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ÓKOR

Sírdomborművek Flavia Solvából

Az	1960-as	években	kezdődött	el	az	a	nagyszabású	vállalkozás,	mely	
a	Római	Birodalom	 szobrászati	 alkotásainak	 teljes	 katalógusát	 kí-
vánja	elkészíteni	(Corpus Signorum Imperii Romani).	A	feldolgozás	
és	publikálás	országonként	történik.	Már	eddig	is	nagyon	sok	kötet	
jelent	meg,	de	 továbbra	 is	 folyamatban	van	az	újabb	művek	meg-
jelenése.	Az	 ausztriai	 emlékanyag	 négy	 kötetben,	 azon	 belül	 több	
faszcikulusban	(általában	4–6)	lát	napvilágot.	Többségük	már	meg-
jelent,	már	csak	néhány	hiányzik	a	 teljességhez.	Ausztria	 területén	
két	provincia	volt:	Pannonia	nyugati	sávja,	valamint	Noricum.	Flavia	
Solva	(municipium)	Noricum	délkeleti	részén,	a	mai	Graz	közelében	
feküdt. 

A	Flavia	 Solva	 kőemlékeit	 tartalmazó	 1.	 füzet	 a	 körszobrászati	
emlékeket, a 2. füzet a portré medaillonokat és portré fülkéket, a 
3.	füzet	a	sírsztéléket	és	síroltárokat	tartalmazza,	míg	a	4.	a	sírépít-
mények	domborműveit.	Maguk	az	építmények	nem	maradtak	meg,	
csupán	a	domborműves	 táblák,	amelyekről	nyilvánvaló,	hogy	nem	
önállóan	 álltak,	 hanem	 egy	 nagyobb	 építmény	 részét	 képezték.	A	
domborművek	tematikusan	vannak	elrendezve:	szolgálónők	és	szol-
gálók	ábrázolásai,	dionyzikus	domborművek,	ifjú	alakok	(hérószok)	
és	Héraklés	 (Hercules)	ábrázolásai.	Mint	a	címből	kiderült,	készül	
még	egy	5.	faszcikulus	is	további	sírépítmény	domborművekkel,	me-
lyeken	mitológia	témák,	vadászatábrázolások,	dekoratív	elemek	stb.	
fordulnak	elő.	

A	kötet	gazdag	bibliográfiával	kezdődik,	majd	a	katalógus	követ-
kezik.	Az	egyes	 tételek	nagyon	gondos	 leírásokat	 tartalmaznak:	az	
adott	kőre	vonatkozó	szakirodalom	felsorolásával,	a	kő	állapotának	
és	ábrázolásának	a	leírásával	és	a	datálás	kérdéseivel.	Az	első	fejezet	
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a	 két	 vagy	 több	 domborművet	megőrzött	 sírépítményekkel	 foglal-
kozik.	Ezek	közt	a	következő	ábrázolások	 fordulnak	elő:	Héraklés	
tettei,	 Néreisek,	 Dioskurosok,	 szatírok,	 szolgálónők	 és	 szolgálók,	
hérószok.	A	domborművek	keletkezési	ideje	általában	a	késő	antoni-
nusi	és	a	severusi	időkre	tehető,	ez	lehetett	tehát	a	város	virágkora.	A	
város	jómódjára	utal	az	is,	hogy	a	domborművek	többsége	márvány-
ból	készült.	

A	katalógus	első	 tételén	egy	szép	sella curulis	ábrázolást	 látha-
tunk,	melyet	két	oldalról	egy-egy	liktor	vesz	körül,	majd	egy-egy	
tógás	 alak	 következik.	A	 liktorok	 alapján	 kijelenhető,	 hogy	 az	 el-
hunyt flamen	 volt,	mégpedig	 a	 helyi	 császárkultusz	 papja.	Hérak-
lés	 tetteit	ábrázolják	a	Nr.	28–30	számú	domborművek.	Eredetileg	
valószínűleg	mind	 a	 12	munka	 szerepelt	 a	 sírépítményen,	 de	 csak	
a	 következők	 maradtak	 meg:	 Héraklés	 Diomédés	 lovaival,	 a	 kré-
tai	 bikával,	Augeias	 istállójával	 és	 a	 hesperisek	 aranyalmáival.	Ez	
a	mondakör	a	provinciális	művészetben	is	igen	kedvelt	volt.	A	mí-
tosz	 a	 nehéz	 és	 veszélyes	munkák	 elvégzése	 után	 való	 apotheósis 
példázata,	s	mint	ilyen	párhuzamul	szolgált	a	fáradtságos	emberi	élet	
után	várható	égi	jutalom	elnyerésére.	Ezért	foglalt	el	fontos	helyet	a	
sepulchrális	művészetben.	A	Nr.	31–33.	reliefek	ifjú	harcosokat	áb-
rázolnak	fegyverekkel,	de	mezítelenül.	Ezt	a	gyakori	témát	a	régebbi	
kutatás	Mars	Latobiusnak,	egy	helyi	istenségnek	tartotta,	és	kapcso-
latba	hozta	a	magdalensbergi	ifjú	híres	bronzszobrával.	Az	egy	em-
lékművön	történő	ismétlődésük	azonban	valószínűtlenné	teszi,	hogy	
a	noricumi	hadistenről	 lenne	szó.	Sokkal	 inkább	úgy	gondolják	az	
újabb	kutatásban,	hogy	a	sírtulajdonos	harci	vitézségét	(virtus)	jut-
tatják	kifejezésre.	A	Nr.	34–35.	két	frízrészletet	őrzött	meg	tengeri	lé-
nyeken	lovagló	Nereisekkel.	A	régebbi	kutatás	ezeknek	csupán	deko-
ratív	szerepet	tulajdonított.	Később	ebben	a	boldogok	szigetére	való	
utazás	kifejezését	látták.	A	legutóbbi	értelmezés	szerint	a	dionysosi	
tengeri	thiasos	(ünnepi	felvonulás)	jeleneteiről	és	alakjairól	van	szó,	
mely	a	lelkek	boldog	túlvilági	állapotát	jelenítik	meg.	Legközelebbi	
párhuzamai	a	tengerilény-szarkofágokon	fedezhetők	fel.	A	Nr.	38–
39.	domborművek	Dioskurosokat	ábrázolnak,	akik	úgy	értelmezhe-
tők	síremlékművön,	hogy	a	lékel	kísérői	a	túlvilágra	történő	utazás	
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során.	A	 szolgálót	 ábrázoló	 domborművek	 között	 olykor	 írnokok	
(librarius)	 jelennek	meg	 (Nr.	 44,	 46).	A	 kutatás	 szerint	 ezek	 nem	
a	sírtulajdonos	műveltségére	utalnak,	hanem	általában	a	szolgálóra,	
aki	gazdája	diktálására	készen	várakozik.	

