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A

A budapesti vízköpő és a sorozat további példányai

Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteménye őriz egy épületdíszítő terrakottareliefet (1. kép),1 amelyen az oroszlánfejben kialakított vízköpő mellett három alak jelenik meg. A vízköpő két oldalán egy-egy ifjú látható: a bal oldali,
ruhátlanul ábrázolt alak leveles növény szárát tartja a kezében (2. kép), míg a jobb
oldali ifjú páncélt és sisakot visel, kezében lándzsát tart (3. kép).2 Mindkét ifjú lovat
vezet – a lovak csupán az elülső lábukig látszanak, testük többi része eltűnik a relief
hátterében. A két ifjú körül derékmagasságig érő növények töltik ki az üres felületeket. A terrakottareliefen ábrázolt harmadik alak egy hegyes fülű satyros,3 akinek a felsőteste a vízköpő feletti akantuszlevél-csokorból emelkedik ki. Jobb kezét a mellette
álló ifjú felé emeli, bal kezében lagóbolont tart (4–5. kép).
A terrakottarelief az Antik Gyűjtemény állandó kiállításának több újrarendezésén
is szerepelt, a kiállítások vezetői röviden említik, de részletes publikációjára eddig
nem került sor.4 A vízköpő 1948-ban került a Szépművészeti Múzeum birtokába Hajnal János (Giovanni Hajnal; 1913–2010) képzőművész gyűjteményéből, aki abban az

1. kép. Pompeii terrakotta vízköpő, Kr. e. 1. század vége (Mátyus László felvétele)
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2. kép. Pompeii terrakotta vízköpő, részlet Polydeukés alakjával
(Mátyus László felvétele)

3. kép. Pompeii terrakotta vízköpő, részlet Kastór alakjával
(Mátyus László felvétele)

évben elhagyta Magyarországot, és végleg Olaszországba költözött.5 Gyűjteményének darabjait feltehetően korábbi itáliai
tartózkodásai alatt vásárolta, de a vízköpő származási helyéről
semmilyen adat nem áll rendelkezésre.
A pompeii épületdíszítő terrakottareliefek között számos további példány ismert, amelyek díszítése szinte minden részletben megegyezik a budapesti példányéval. Több reliefen
ugyanez a háromalakos kompozíció jelenik meg; csupán az jelenthet különbséget, hogy a jelenet bal szélén a ló feje alatt két
növény látható, vagy – mint a budapesti példányon is – a második növény jelenlétét csak néhány levél jelzi. Egy példányt
Hermann von Rohden publikált a pompeii „Localmuseum”
gyűjteményéből (ltsz. 988), Gianluca Pellino pedig két másikat a „deposito locale” anyagából (leltári szám nélkül).6 Ezek
mellett pedig von Rohden említ egy reliefet a Museo Nazionale gyűjteményében (ltsz. 4732), valamint több darabot, melyek
a pompeii ún. Mercurius-templomból kerültek elő. Ez utóbbi
reliefek archív fotóknak köszönhetően jól dokumentáltak,7 egy
ásatási beszámoló alapján pedig feltételezhető, hogy a sorozat példányai Pompeiiben lakókörnyezetben is előkerültek.8
Ismert továbbá egy ezektől némileg eltérő variáns, amelyen a
vízköpő nagyobb, és oroszlánfej helyett a háttérből erőteljesebben kiemelkedő, a mancsait a vízköpő nyílásán nyugtató
oroszlánkölyök jelenik meg. Az akantuszlevelek közül kiemel-

kedő satyros nem szerepel a reliefen, de az oroszlán mögött
látható görbe bot jelzi, hogy a relief a fenti típus átalakításával
készült.9 Az azonos díszítéssel ellátott terrakottareliefek minden ismert lelőhelyű darabja Pompeiiből származik, a reliefek
tehát egy kis példányszámú, helyben gyártott sorozatba tartoznak, amelynek darabjait különböző típusú épületek díszítésére
is használták.10 A reliefsorozat a Kr. e. 1. század végére keltezhető.11
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A szereplők azonosítása
A reliefek ábrázolásának leírásakor von Rohden ifjúról, harcosról és satyrosról beszél, Pellino és a budapesti darabot röviden említő kutatók viszont a két lovas alakot egybehangzóan a
Dioskurosok ábrázolásának tekintik. A kétoldalt csaknem azonos testtartásban elhelyezett, lovat vezető alakoknak valóban
ez a legmeggyőzőbb értelmezése, de a jelenet – ahogy arra Pellino is utal12 – párhuzam nélküli összeállításban vonultatja fel a
Dioskurosok ikonográfiájának szokásos elemeit.
Kastór és Polydeukés, illetve Castor és Pollux a mitológiai
hagyomány szerint ikertestvérek; gyakran mesélik úgy, hogy az
egyik testvér halandó, a másik viszont isteni származású. Az
előbbi a lovak megzabolázásában, a másik inkább az atlétikában, pontosabban az ökölvívásban jeleskedett – már az Iliasban
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4. kép. Pompeii terrakotta vízköpő, részlet a vízköpő fölött
kiemelkedő satyros alakjával (Mátyus László felvétele)

5. kép. Pompeii terrakotta vízköpő, részlet a vízköpő fölött
kiemelkedő satyros alakjával (Mátyus László felvétele)

is ennek megfelelő jelzőkkel szerepelnek.13 Későbbi görög és
római szerzők is tudósítanak a Dioskurosok különböző érdeklődéséről, és Kastór harcias vonását is említik.14 A két testvér
képzőművészeti ábrázolásain különböző hangsúlyt kaphat a
testvérek összetartozása és hasonlósága, vagy éppen különbözőségük, egyedi attribútumaik. Számos ábrázoláson a két, minden
részletében egyforma alak szimmetrikus elrendezésben látható.
Máskor azonban a Dioskurosok megjelenítése nem ezt a kompozíciót követi: eltérő lehet a két ifjú testhelyzete, s a mellettük
olvasható feliratok, az eltérő ruházat vagy éppen a kezükben
tartott tárgyak alapján azonosíthatóvá, megkülönböztethetővé
válnak a testvérpár tagjai. A Dioskurosok kétféle, a hasonlóságukat és az eltérő vonásaikat hangsúlyozó megjelenítési módja
párhuzamosan van jelen a görög–római képzőművészetben, bár
egy-egy művészeti központban, illetve műfajban olykor csupán
az egyik ábrázolásmód jellemző. Így például spártai és tarentumi fogadalmi reliefeken, amelyek sorozata az archaikus kortól a
római császárkorig terjed, a Dioskurosok egyformán, szimmetrikus kompozícióban láthatók, és csak ritkán figyelhetők meg
apró eltérések a két alak között. Hasonlóképpen a római művészetben sem volt jellemző a két Dioskuros eltérő ábrázolása. Az
athéni vázafestészetben viszont inkább a két testvér individualizálása figyelhető meg, és többnyire mitológiai történetek aktív
szereplőiként jelennek meg.15

