek, esetünkben szobrocskák cserélnek gazdát.
Ezekhez jöttek még a terjesztés olyan módjai, amelyek
már csak a negatívos sokszorosítást alkalmazó agyagművességre jellemzők: egyrészt a munkaeszközök, vagyis a negatívok forgalma, amelyeknek előállítása a szobrocskákénál alig
könnyebb; másrészt a „közvetett anyagi” jellegű terjesztés a
másodlagos produkciók révén. A leformázás ugyanis lehetővé
tette, hogy bárhol reprodukálják mechanikusan mások alkotásait és termékeit, és így kölcsönvett elemekből alakítsák ki
a repertoárjukat. A szobrocskák, a negatívok és a másodlagos
termékek elterjedése ily módon rendkívül összetett „szériák”
létrejöttéhez vezetett, amelyek azonos típusú, de – a prototípustól való távolodásuknak megfelelően – változó minőségű tárgyak egyre szerteágazóbb elterjedési képének felelnek
meg.
A koroplasztika történetében legalább két alkalommal megtörtént, hogy a különféle módokon terjedő alkotások valódi
koinékat hoztak létre, amelyeknek a fő típusait gyakorlatilag
a görög világ egész területén gyártották és helyezték el szentélyekben vagy sírokban:
– ilyen volt a 6. században az ión koiné (trónoló nőalakok,
álló korék, ruhás kurosok), amelyet részben keresztezett
az attikai koiné: bizonyítani lehetett például, hogy egyet-