A pompeii vízköpők jelenetén egyszerre található meg a
két testvér hasonlóságát előtérbe helyező – jóllehet nem tükörszimmetrikus, de a két alakot azonos testtartásban megjelenítő
– kompozíció és a két Dioskuros eltérő személyiségének ábrázolása. A bal oldali, leginkább pálmaágként értelmezhető
növényi szárat tartó ifjú Polydeukés lehet, a jobb oldali, katonaruhában lévő pedig Kastór. Polydeukés ábrázolása a tarentumi votív terrakotta lapok egyik sorozatával mutat rokonságot,
ahol mindkét Dioskuros – bár nem meztelenek, hanem a vállukon chlamyst viselnek – pálmaággal és phialéval a kezében
látható. Ezeken a reliefeken a Dioskurosok attribútumai gyakran az atlétikai versenyekhez kapcsolódnak, mint például a koszorú, pálmaág vagy a strigilis.16 Ezzel szemben Kastór alakja
a pompeii vízköpőn a római köztársaságkor szokásos Dioskuros-ábrázolásaival rokon, amelyeken a testvérek lovas harcosként, lándzsával a kezükben jelennek meg – bár sisak helyett
csúcsos fejfedőt (pilos), páncél helyett pedig jellemzően chla
myst viselnek.17 A sisak és a mellvért ugyanakkor nem idegen a
Dioskurosok ábrázolásától, etruszk tükrök vésetén olykor ezek
a részletek is megfigyelhetők.18 A pompeii reliefsorozat egyedi
sajátosságainak ellenére tehát a két ifjúalak az atléta Polydeukés és a harcos Kastór ábrázolásának tekinthető.
A pompeii reliefek jelenetén látható harmadik alak egy saty
ros. Bár von Rohden és Pellino leírása szerint a reliefsorozat
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több darabján csak az ifjú kezében tartott attribútum, a lagóbo
lon utal erre, a budapesti példányon az alak hegyes füle teszi
egyértelművé ezt az azonosítást. A háromalakos jelenet értelmezését a Dioskurosok némiképpen szokatlan ábrázolásán túl
az nehezíti, hogy a satyros kapcsolódása hozzájuk párhuzam
nélküli. A reliefek korábbi publikációiban – talán ezen nehézség miatt – az alakok megnevezésén túl nem foglalkoztak a
jelenet értelmezésével. A budapesti lap rövid leírásánál Oroszlán Zoltán és Dobrovits Aladár a növényi környezet alapján a
Dioskurosok alvilági aspektusát emeli ki, de arra ők sem térnek
ki, hogy miért éppen ez a három alak jelenik meg együtt.19
Ismert néhány késő hellénisztikus, illetve a római császárkorra keltezhető ábrázolás, melyen a két Dioskuros szimmetrikus kompozícióját egy harmadik szereplő, egy nőalak egészíti ki. Az alak – feltehetően istennő – azonosítása bizonytalan,
esetenként eltérő lehet, csupán a mellette többször is feltűnő holdsarló jelzi a lunáris aspektusát. Ezek az ábrázolások
Kis-Ázsiában, Makedónia északnyugati és a Peloponnésos-félsziget keleti részén fordulnak elő, elterjedési területük tehát
nem Itáliára koncentrálódik.20 Emellett ismertek olyan római
császárkori ábrázolások is, amelyeken az istennőt egy férfialak
váltja fel. Ezt a férfialakot gyakran nem tudjuk megnevezni, de
attribútumai alapján olykor Iuppiterként, olykor Sarapis vagy
Aión alakjaként azonosítható, észak-afrikai reliefeken pedig
a feliratok tanúsága szerint a Dioskurosok Saturnus Augustus
társaságában láthatók.21 A Dioskurosok tehát olykor egy harmadik alak társaságában láthatók, de ezek az ábrázolások nem
nyújtanak támpontot a pompeii terrakottareliefek értelmezéséhez, így a satyros és a Dioskurosok közös szerepeltetése további magyarázatot igényel.
Ezen a ponton érdemes újragondolni a reliefsorozat szereplőinek azonosítását, hiszen a jelenet értelmezésének nehézsége
talán az alakok téves meghatározásából adódik. Elvben például
elképzelhető, hogy a két ifjú nem a spártai, hanem az úgynevezett thébai Dioskurosok, vagyis Zeus és Antiopé két fiának ábrázolása lenne.22 Ehhez az azonosításhoz egy praenestei tükör
szolgáltathat ikonográfiai kiindulópontot a Vatikáni Múzeum
gyűjteményéből (6. kép). A tükör vésett jelenetén két ifjú ül
kétoldalt egy-egy sziklán – a bal oldali ifjú vállon átvetett köpenyben, a jobb oldali köpeny nélkül, a derekára kötött karddal
látható –, köztük nőalak áll phrygiai sapkában és vékony bottal
a kezében, a háttérben pedig egy satyros-fej bukkan fel a sziklák között. Erika Simon lehetőségként említi, hogy a jelenet
talán a thébai Dioskurosokat és Antiopét ábrázolja, valamint
Zeust, aki satyros-formában találkozott Antiopéval.23 A tükrön
nincsenek névfeliratok, és a testvérpár szokásos attribútumai
is hiányoznak: a zenész Amphión alakja a hangszeréről lenne felismerhető, a vadász Zéthos pedig vadászcsizmájáról, illetve vadászkutyájáról.24 Az alakok körül megjelenő további
részletek, mint például a babérág a bal szélen vagy a hordószerű tárgy a jobb oldali ifjú fölött, sem segítik a jelenet azonosítását.
Bár Antiopé története egy elvileg lehetséges olvasata lehet
a tükör ábrázolásának, a pompeii reliefsorozat értelmezéséhez mégsem jelent segítséget. Fontos különbségként említhető
ugyanis, hogy a vatikáni tükrön Antiopé jelenléte köti össze az
ifjakat és a satyros-formában megjelenő istent, a pompeii reliefeken viszont ez az összekötő kapocs hiányzik. A satyros képében megjelenő Zeus ábrázolása rendkívül ritka az ókori kép-
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6. kép. Praenestei bronztükör vésete, Kr. e. 325–300 körül
(ES IV, 350 nyomán)

zőművészetben, csupán néhány Kr. u. 2–4. századi mozaikon
azonosítható Antiopé és az állatbőrrel és pedummal ábrázolt
Zeus párosa.25 Egyetlen olyan ábrázolás sem ismert azonban,
amelyen Zeus – továbbra is satyros formában – később születendő gyermekeivel lenne közösen látható.26 A thébai Dioskurosok számos közös vonást hordoznak a spártai Dioskurosokkal – az irodalmi hagyományban például mindkét testvérpár
jellemzésénél hangsúlyos szerepet játszanak a lovak27 –, a
pompeii reliefen látható, a versenygyőzelemre utaló pálmaág
és a katonai öltözet mégis inkább Polydeukés és Kastór alakjával áll összhangban, míg a thébai Dioskurosok alakjával
csak nehezen hozhatók összefüggésbe. Bár Antiopé története
elvben magyarázatot kínálhatna a satyros és az ikertestvérek
jelenlétére a pompeii reliefeken, Zeus szokatlan, satyros-formában történő megjelenítése az Antiopéval való találkozáson
kívül, valamint a két ifjúnak a thébai Dioskurosokra nem jellemző attribútumai mégis inkább a jelenet ezen értelmezése ellen mutatnak.

Dioskurosok, satyros és víz mint
az Amykos-történet hangsúlyos elemei Itáliában
Továbbra is kérdés tehát, hogy a pompeii reliefsorozaton milyen jelenetben kapcsolódhat össze a Dioskurosok és a satyros
alakja. A három alak mellett érdemes lehet még a reliefek közepén előreugró oroszlánfejet is tekintetbe venni, amely egyrészt
vízköpőként funkcionál, másrészt viszont a jelenet részeként
is értelmezhető. Az ábrázolt jelenet és a vízköpő kapcsolódása
mellett szólhat, hogy a satyros alsótestét nem csupán eltakarja

Dioskurosok és satyros

az oroszlánfej. A satyros ugyanis nem a két ifjúval egy vonalban, hanem magasabban helyezkedik el, és a vízköpőt körbevevő akantuszlevelek közül emelkedik ki. A terrakotta lapok
értelmezésénél így tehát nem csak a három alak, hanem a három alak és a vízköpő viszonya is magyarázatra szorul.28
Egy Kr. e. 6. század végén készült athéni feketealakos hydria vázaképén lovas alakok, feltehetően a Dioskurosok ábrázolása díszíti egy forrásépület vízköpőit, egy római kori márványreliefen pedig a két testvér vízi nymphák társaságában
jelenik meg.29 George Szeliga feltételezése szerint a víz elsősorban a lovaik miatt kapcsolódott a Dioskurosok alakjához – a
római hagyomány szerint például a két testvér a Iuturna-forrásnál itatta meg a lovait, később ennek közelében épült a nekik
szentelt templom is.30 A Dioskurosok azonban egy mitológiai
történetben, Amykos legyőzésekor is kapcsolatba kerülnek egy
forrással.
A hagyomány szerint Iasón és az argonauták, köztük a Dioskurosok a bebryxök földjére tévedtek, ahol Amykos, a bebryxök királya ököl-párbajra hívta ki az érkezőket. Polydeukés
vállalta a küzdelmet, és győzelmet aratott Amykos fölött; a
párbaj Amykos megbüntetésével vagy halálával végződött.
Ennek a történetnek több elbeszélése is ismert a görög és latin
irodalomból, képzőművészeti ábrázolásokon pedig elsősorban
a Kr. e. 4. és 3. századi Itáliában volt népszerű: megjelenik fa
liszk vörösalakos vázaképeken, etruszk és praenestei tükrök,
valamint praenestei ciszták vésetén.31 Polydeukés és Amykos
párbaja egy forrásnál zajlik, Theokritos XXII. idilljében Amykos a víz áraként kötelezi versengésre az arrajárókat.
Polydeukés: „Mondd hát meg, mi a bére, ezüst vagy más,
hogy ihassunk?”
Amykos: „Álljon emelt kézzel ki a férfiu ellen a férfi.”
(64–65; Kerényi Grácia fordítása)
Az Amykos-történet itáliai ábrázolásainál a legtöbb esetben
hangsúlyos a víz szerepe, a történet különféle pillanatait ábrázoló jeleneteken, így a mérkőzésre való kihívásnál és Amykos
megkötözésénél is megtalálható a forrás.32 Amykos és a forrás
alapvető kapcsolatát erősíti egy etruszk tükör is Castel d’Assóból, amelynek vésetén az Aphrodité és Adónis ölelkező alakja
mellett látható vízköpő mellé Amykos neve van írva (7. kép).33
Az Amykos-történet a Dioskurosok és a vízköpő közös
szerepeltetésén túl a pompeii reliefsorozat jelenetének néhány
további részletére is magyarázatot kínálhat. A reliefeken a két
testvér eltérő attribútumokkal jelenik meg, és – jóllehet a Dioskurosok több különféle aspektusát ki lehet emelni – Polydeukés alakjánál a győzelmi pálma által az agón kap hangsúlyos
szerepet. A két Dioskuros szerepének megkülönböztetése mellett pedig a satyros kézmozdulata talán Polydeukés kiemelt
szerepét hangsúlyozza. Ezek a jellegzetességek párhuzamba
állíthatók azzal, hogy a mitikus történet szerint Amykos legyőzése – bár az argonauták között mindkét Dioskuros és több görög hős is jelen van – egyértelműen Polydeukés hőstette.34 Az
Amykos-történet azonban azért lehet különösen alkalmas kiindulópont a jelenet értelmezéséhez, mivel ez a történet a satyros
jelenlétére is egy lehetséges magyarázatot nyújt. Bár a Dioskurosok és Amykos találkozásának az irodalmi hagyományban
fennmaradt elbeszélései ezt a kapcsolatot nem támasztják alá,
az Amykos-történet itáliai ábrázolásai, illetve ehhez a történet-

7. kép. Praenestei bronztükör vésete, Kr. e. 3. század második fele
(ES V, 23 nyomán)

hez kapcsolódó néhány további ábrázolás párhuzamot jelenthet a pompeii reliefek jelenetéhez.
Elsőként a Ficoroni-cisztát, az Amykos-történet legismertebb képzőművészeti ábrázolását érdemes említeni.35 A ciszta
hengeres testének vésetén (8. kép) az Argó hajó és a tengerparton pihenő görög hősök mellett Amykos fához kötözése látható.
Amykos bűnhődését ifjak és idősebb, szakállas alakok mellett
Athéna, valamint egy szárnyas férfialak – talán Boreas – követi
tekintetével, Polydeukés felé pedig repülő Niké nyújt koszorút és szalagot. A bizonytalanul azonosítható szárnyas férfialak
mellett a ciszta modern értelmezőinek még nagyobb nehézséget okozott az argonauták között felbukkanó Silénos-alak, aki
egy oroszlánfejű kiöntővel kialakított forrás mellett ül és ökölbe szorított kezekkel – talán a bokszolás mozdulatának imitálásával – izgatottan követi nyomon az eseményeket. Carl Robert
például, aki elsőként próbálta a ciszta ábrázolását görög nagyfestészeti mintaképekből levezetni, kirekesztette ezt az alakot
mint Novios Plautios, a cisztát készítő és szignatúrájával ellátó
mester hozzátételét a görög mintákhoz.36
Az Amykos-történet görög és latin irodalmi feldolgozásai
alapján váratlanul bukkan fel Silénos alakja a Ficoroni-ciszta
jelenetén, de egy másik ábrázolás is említhető Közép-Itáliából, amelyen egy satyros is szerepet kapott Polydeukés és
Amykos mérkőzésének megjelenítésében. Egy Kr. e. 4. századi faliszk vörösalakos stamnoson37 a jelenet egy forrásnál zajlik (9. kép), és a két főszereplő a karokra tekert szíjak
alapján bokszolóként azonosítható. Az egyikük Niké mellett
áll, és az alabastront tartó istennő olajozza a mellkasát. A má-
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8. kép. Praenestei bronzciszta, az ún. Ficoroni-ciszta vésete, Kr. e. 320–300 körül
(Bordenache Battaglia–Emiliozzi 1990, 302. tábla nyomán)

sikuk egy sziklán ül, kezében a versenypálya kijelölésére
szolgáló kapát tart. Őt nem az istennő, hanem egy fiatal fiú
olajozza, és talán a küzdelemben való alulmaradására utal az
is, hogy kisebb, mint ellenfele. A vázaképen nincsenek névfeliratok, de a forrás mellett játszódó bokszmeccs alapján a
témája az Amykos-történet lehet a győztes Polydeukés és a
vereséget szenvedő Amykos megjelenítésével. A jelenetet pedig a Ficoroni-ciszta vésetével rokonítja, hogy az oroszlánfej kiöntővel kialakított forrásnál egy satyros alakja látható,
amint amphorát tart a kúthoz.
Egy Kr. e. 5. század végi lucaniai hydria vázaképén az Amykos-történet ábrázolását szintén Dionysos követőinek alakja

9. kép. Faliszk vörösalakos stamnos, Kr. e. 400–370 körül
(Beazley 1947, 19,1. tábla nyomán)
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egészíti ki (10. kép).38 Az Amykos-festő névadó darabjának
felső díszített sávjában a sziklához kötözött Amykos látható
argonauták társaságában. Az alsó frízt dionysosi thiasos résztvevői töltik meg, de a felső frízben is satyrosok és mainasok
alakja zárja bal oldalról Amykos büntetésének jelenetét. A felső frízben látható két satyros és két mainas – jóllehet nincs jelezve, hogy beöltözött színészek lennének – mintegy kórusként
szemléli az eseményeket, így a vázakép értelmezésénél lehetőségként merült fel, hogy festőjét talán Sophoklés Amykos
című szatírjátéka inspirálta.39 A lucaniai vázakép értelmezése
nyomán pedig felvetődött a kérdés, hogy a közép-itáliái ábrázolásokon felbukkanó Silénos-, illetve satyros-alakok is vajon
Sophoklés művének hatásával magyarázhatók-e.40 A lucaniai
vázakép és az Amykos című szatírjáték közötti kapcsolatra csupán a jelenet dionysosi környezete alapján lehet következtetni,
Sophoklés darabjának fennmaradt töredékeivel nem mutatható
ki olyan egyezés, amely ezt a kapcsolatot egyértelművé tenné.
Nem ismert például, hogy Sophoklés művében Amykos büntetése hogyan zajlik – így az is kérdés, hogy a lucaniai vázaképen
látható sziklához kötözés, vagy éppen a közép-itáliai ábrázolások esetében mindig megjelenő fához kötözés szerepelt-e
Sophoklés darabjában.41 A kérdés nem is feltétlenül dönthető
el, hiszen ha ez a részlet nem volt a szövegben egyértelműen
jelezve, a szatírjáték színpadra állítása során eltérő előadói
hagyományok is kialakulhattak.42 A két említett közép-itáliai
Amykos-ábrázolás esetében elvileg elképzelhető, hogy Dionysos követőinek jelenléte a színház világához kapcsolódik, hiszen a satyrosok a latin színjátszásban is fontos szerepet játszottak.43 Ezek a jelenetek azonban a mítosz szereplői között
felbukkanó egy-egy Silénos-, illetve satyros-alakkal kevésbé
utalnak színházi kontextusra, mint a lucaniai vázakép a némiképpen szatírkórus látszatát keltő, satyrosokból és mainasokból álló csoportjával.44 A közép-itáliai ábrázolások alapján
tehát elsősorban az a következtetés adódik – bár természetesen a képek kortárs nézőikben felidézhettek egy színházi előadást is –, hogy a mítosz itt népszerű változataiban a satyros/
Silénos alakja valamiképpen összeforrt Amykos legyőzésének
történetével.