3.1. A hagyományos értelmezések
és nehézségeik
A szobrocskák egy részével kapcsolatban nincsenek értelmezési problémák. Elsősorban az istenalakok ábrázolásaira kell
itt gondolni, amelyek minden korban egyértelműen azonosíthatók valamilyen attribútum (pl. Athéna gorgóneionja), öltözet (pl. Artemis rövid chitónja és csizmája), testi jellegzetesség
(pl. Niké szárnyai), valamilyen beállítás, keret (pl. kagylóban
térdeplő Aphrodité) alapján. Hasonlóképpen sok ábrázoláson
felismerhető, hogy halandókról van szó, főleg a 4. századtól
kezdve: időnként valamilyen sajátos kultusz vagy rítus résztvevőiként jelennek meg (vízhordó, táncosnő, fáklyát, tálat vivő
nő, malacot áldozó, oráns; lásd a 6. kép alakjait), néha egészen
hétköznapi tevékenység közben ábrázolva (pl. a „sétáló” tanagra-ﬁgurák).
Számos, rendkívül elterjedt típus ezzel szemben, főleg az
archaikus korban, nehezebben értelmezhető. Bár semmilyen
egyértelmű attribútum nem azonosítja őket világosan, a kutatók többsége isteneket vélt felismerni bennük. Ez lenne a helyzet a méltóságteljesen trónoló nőalakokkal (Héra, Athéna, Démétér, Artemis, az egyes eseteknek megfelelően), a ruhás álló
leányalakokkal (Koré, Aphrodité, Artemis, nympha), az álló
ruhátlan vagy ruhás ifjúval (amelyet legtöbbször Apollónnak
értelmeznek), a lakomázóval (Dionysos, hérós stb.). Ezeken a
szobrocskákon kívül a női protomék – a fejre, illetve a büsztre
korlátozott, rövidített ábrázolások (példák a 6. képen) – nagy
csoportját szinte mindig egy chthonikus istenséggel hozzák
kapcsolatba (Démétér, Koré-Persephoné, Nagy Istenanya vagy
egy általános chthonikus erő); egy már régi elképzelés szerint
ezeknek az ábrázolásoknak a „rövidítettsége” az alvilágból
való feljövetelt szimbolizálja (Muller 2009, 82–83).
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Amennyiben elfogadjuk ezeket az értelmezéseket, azt is el kell fogadnunk,
hogy ugyanolyan ábrázolásokat használtak egy sokrétű pantheon tiszteletére: így a 6–5. században ugyanazokat
az istenképmásokat – protomékat és álló
vagy trónoló alakokat – ajánlották volna
fel minden szentélyben, függetlenül attól, hogy ki volt az ott tisztelt istenség
(Artemis, Démétér-Koré, a nymphák,
Héra). Másképpen fogalmazva, azt kellene gondolnunk, hogy ebben a korban
a részletesen jellemzett istenábrázolások
mellett léteztek más, meg nem különböztetett, de változó módon azonosított
ábrázolások is, amelyeknek a jelentését minden esetben a kontextus adná
meg (szentély, lakóház, sír), vagy éppen
maga a felajánló.
Másfelől azonban ezeket az értelmezéseket elfogadva azt kellene feltételeznünk, hogy a klasszikus kor késői
szakaszában jelentős változás állt be a
fogadalmi és a temetkezési rítusokban,
amelyről eddig nem volt tudomásunk:
5. kép. Családi állapotnak megfelelő konvencionális beállítások az archaikus szobrászatban
ennek megfelelően ugyanis az istenkép(forrás: ©Gilbert Naessens / UMR 8164)
mások nagy többségben lennének a 6–5.
századi szentélyekben és sírokban, míg általánosan elfogadott az azonos jelentésű szobrocskák rövidítésének tekinthetők: a
tény, hogy a 4. századtól kezdve sokkal több halandót ábrázoló fátylat viselők a trónoló feleség ábrázolásának (ez messze a
leggyakoribb változat), a fátyol nélküliek az eladósorban lévő
terrakottát találunk ugyanezekben a kontextusokban.
hajadonénak, illetve más, rituális tevékenységet végző halandók ábrázolásának (6. kép). Mind a szobrocskák, mind a
protomék általános típusok, nem abban az értelemben, hogy
3.2. Interpretáció: halandó nők és férfiak
ugyanaz a képmás ugyanúgy alkalmas volna különböző istenkonvencionális ábrázolásai
ségek megjelenítésére, hanem úgy, hogy mindig és mindenütt
Véleményem szerint a nagyszobrászat egy híres alkotása adja halandókat ábrázolnak.
A ﬁgurális terrakottáknak ez az értelmezése sokkal jobban
meg a probléma megoldásának kulcsát. A Geneleós-szobrász
által a samosi Héraionban felállított családi szoborcsoport a megfelel a görög művészet felfogásának, amely, különösen az
felajánló …ilarchés (a név eleje elveszett) családjának tagjait archaikus korban, számos megkülönböztető jelet és értelmező
jeleníti meg az archaikus kor négy szokványos szobrászati típu- ábrázolási konvenciót alkotott. Így válik érthetővé a tény, hogy
sát egyesítve: egy lakomázót, egy trónoló nőalakot, egy ruhás a típusok mindenütt jelen vannak, ahogyan azt a negatívval
kurost és három korét (5.A kép). E típus mindegyike ikonog- sokszorosított tárgyakra jellemző technika lehetővé teszi, és
ráﬁai jel, az ókoriak számára minden további nélkül értelmez- koherens értelmezést nyernek a fogadalmi és temetkezési rítuhető konvenció a családban és a társadalomban elfoglalt hely- sok is: minden korban elsősorban halandók képmásait ajánlotzet jelölésére: a symposiastés a családfő (jól ismert a lakoma ták fel a szentélyekben, és helyezték el a sírokban. Csak a forjelentősége a görög társadalmi életben), a fátylas, trónoló nő mák változtak, főleg a késő klasszikus kortól kezdve, amikor
a törvényes feleség, a legfőbb tekintély az oikoson belül, a ku- a korai időszak konvencionális típusait felváltották a sokféle
ros (ruhátlanul, illetve kizárólag Ióniában: felöltözve) a leendő rituális és hétköznapi attitűddel változatossá tett ábrázolások.
polgár, a koré a hajadon lány. A két utolsó típus jól ismert az
archaikus sírszobrászatban, ugyanebben a jelentésben; a másik
3.3. A terrakották funkciója fogadalmi tárgyként
kettő pedig hosszú utóéletet ért meg a halotti lakoma témáját
és sírmellékletként
ábrázoló műveken.
Ami azonban a legfontosabb, hogy ugyanezeket az ikonográﬁai típusokat ugyanígy kell értelmezni a terrakotta kisplasz- Miután tehát meghatároztuk a legnagyobb számban reprodukált
tikában is, ahol nagy tömegekben reprodukálták őket a 6. és az ﬁgurális terrakotta-típusok jelentését, a szentélyekben és a sí5. században: halandó emberek társadalmi és családi státuszu- rokban betöltött funkciójukra kell még magyarázatot találnunk.
kat kifejező konvencionális megjelenítéseiként (5.B kép). Ami A szentélyekben, főleg a női istenségekében, a fogadalmi ajána protomékat illeti, azok sem alkotnak külön típust a fogadal- dékok rendeltetése világos: saját képmását az oltár közelében elmi ajándékok csoportján belül; egész történetük során mindig helyezve, a felajánló valamiképpen megörökíti jelenlétét vagy
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6. kép. Álló terrakotta szobrocskák és velük azonos jelentésű protomék
(forrás: ©Gilbert Naessens / UMR 8164)