Dioskurosok és satyros

10. kép. Lucaniai vörösalakos hydria, az Amykos-festő névadó darabja, Kr. e. 420–400 körül
(Gerhard 1847, 153–154. tábla nyomán)

Az Amykos-történetre reflektáló további
ábrázolások Közép-Itáliából
A Ficoroni-ciszta és a faliszk vörösalakos stamnos mellett egy
Milánóban őrzött másik praenestei cisztát45 (11. kép) is lehet
említeni, amelynek vésetén az Amykos-történet ábrázolásaira
jellemző részletek szintén a satyros alakjával együtt találhatók
meg. Az oroszlánfejű vízköpővel ellátott forrás mellett szakállas, lófarokkal (hippouris) ábrázolt satyros látható. Az alkarjára
tekert szalagok alapján bokszolóként jelenik meg, aki mindkét
karját felemeli és a levegőbe üt, mintha edzene. A többalakos
kompozícióban még egy alak visel bokszkesztyűt – nyilván az
előbb látott bokszoló satyros ellenfele. A cisztán nincsenek névfeliratok az alakok mellett, de a forrás és a bokszolás együttes
jelenléte az Amykos-történet irányába vezeti az értelmezést.46
A bokszkesztyűt viselő ifjú egy nagy fa mellett áll, amely tájképi elemként ugyan feltűnik praenestei cisztákon, de itt talán
az Amykos büntetését előrevetítő részletnek tekinthető. Az ifjú
Polydeukés lehet, a kompozíció alapján pedig adódik a feltevés, hogy a bokszkesztyűs satyros Amykos lenne.
Amykost Apollónios Rhodios Typhónhoz és az isteni
szörnyszülöttekhez hasonlítja, de arra nem utal, hogy milyen
testi deformitás, nem-emberi vonások jellemzik.47 Theokritos
leírása részletesebb: eszerint Amykos hatalmas termetű, ijesz-

tően erős és izmos, fülének állapota a bokszolásban való jártasságára utal, öltözetét pedig kizárólag a vállára vetett oroszlánbőr jelenti.48 Ezek a megkülönböztető vonások azonban
inkább Amykos gőgös viselkedésére és kegyetlen tetteire, mint
szörnyszerű megjelenésére utalnak. A képzőművészeti ábrázolásokon Amykos általában idősebb, szakállas férfiként jelenik meg a fiatal, szakálltalan argonautákkal szembeállítva, és
csupán a fentebb említett faliszk stamnos jelenetén, valamint
a később bemutatott praenestei tükrön látható szakálltalan ifjúként. A Ficoroni-ciszta vésetén a haja hosszabb, rendezetlenebb, mint a többi szereplőé, ami talán a civilizálatlanságának
jele lehet; az írott forrásokban említett állatbőr-viselet, illetve nem-emberi vonások az ábrázolásokon nem jellemzik az
alakját. Amykos tehát egyetlen irodalmi vagy képzőművészeti
emléken sem jelenik meg satyrosként. A Silénos/satyros azonban visszatérő szereplője a mítosz ábrázolásainak – a fentebb
említett milánói ciszta vésetén is látható még egy jobbra futó
satyros a jelenet jobb szélén –, és Amykos alakjának legjobb
párhuzamát Marsyas, a fához kötözött satyros ábrázolásai jelentik.49 Jóllehet névfeliratok hiányában bizonytalan marad,
hogy a ciszta vésetének ókori szemlélője hogyan nevezte meg
a jelenet szereplőit, az Amykos és Marsyas közötti ikonográfiai kapcsolat erősíti a feltevést, miszerint a milánói cisztán
megjelenő bokszkesztyűs satyros maga Amykos.

11. kép. Praenestei bronzciszta vésete, Kr. e. 4–3. század (Bordenache Battaglia – Emiliozzi 1979, 164. tábla nyomán)
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12. kép. Praenestei bronzciszta, az ún. Barsanti-ciszta vésete, Kr. e. 3. század első fele
(Bordenache Battaglia – Emiliozzi 1979, 215. tábla nyomán)

13. kép. Praenestei bronzciszta, az ún. Martinetti-ciszta vésete, Kr. e. 300 körül
(Bordenache Battaglia – Emiliozzi 1979, 72. tábla nyomán)

Amykos története meglehetősen népszerű volt Közép-Itáliában, ábrázolásai elsősorban etruszk és praenestei vésett
tükrökön, cisztákon, valamint a faliszk vörösalakos vázafestészetben azonosíthatók. A közép-itáliai példák száma jóval
meghaladja a hellén világból ismert darabokét. Etruszk és
praenestei tükrök egész sorozatán jelenik meg a fához kötözött Amykos és egy vagy két Dioskuros. Hasonló kompozíció a fához kötözött Amykos alakjával – a Ficoroni-ciszta
mellett – két másik praenestei cisztán is megtalálható. Az ún.
Barsanti-cisztán (12. kép) a történetet jellemző további kulcselemek, a bokszkesztyűt viselő ifjú Polydeukés az őt segítő Athéna istennővel, valamint a forrás is felfedezhetők.50 Az ún.
Martinetti-ciszta vésetén (13. kép) szintén az Amykos-történet
ábrázolása azonosítható, hiszen egy hátrakötözött kezű alak
látható egy vastag fatörzs mellett.51 A kompozíció különlegessége azonban, hogy a megkötözött Amykosszal szemben álló
ifjú nem a görög ikonográfiai hagyományban szokásos ruházatot, hanem ágyékkötőt visel, valamint a legyőzött feje felé
bokszol, mintegy tovább folytatva a küzdelmet. A megkötözött
Amykos és az ifjú karjáról is hiányoznak a szíjak, és a forrás
sem jelenik meg az ábrázoláson. Amykos fához kötözésének
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viszonylag standard ábrázolása mellett tehát számos egyedi
részlet is megtalálható a ciszta jelenetén, amelyek a mítosz állandó újramesélését, formálását, élő anyagként való kezelését
jelzik. Egy praenestei vésett tükröt (14. kép) lehet még példaként említeni, amely a Ficoroni-cisztával azonos leletkontextusból származik.52 Polydeukés és Amykos névfelirattal ellátott
alakja szerepel kétoldalt, közöttük pedig álló nőalak a fejénél
holdsarlóval. A nőalak a felirat szerint Losna, ami talán Luna
korai névváltozataként értelmezhető. A tükör tehát Amykos és
Polydeukés küzdelmét asztrális kontextusba emeli.53 A jelenetben szerepel még egy oszlop is a tetején tojással – jelenléte talán azzal magyarázható, hogy a hagyomány szerint Helenének
hívták a forrást, ahol megölték Amykost.54
A Kr. e. 4–3. századi Itáliában az ábrázolások gazdag és
változatos anyaga alapján Amykos és Polydeukés ökölpárbaja
tehát jól ismert, gyakran felidézett történet lehetett. Az ábrázolások egy részén névfelirat azonosítja a szereplőket, vagy
pedig a jelenet nagyrészt megegyezik a mítosz irodalmi feldolgozásokból ismert változataival, így biztonsággal lehet Amykos és Polydeukés találkozásának történetét felismerni bennük. Több esetben azonban csupán a mítosz bizonyos elemei
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14. kép. Praenestei bronztükör vésete, Kr. e. 300 körül
(ES II. 171 nyomán)

jelennek meg különféle kombinációkban, amelyeknél nehéz
eldönteni, hogy melyik ábrázolás meséli újra a történetet, és
melyik reflektál távolabbról az Amykos-történetre. Így például
a Vatikáni Múzeum gyűjteményében található praenestei cisztán (15. kép) egy szakállas férfi és egy ifjú bokszmérkőzése
látható, a jelenet egy fa előtt játszódik, és mindketten szíjakkal bekötött kézzel küzdenek.55 Az ifjú mögött egy bokszzsák
lóg, majd még egy bokszkesztyűs ifjú következik, akit társa
olajjal ken be. A jelenet egy Silénos-alakkal zárul, aki auloson kísérőzenét játszik az atlétikai versenyhez. A ciszta vésetét
eddigi értelmezői nem tekintették mitológiai ábrázolásnak,56
de az Amykos-történet ábrázolásaitól csupán a forrás hiánya,
valamint a harmadik bokszkesztyűs alak jelenléte választja el.

Érdemes azonban megemlíteni, hogy a Ficoroni-ciszta ábrázolásán is megjelenik Amykos és Polydeukés alakja mellett egy
harmadik – jóllehet bokszkesztyűt nem viselő – bokszoló, aki
a forrás közelében egy fáról lelógó bokszzsákon gyakorol. Ennek alapján a vatikáni ciszta ábrázolása talán nem tekinthető
távolabbinak a mítosz „standard változataitól”, mint a fentebb
említett milánói ciszta jelenete, amelynek vésetén a mérkőzés
egyik résztvevője egy bokszkesztyűt viselő satyros.
Végül még egy praenestei cisztát lehet példaként említeni az
Amykos-történet tágabb kontextusát is bevonva a vizsgálódásba, amelyen a Dioskurosok és egy Silénos-szerű alak látható
(16. kép).57 Az állatbőrt viselő, kezében bunkósbotot és hosszú
kardot (harpé) tartó alakot a mellette lévő felirat pater poimili
onomnak, a „pygmaiosok atyjának” nevezi meg.58 A Dioskurosok a lovaik mellett állnak, a pygmaiosok atyjához hasonlóan
Kastór is Polydeukés felé fordul, aki – talán a megszólítottság
kifejezéseként – a mellkasára emeli a kezét. A pygmaios mögött Athéna látható, amint szárnyas nőalak üdvözli, majd pedig
egy férfi és nő két fiúgyermekkel. Itt nem található névfelirat
az alakok mellett, így bizonytalan, hogy kik ők, és hogyan kapcsolódnak a Dioskurosok és a pygmaios hármasához.
A pygmaiosok atyja megnevezés nem ismert más ókori képzőművészeti ábrázolásról vagy irodalmi forrásból, így kérdéses, hogy a ciszta alakja milyen kapcsolatban állhat a görög mitológiai hagyományban az Ókeanos partján lakó, és leginkább
a darvakkal való küzdelméről ismert pygmaios néppel.59 Agnès
Rouveret a ciszta vésetét a Ficoroni-cisztáéhoz hasonlította abból a szempontból, hogy a Dioskurosok héróikus alakja egyfajta parodisztikus ellenponttal – Silénosszal, illetve egy groteszk
alakkal – együtt jelenik meg.60 A pygmaiosok atyjának megjelenése valóban összevethető a Ficoroni-ciszta Silénos-alakjával: az alacsony termet, a nagy has, a szőrös mellkas, a görbe
orr, valamint a bozontos haj, szemöldök és szakáll az alakot a
silénosok ikonográfiai hagyományához kapcsolja.61 A Ficoroni-ciszta jelenetével való hasonlóságot pedig tovább erősítheti, hogy a pygmaios vagy nanos pygmaios elnevezés etimológiailag a pygmé szóból ered, amely egyaránt rendelkezik ököl,
ökölnyi és bokszolás jelentéssel.62 A Dioskurosok és a pygmaios alakjánál – szintén a Ficoroni-ciszta szereplőihez hasonlóan
– megfigyelhető a hímtagra kötött szalag (kynodesmé),63 amely
talán itt is a jelenet atlétikai jellegére utalhat. A Dioskurosokat
és a pygmaiosok atyját együtt ábrázoló jelenet tehát, amelyen a

15. kép. Praenestei bronzciszta vésete, Kr. e. 4–3. század (Bordenache Battaglia – Emiliozzi 1990, 468. tábla nyomán)
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16. kép. Praenestei bronzciszta vésete, Kr. e. 4–3. század (Bordenache Battaglia – Emiliozzi 1979, 133. tábla nyomán)

Silénos-szerű alak a pygmé szó által a bokszolás motívumát is
magában hordozza, az Amykos-történet motívumait idézi fel.64
Lehetőségként adódik, hogy a pygmaios a Ficoroni-ciszta vésetén látható Silénoshoz hasonlóan a Polydeukés és Amykos
találkozását elbeszélő történet mellékszereplője, de a lyoni
cisztán valamilyen számunkra ismeretlen szempont szerint az
ő alakja került a középpontba. A fentebb bemutatott milánói
ciszta ábrázolásán azonban a bokszoló satyros alakjában valószínűleg magára Amykosra ismerhetünk rá, így érdemes azt a
lehetőséget is fontolóra venni, hogy a pygmaiosok atyja talán
az Amykos-történet főszereplője, Polydeukés ellenfele.