részvételét az ünnepen vagy a rítusban. Egy helyettes
képmás segítségével tartósan az istenség oltalma alá
helyezi magát. A nők életük fordulópontjain fordulnak,
leggyakrabban Démétérhez és Artemishez, de Hérához,
a nymphákhoz és Aphroditéhez is, hogy az istenség védelmét kérjék: a szexuális érettség korába lépve, a házasság mint átmeneti pillanat alkalmával, a termékenység és a születés, vagy általában a házasság mint állapot
kapcsán. Ezért ajánlanak fel a kultuszban részt vevő nők
életük különböző szakaszaiban szobrocskákat és protomékat, amelyek őket ábrázolják konvencionálisan, abban a társadalmi és családi helyzetben, amelyet éppen
elhagynak, vagy amelybe átlépnek.
A sírokban, amelyek majdnem mindig női vagy
gyermeksírok, a ﬁgurális terrakották a legtöbb esetben
ugyancsak ezeket a társadalmi és családi állapotokat
ábrázolják, vagy a nekik megfelelő, illetve az egyikből
a másikba való átmenethez kötődő rítusokat. Olykor a
halott állapotáról van szó a halál pillanatában, máskor
pedig olyan rítusról, amelytől a korai halál fosztotta
meg az elhunytat, a hozzátartozói pedig kárpótlásképpen halálában ajándékozták meg vele. A korunkban is
létező hagyományos társadalmakban gyakran övezik
hasonló szokások a nőtlen férﬁak vagy a házasság és
gyermekszülés megtapasztalása előtt elhunyt nők halálát. A legtöbb ﬁgurális terrakotta tehát mind a szentélyekben, mind a síregyüttesekben az ókori görög társadalom mindennapjaiban leggyakrabban előforduló
problémákat tükrözi.
A koroplasztikával foglalkozó kutatások ma egy
meglepően modern kézműipart mutatnak be, amely
sokszorosított és tömeges gyártást tett lehetővé. A ﬁgurális terrakották gyakran igen tág terű elterjedésének
az oka abban keresendő, hogy jelentésük egyetemesen
ugyanaz volt: halandók konvencionális ábrázolása. Ez
tette lehetővé, hogy kielégítsék az istenek és az elhunytak iránti vallásos kötelezettségek támasztotta igényeket, amelyek leginkább a házasság és a gyermekszülés
alapvető fontosságú kérdéseihez kötődtek.
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Az Aquincumi Múzeum 2009. őszi programjai


Múzeumok Őszi Fesztiválja
Aquincumi programok
2009. október 1. – november 15.
 A kulisszák mögött – Egy restaurátorműhely élete
Előre bejelentkezés alapján keddtől péntekig 10–15
óra között.
Részvételi díj: 700,- Ft
 Játékos kalandozások Aquincumban
Iskolások részére előre bejelentkezés alapján keddtől
péntekig 10–15 óra között.
Kosztümös idegenvezetés után az érdeklődők antik viseletbe öltözve jelenítenek meg egy-egy jellegzetes ókori szituációt, vagy megismerhetik a gladiátorok
életét, fegyvereit.
Részvételi díj: 700,- Ft
 Tematikus vezetések
Az Aquincumi Múzeum október hónapban tematikus
vezetéseket tervez elsősorban középiskolás csoportok
részére, melynek során az ókori Aquincum városával
és az itt élők életével ismerkedhetnek a résztvevők.
Október hónapban hétköznap (kedd–péntek) várjuk a
csoportokat előre bejelentkezés alapján.
A tematikus vezetések témái:
Növények a városban – vezetés a romkertben
Viselet Aquincumban – vezetés a kőtárban és a kiállításokon
Vénusz és Hygieia birodalma – Viselet és szépségápolás

Utak – vezetés a kőtárban és a romkertben
Lakáskultúra Aquincumban – vezetés a romkertben és
a kiállításokon
Múzeum és kutatástörténet – vezetés a Régészet regénye című időszaki kiállításon
A programon a részvétel 700,- Ft/fő.
 Wellness az ókorban
2009. október 4., 11.00
Fényes Gabriella régész előadása
Részvételi díj: 700,- Ft
 Történeti séták Óbudán
2009. október 11., 10.00; 11.00; 12.00
Október 11-én az Aquincumi Múzeum az Óbuda Múzeummal és a Budapesti Városvédő Egyesület Óbudai
Csoportjával történeti sétákat szervez Óbudán. A séták 10.00, 11.00 és 12.00 órától kezdődnek. A séta a
katonai amfiteátrumtól (III. kerület Nagyszombat u.)
indul, és a Fő téren ér véget.
A részvétel ingyenes.
 Halotti kultuszok és temetkezési rítusok az ókori
Aquincumban
2009. november 1., 11.00
Beszédes József régész előadása
Részvételi díj: 700,- Ft



Aquincumi Múzeum
1031 Budapest, Szentendrei út 135.
T/F.: 250-1650/ 430-1083
www.aquincum.hu
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