A pompeii reliefsorozat értelmezése
az Amykos-történet köré épülő ikonográfiai
hagyomány tükrében
Az itt sorra vett közép-itáliai ábrázolások alapján kirajzolódik
az Amykos-történethez kapcsolódó gazdag ikonográfiai hagyomány, amelynek elemei megtalálhatók a mítosz változatos
elbeszéléseiben és más, nem a történetet elmesélő, hanem a mítoszra távolabbról reflektáló jeleneteken is. Amykos mítoszának jól azonosítható ábrázolásain, mint a Ficoroni-ciszta vésetén és egy faliszk vörösalakos stamnos jelenetén is felbukkan
egy Silénos vagy szakállas satyros. A milánói cisztán a forrás
mellett látható két bokszoló alakból kiindulva lehet Amykos
és Polydeukés találkozásának történetét felismerni, jóllehet a
jelenet egyik főszereplője szintén egy satyros. Egy, a mai fogalmaink szerint nem mitikus jelenet és egy részleteiben nem
ismert mitikus jelenet esetében pedig a mítosz hangsúlyos elemeinek jelenléte idézi fel Amykos történetét: a vatikáni ciszta
atlétikai jelenetén az idősebb és a fiatalabb bokszoló küzdelme
egy fatörzs előtt játszódik, a lyoni cisztán pedig a Dioskurosok
mellett egy Silénos-szerű alak, a melléírt névfelirat szerint a
bokszoláshoz is kapcsolódó pygmaios alakja tűnik fel.
Ezek a közép-itáliai ábrázolások, amelyek tehát az Amykos-történet tágabb körébe tartoznak, teremthetnek kontextust
a pompeii terrakottareliefek értelmezéséhez. Minthogy a reliefeken hiányzik a történet fontos mozzanataira, a bokszmér-
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kőzésre vagy Amykos büntetésére történő bármiféle utalás,
a jelenet nem tekinthető egyszerűen az Amykos-történet ábrázolásának, ahogy a reliefsorozat kutatásának több mint egy
évszázadot felölelő történetében sem merült fel ez a mítosz a
jelenet értelmezése kapcsán. A közép-itáliai ábrázolások gazdag anyagát tekintve azonban az Amykos-történethez kapcsolódó hagyomány mégis választ kínálhat arra az eddig teljesen
megoldhatatlannak tűnő problémára, hogy miért kerülhettek a
spártai Dioskurosok, a satyros és az oroszlánfejű vízköpő egy
kompozícióba.
A vízköpő – forrás – fölött megjelenő satyros jelenléte a
pompeii reliefen összhangba hozható azokkal a közép-itáliai
ábrázolásokkal, amelyeken egy satyros vagy egy idősebb Silénos is szerepet kap az Amykos-történet vagy a történetre
reflektáló jelenetek megjelenítésében. Különbséget jelent,
hogy a pompeii lapokon látható satyros fiatal, nem szakállas, míg a párhuzamként említett közép-itáliai ábrázolásokon
szakállas satyros, illetve Silénos-alakok jelennek meg. Ennek az eltérő részletnek a jelentése bizonytalan, ahogy az alak
pontos szerepét sem lehet meghatározni: a lyoni ciszta kettős
olvasatához hasonlóan a vízköpő fölött kiemelkedő satyros
lehet egyrészt az Amykos-történet ábrázolásain gyakran felbukkanó mellékszereplő, aki itt kiemelt hangsúlyt kap, másrészt pedig a milánói ciszta vésetéből kiindulva talán maga
Amykos, aki Polydeukést párbajra hívja. A jelenet középpontjában az oroszlánfejű vízköpő áll, annak megfelelően,
hogy az Amykos-történetben a víz a konfliktus okozója, és a
fentebb bemutatott etruszk vésett tükrön a vízköpő önmagában is felidézheti Amykos alakját.65 A Dioskurosok, a víz és a
satyros közös szerepeltetése tehát az Amykos történetet ábrázoló, illetve ahhoz valamilyen formában kapcsolódó jelenetekről ismertek, és ez a történet a pompeii reliefsorozat más
részleteire is párhuzamot kínál. Amykos legyőzése például
csupán Polydeukés hőstette, így eltérő szerepkörük magyarázhatja a két Dioskuros különböző megjelenítését, és talán a
satyros kézmozdulatát is, amellyel mintha a tőle jobbra álló
ifjút szólítaná meg. Polydeukés pálmaágat tartó, meztelen
alakja pedig a küzdelem formájára utalhat, amely nem harc,
hanem atlétikai agón.
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A fentiek alapján az Amykos-történet Kr. e. 4–3. századi közép-itáliai ábrázolásai adhatják meg a keretet a pompeii reliefsorozat megértéséhez, jóllehet nagy időbeli és térbeli távolság választja el ezeket az Augustus-kori campaniai terrakottalapoktól.
Párhuzamként lehet azonban említeni, hogy Nancy Thomson de
Grummond a pompeii Villa dei Misteri freskója és több évszázaddal korábbi etruszk és praenestei vésett tükrök ábrázolása között mutatott ki tartalmi kapcsolódást. A praenestei és pompeii
alkotásokon megfigyelhető hasonlóságokat – a Közép-Itáliát és
Campaniát évszázadok óta összekötő kapcsolatrendszer mellett
– a két város közötti szoros kapcsolat teszi érthetővé, mivel praenestei származású lakosok jelenléte már Kr. e. 200 körül, a második pun háborúk után kimutatható Pompeiiben.66 Elképzelhető
tehát, hogy az Amykos-történet különféle változatai, újramesélései, amelyek a képzőművészeti ábrázolások alapján rendkívül
népszerűek voltak Közép-Itália több központjában, inspirációt
jelenthettek a pompeii vízköpők készítőinek is.
A Dioskurosokat és a vízköpő felett kiemelkedő satyrost
ábrázoló reliefsorozat a pompeii építészeti terrakották körében

különleges helyet foglal el: ezeket a lapokat a pompeii vízköpők jellemzően dekoratív díszítéssel ellátott sorozatai közül kiemeli a satyros megszólító gesztusa alapján szinte narratívnak
nevezhető jelenet.67 Az alakok kompozíciója szintén párhuzam
nélküli a pompeii művészetben, és csak távolabbi, több évszázaddal korábbi közép-itáliai ábrázolások alapján lehet a jelenetet kontextusba helyezni és az Amykos-történetre reflektáló
összeállításként meghatározni. Jóllehet írott források hiányában nem rekonstruálható pontosan, hogy Polydeukés és Amykos mérkőzésének történetét hogyan mesélték újra a különféle,
a történet elemeit különböző összeállításokban tartalmazó itáliai ábrázolásokon, a pompeii terrakották az értelmezés ezen
bizonytalansága mellett is a mítosz rendkívül széles hatósugaráról tanúskodhatnak: a Dioskurosok és Amykos találkozásának elbeszélése a mítosz „pontos”, vagyis az általunk ismert
irodalmi feldolgozásokhoz hasonló, olykor rendkívül részletgazdag ábrázolásaitól például a pompeii reliefsorozatig terjedhet, amelynek témája csupán a mítosz tágabb körének feltérképezésével vált felismerhetővé.
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chitón látható.
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5 Nagy (2013, 153) összefoglalja a gyűjtemény megszerzésének
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23 Ltsz. MEG 12646. ES IV, 350; Simon 1992, 730, 10. sz.; van der
Meer 2016a, 111 és 124, 180. sz.; van der Meer 2016b, 72, 1. kép
és 20. jegyzet. Az alakok azonosításának bizonytalanságát maga
Erika Simon is hangsúlyozta. A jelenet alternatív olvasataként Pélias és Néleus története említhető: a két ifjú lenne itt ábrázolva,
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az ifjak azonosítását. A satyros-fej egyik tükrön sem szerepel a
jelenetben.
A háttérben felbukkanó satyros-fej párhuzama nem Antiopé
mítoszának ábrázolásain található meg, hanem ettől teljesen eltérő
kontextusban: a British Museum gyűjteményében őrzött etruszk
tükör vésetén Cacu és a Vipenas testvérek társaságában jelenik
meg hasonló részlet (ltsz. 1873,0820.105). L. B. van der Meer is
említi ezt a párhuzamot a vatikáni tükör bizonytalan értelmezése kapcsán (van der Meer 2016b, 72). N. T. de Grummond úgy
értelmezi a sziklák között felbukkanó satyros-fejet ezen a tükrön
– több hasonló, a jelenet fölött megjelenő és paterát tartó Silénos-alak alapján –, mint ami a jelenet prófétikus jellegét emeli ki
(de Grummond 2002, 68 és 69, 13. kép). A satyros-fej azonban az
alakok környezetének, egy dionysosi tájnak a megjelenítésére is
alkalmas lehetett, így a vatikáni tükör esetében nem kell feltétlenül a jelenet hangsúlyos szereplőjeként az értelmezés sarokkövének megtenni.
24 Amphión és Zéthos viszonylag ritka ábrázolásaihoz lásd Heger
1981.
25 Simon 1981, 855, 3. sz. és 857; Simon–Dennert 2009, 68, add.
2–5. sz. A császárkori mozaikokon kívül a lucaniai Brooklyn-Budapest-festő egy vörösalakos harangkratérja említhető, amelynek
jelenete azonban csak bizonytalanul azonosítható Antiopé és Zeus
történeteként (Simon–Dennert 2009, 68, add. 1. sz.). A vázaképen
a satyros által üldözött nőalak egy Zeus-oltárhoz menekül, és csu-
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pán ez a részlet utalhat arra, hogy a női főszereplő nem egy mai
nas, hanem Antiopé ábrázolása lehet.
Egy hellénisztikus kori reliefdíszes pohár esetében merült fel lehetőségként, hogy a szerelmespár Antiopé és Zeus, a mellettük látható két alak pedig a később születendő ikerpár ábrázolása lenne
(Heger 1981, 721, 9. sz.; Simon 1981, 855, 2. sz.). Amphión és
Zéthos azonosítása azonban ebben az esetben is kérdéses, Zeus
pedig itt sem satyros-formában jelenik meg, hanem a mögötte látható villámköteg azonosítja.
Az ikonográfiai hagyományban a lovak elsősorban a spártai Dioskurosokhoz kapcsolódnak. F. Heger azonban felhívja a figyelmet
arra, hogy a további attribútummal nem rendelkező lovas alakok
elvileg a thébai ikerpár ábrázolásaiként is értelmezhetők (Heger
1981, 722).
A vízköpővel ellátott pompeii építészeti terrakottareliefek többi ismert darabjánál a középen kiugró vízköpő fölött nem jelenik
meg figurális díszítés. A Dioskurosokat ábrázoló lap legközelebbi
párhuzamán például két szimmetrikusan elrendezett, szembenéző
griff látható a vízköpő két oldalán, az oroszlánfej fölött pedig nem
szerepel további alak (Pellino 2006, 54, VII. 11. sz., 14. tábla).
London, British Museum, ltsz. 1843,1103.49 (Walters 1931, 88.
tábla; Szeliga 1981, 174), illetve Nápoly, Museo Archeologico
Nazionale, ltsz. 6732 (Gury 1986, 620, 85. sz. és 632).
Szeliga 1981, 173–174. Ókori szerzők említése szerint a Dioskurosok kultusza feltehetően nem csupán Rómában kapcsolódott egy
forráshoz: a lakóniai Therapné melletti forrásnál Polydeukés szentélye állt, Byzantionban pedig kultuszuk egy nympha alakjával fonódott össze. A Dioskurosok és a víz kapcsolatához Szeliga 1981,
173–174; Köhne 1998, 108.
Beckel 1981. G. Manca De Mores és M. N. Pagliardi az Amykos-történet ábrázolásaként azonosította a Fregellaeban feltárt
Aesculapius-templom terrakotta oromcsoportjának egyik töredékét is, amelyen egy fához kötözött alakot véltek felfedezni (Manca
De Mores – Pagliardi 1986, 61). R. Känel azonban arra mutatott
rá, hogy az oromcsoport valószínűleg a trójai háború jeleneteit ábrázolja, és a hátrakötözött kezű alak – a fa nem azonosítható – talán inkább egy trójai fogoly lehet (Känel 2015, 87–91).
A G. Beckel által összeállított lista szerint (Beckel 1981, 739–740)
Amykos és Polydeukés párbajának jelenleg tizenhárom ábrázolása ismert, ezek közül pedig hét esetben – köztük faliszk és lucaniai
vázaképeken, praenestei ciszták és tükrök vésetén is – megjelenik
a forrás vagy a víz szerepére utaló egyéb részlet. Ahogy arról még
szó lesz, az ökölvívás és a forrás együttes előfordulása a bizonytalan esetekben az Amykos-történet azonosításának feltétele lehet.
Egykor viterbói magángyűjteményben; ES V, 23; Beckel 1981,
741, 16. sz. A felirat magyarázatára B. L. van der Meer egy szóbeli hagyományt feltételez, amelyben a forrás a bebryx király nevét
viseli (van der Meer 1995, 215).
A Villa Giulia gyűjteményében található etruszk vésett tükrön
(ltsz. 24.885; ES IV, 353; Dohrn 1972, 35. tábla) feltehetően szintén Amykos története ismerhető fel: két ifjú fogja közre a hátrakötözött kezű Amykost. Bár Amykos legyőzése a mitológiai hagyományban alapvetően Polydeukés alakjához kötődik, itt a két
Dioskuros egyenrangú szereplőként jelenik meg. T. Dohrn ezt a
szokatlan ábrázolást azzal magyarázza, hogy a tükör készítője a
szimmetrikus kompozíciót használó Talos-ábrázolásokat tekinthette kiindulópontnak, esetleg művét a Talos-történetet ábrázoló
tükrök pandanjának szánta (Dohrn 1972, 38).
Róma, Villa Giulia, ltsz. 24 787; Dohrn 1972; Beckel 1981, 739,
5. sz.; Bordenache Battaglia – Emiliozzi 1990, 211–226, 68. sz.,
297–313. tábla.
Robert 1919, 111. T. Dohrn a feltételezett görög festmény rekonstruálása során szintén lemondott a Silénos-alakról, és teljesen
átalakította a forrásnál zajló jelenetet: abból kiindulva, hogy egy
etruszk tükör vésetén (Párizs, Louvre, ltsz. Br 172, MND 265)
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Orpheus és Lynkeus névfeliratokkal ellátott alakja látható, amint
egy kútnál szomjukat oltják, a forrás mindkét oldalán egy-egy argonauta alakját helyezte el (Dohrn 1972, 29–30 és a tükörhöz 31.
tábla).
Róma, Villa Giulia, ltsz. 6152; Beazley 1947, 78–80, 19, 1. tábla;
Beckel 1981, 739, 1. sz.
Párizs, Bibliothèque Nationale, ltsz. 442; Beckel 1981, 740, 11. sz.
Beckel 1981, 741. Amykos a vázaképen sziklához kötözve látható,
amelyet G. Beckel szintén színházi elemként említ. A dél-itáliai
vázafestészetben azonban nem a szikla általában, csupán a szikla-ív tekinthető a színház világára utaló részletnek (Taplin 2007,
39). A szatírjátékok ábrázolásainak azonosítási nehézségéről az
athéni és dél-itáliai vázafestészetben lásd Taplin 2007, 33–35. Jóllehet a szatírdrámákban feltehetően nem jelentek meg mainasok a
színpadon, jelenlétük a vázaképen talán azzal magyarázható, hogy
a vázafestő a darab dramaturgiájától elszakadva ábrázolta a dionysosi környezetet (Del Corno 1971–1974, 208–209).
T. Dohrn szerint a Ficoroni-ciszta Silénos-alakjának semmi köze
sincs Sophoklés darabjához (Dohrn 1972, 30), míg mások szerint a két fentebb említett közép-itáliai darab is Sophoklés szatírdrámájának a hatását mutatja (Del Corno 1971–1974, 211–213;
Beckel 1981, 741). Hasonlóan vélekedik T. P. Wiseman is, aki a
Ficoroni-ciszta vésetén a kútnál megjelenő Silénos alakjából kiindulva próbálja rekonstruálni Sophoklés darabját: talán az volt a
szatírkórus jutalma, hogy Dionysos borrá változtatta a forrás vizét
(Wiseman 2004, 95).
Apollónios Rhodios Argonautikájához írt scholion szerint (Schol.
ad Argon. II. 98) a párbaj Epicharmos és Peisandros műveiben
Amykos megkötözésével ért véget, tehát Amykos ezenfajta büntetése jelen volt a görög irodalmi hagyományban (Dohrn 1972, 31,
123. jegyzet; Weis 1982, 27, 44. jegyzet a szöveghely idézésével).
Ugyanakkor Sophoklés darabjához hasonlóan ezekben az esetekben sem tudható, hogy milyen módon, mihez – esetleg sziklához
vagy fához – történt ez a megkötözés.
Az athéni drámaszerzők szövegei és a dél-itáliai ábrázolások közötti eltérésekről, így például az önálló előadói hagyományok kialakulásáról lásd Taplin 2007, 24.
Rouveret 1996, 235–236; a témához lásd még bővebben Wiseman
1988.
Kizárólag a közép-itáliai ábrázolások alapján talán nem is merült
volna fel a színházi kontextus értelmezési lehetőségként, a lucaniai
vázaképpel pedig nem kapcsolja őket össze ikonográfiai hasonlóság. A lucaniai hydriával történő összevetést mégis az indokolhatta, hogy Amykos közép-itáliai ábrázolási hagyományát – ahogy
erről fentebb szó volt – C. Robert és T. Dohrn is görög mintaképek alapján vezette le, amelyek szerintük dél-itáliai közvetítéssel
érkezhettek Közép-Itáliába. Ezzel szemben A. Weis azzal érvelt,
hogy Amykos fához kötözése a közép-itáliai ábrázolásokon – Livius (I. 26) leírása alapján – az arbor infelixhez kapcsolódó helyi
rítus alapján értelmezhető, és így inkább helyi mesterek találmánya lehet. Weis 1982.
Milánó, magángyűjtemény; Bordenache Battaglia – Emiliozzi
1979, 133–134, 38. sz., 161–164. tábla.
A ciszta vésetét G. Bordenache Battaglia és A. Emiliozzi az Amykos-történet hiányos ábrázolásaként írja le, amelyen Polydeukés
mellett két satyros szerepel, Amykos pedig hiányzik a jelenetből
(Bordenache Battaglia –  Emiliozzi 1979, 133-134). L. B. van der
Meer a Dioskurosokat – a Polydeukés mellett lévő, háttal ábrázolt ifjú lehetne a Dioskurosok másik tagja, bár a forrás mellett is
látható egy ifjú, talán egy további argonauta – és kérdőjellel Marsyast említi az ábrázolás szereplőiként (van der Meer 2016a, 116).
„Semmi közös nem volt bennük küllemre, alakra:
úgy nézett ki az egyik, mintha Tüphósz fia volna,
vagy Gé szörnyszüleménye...”
(II. 37–39; Tordai Éva fordítása)
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Apollónios Rhodios nyomán pedig Valerius Flaccus eposzában (IV. 188 és 236–237) is említésre kerül Amykos szörnyszerűsége, Typhónhoz való hasonlósága.
„Egy behemót nagy férfi hevert itt, – isszonyu látvány! –
durva ököltől tépett füllel; gőgösen eldőlt,
s rettenetes mellén, széles hátán a feszes hús
mint öntött vas-szobron, aképpen domborodott ki;
válla alatt, a kemény karokon, mint gömbölyü szikla,
melyet a gyorssodrásu folyam forgatva csiszolgat
roppant örvényében, aképp álltak ki az izmok,
s hátát és a nyakát egy oroszlánbőr boritotta,
összeakasztva a kulcscsontján két lába hegyével.”
(Theokritos: XXII. idill 44–52; Kerényi Grácia fordítása)
Amykos itt említett állatbőr öltözetét D. Del Corno a Ficoroni-ciszta vésetén a forrás mellett megjelenő Silénos alakjához hasonlítja (Del Corno 1971–1974, 218, 29. jegyzet).
A Ficoroni-ciszta Amykos-alakjának legjobb párhuzama egy
Kr. e. 350 körüli paestumi vörösalakos palack vázaképén található, amely a fához kötözött Marsyast ábrázolja (Dohrn 1972, 15 és
39. jegyzet; Weis 1982, 30, 2. tábla, 8. kép).
Palestrina, Museo Archeologico, ltsz. 1493; Bordenache Battaglia
– Emiliozzi 1979, 157–158, 49. sz., 211–215. tábla; Beckel 1981,
740, 12. sz.
Egykor Berlinben, a második világháborúban nyoma veszett; Bordenache Battaglia – Emiliozzi 1979, 62–63, 8. sz., 71–72. tábla;
Beckel 1981, 739, 5. sz.
Róma, Villa Giulia, ltsz. 24864; ES II, 171; Beckel 1981, 739,
2. sz.
De Grummond 2004, 364–365.
Ptolemaios Chennos egy könyvében szerepel ez a részlet, ahogy
arról Phótios könyvismertetője beszámol (Phot. Bibl. 190; Del
Corno 1971–1974, 210, 11. jegyzet).
Musei Vaticani, ltsz. 12244–12245; Bordenache Battaglia – Emiliozzi 1990, 322–324, 102. sz., 468–471. tábla.
Bordenache Battaglia – Emiliozzi 1990, 323; van der Meer 2016a,
117, 102. sz.
Lyon, Musée des Beaux Arts, ltsz. E-154. Bordenache Battaglia –
Emiliozzi 1979, 108–111, 27. sz., 131–133. tábla.
A pygmaios megnevezés latin megfelelője a pumilio, ahogy az
Aulus Gellius egyik etimológiai elemzésében is olvasható (Noctes
Atticae XIX. 13). Lásd szintén de Vaan 2008, 499 pumilus szócikkét.
A pygmaiosok a görög ikonográfiai hagyomány szerint olykor állatbőrt viselnek pajzsként, így legalábbis ez a részlet értelmezhető
a görög mitológia pygmaios-alakjai felől is. A pygmaiosok ábrázolásaihoz lásd Dasen 1993, 185–186.
Rouveret 1996, 236. A fentebb bemutatott vatikáni cisztát is említi
párhuzamként, amelynek vésetén a Silénos alakja bokszolók társaságában jelenik meg, jóllehet az atléták ebben az esetben nem
feltétlenül azonosíthatók a mitikus ikerpárral.

61 A pygmaiosok szokásos ábrázolása ugyan némileg eltér a fenti
jellemzőktől, általában a törpék megjelenítése a görög képzőművészetben – vastag szemöldök, benyomott orrvonal, vastag
ajkak, szakáll – Dionysos világához kapcsolódik (Dasen 1993,
173).
62 A pygmé szó többféle jelentése mellett a latin pumilus és pugil
szavak összecsengését is lehet említeni (a két szó egyébként különböző etimológiájához lásd de Vaan 2008, 499 pumilio és pun
go szócikkét). Statius leírásában például a bokszolás – bár nem
bokszkesztyűvel és szabályszerű mérkőzések formájában – szerepet kap a pygmaiosok és a darvak közötti küzdelemben:
„Majd törpék hada jő merészen, őket
túl gyorsan befejezve gyúrta rég a
természet kicsi, labdaforma görccsé.
Vív népük sebet osztva, és ijesztik
– mily kézzel! – keserű halállal egymást.
Mars ősünk kacag és az ősi Virtus,
s bámulják e vadabb csatát a darvak,
mik majd hullnak a többi jófalattal.”
(Silvae I. 6, 57–64; Muraközy Gyula fordítása)
A latin nyelvű szövegben a „törpék hada” eredeti formája ordo
pumilorum, az utolsó két sor pedig így hangzik: casuraeque va
gis grues rapinis / mirantur pugiles ferociores, vagyis szó szerinti fordításban: „és a majd röpködő zsákmányként lehulló darvak
csodálják a vadabb bokszolókat”.
63 Bordenache Battaglia – Emiliozzi 1979, 109.
64 A ciszta – számomra nem meggyőző – funeráris értelmezésében
a három alak – a Dioskurosok és a pygmaios – a holtak világának
bejáratát jelölnék (Harari 2003, 178).
65 Az alakok körül látható kisebb növényeket – ahogy arról fentebb
már szó volt – Oroszlán Zoltán és Dobrovits Aladár a jelenet alvilági kontextusának jeleként értelmezte. Bár az Amykos-történetben különféle fafajták fontos szerepet játszanak (Amykost büntetésként fához kötözik, valamint egy hagyomány szerint a sírján
babérfa nő – Weis 1982, 28 és 57. jegyzet), ezek a kisméretű, lágyszárú növények inkább csak a külső helyszínt jelző térkitöltő motívumként értelmezhetők. Ez a részlet tehát nem kötődik szorosan
az Amykos-történethez illetve annak ábrázolásaihoz, de jól érzékelteti a forrás természeti környezetét. Hasonlóképpen Theokritos
XXII. idilljében a Dioskurosok buja növényi környezetben lelnek
rá a forrásra:
„Karcsu fenyők álltak körben, nem messzire innen,
zöld, borzasfejü ciprusok és hószínü platánok,
s köztük, a réten, a bolyhos méhecskék örömére
nyár elején nyíló, jóillatu tarka virágok.”
(40–43. sor; Kerényi Grácia fordítása)
66 De Grummond 2002, 83–85.
67 A fentebb említett változatnál, amelynél a satyros alakjának helyét
a vízköpő fölött megjelenő oroszlánkölyök foglalja el, a kompozíció mitológiai értelmezése szintén háttérbe szorult.
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