	A	továbbiakban	az	ábrázolások	témája	szerint	vannak	csoporto-
sítva	a	domborművek.	A	második	fejezet	a	szolgálónőket	tartalmaz-
za.	Ezek	előfordulása	Flavia	Solvában	feltűnően	gyakori	(13	darab).	
Két	 típusa	 különböztethető	meg.	Egyiken	 kézitükröt,	 ékszeres	 do-
bozt	vagy	kosarat	tart.	Ezek	az	úrnő	szépítkezésénél	segédkező	szol-
gálólányok.	A	másik	 típuson	áldozókancsót,	áldozókészletet	 (map-
pa)	tart	a	kezében,	ami	arra	utal,	hogy	a	halotti	áldozatban	működik	
közre	a	szolgálólány.	Sajátos	ruhaviseletük	alapján	ezeket	noricumi 
lányoknak	is	nevezik.	Elterjedésük	a	Kr.	u.	II.	század	második	felére,	
a	III.	század	elejére	tehető.	

A	 következő	 fejezet	 a	 szolgálókat	 tartalmazza.	 Egyik	 típusuk	
íróeszközökkel	 jelenik	meg:	 íróvessző	(stilus)	vagy	 toll	 (calamus),	
írótábla	vagy	irattekercs	van	a	kezükben,	ami	arra	utal,	hogy	írnokról	
van	szó,	aki	várja	ura	parancsát	a	feljegyzésre.	A	másik,	ritkább típus 
áldozati	korsóval	jelenik	meg,	azaz	urának	az	áldozatbemutatásánál	
segédkezik.	Ruházatuk	térdig	érő,	rövid	ujjú	tunica,	de	a	hosszú	ujjú	
is	előfordul	(tunica manicata)	a	III.	századi	domborműveken.

A	negyedik	fejezet	a	Maenas	ábrázolásokat	tartalmazza.	Ezekből	
11	került	elő	Flavia	Solva	territoriumán.	Ezek	a	dionyzikus	figurák	
dobot,	 cintányért,	 fáklyát	és	kendőt	 tarthatnak	a	kezükben.	Ezek	a	
dionyzikus	szarkofágokról	származó	alakok	a	túlvilág	örök	boldog-
ságát	szimbolizálják,	ahogy	ezt	már	a	korábbi	kutatások	megállapí-
tották.	Az	ötödik	fejezet	a	szatírábrázolásokat	tartalmazza.	Ezekből	
15	maradt	fenn	Flavia	Solvából.	Tánclépésben	jelennek	meg,	lábukat	
többnyire	keresztbe	téve,	egyik	kezükben	szőlőfürtöt,	másikban	fu-
volát	tartanak.	Esetükben	nem	mutatkozik	tipológiai	rokonság	a	di-
onyzikus	szarkofágok	ábrázolásaival.	Valószínűleg	a	mintakönyvek	
révén	 terjedtek	 el.	Típusuk	kialakulásában	az	 évszakokra	 jellemző	
perszonifikációkat	ábrázoló	szarkofágok	alakjai	játszhattak	szerepet.

A	hatodik	fejezet	az	ifjúalakok	(hérószok)	csoportját	tartalmazza.	
Mezítelenül	jelennek	meg,	fejükön	sisak,	kezükben	pajzs	és	lándzsa,	
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vállukon	 kardszíj.	 Rendszerint	 párosával	 jelennek	meg,	 ezért	 sem	
lehetnek	 istenábrázolások,	 hanem	 az	 elhunyt	 harci	 erényeit	 jelké-
pezhetik.	A	hetedik	 fejezet	 a	Héraklés	 ábrázolásokkal	 foglalkozik.	
Köztük	különlegességnek	számít	a	Hercules	Musarum	típus	(Nr.	98).	
A	 lanton	 játszó	 hérósz	 egy	 sírépítményen	 általában	 a	 legyőzhetet-
lenségre	utalhat.	A	halott-szimbolikában	egyértelműbb	a	Héraklés	és 
Alkéstis	ábrázolásának	az	értelmezése	(Nr.	99).	Az	asszony	vissza-
vezetése	az	alvilágból	a	halál	fölötti	győzelmet	jelképezi.	

A	kötetet	a	köznevekre	is	kiterjedő	névmutató,	valamint	képjegy-
zék	zárja.	Az	illusztrációk	kiváló	minőségűek,	ami	kulcsfontosságú	
is	a	sorozat	természetéből	adódóan.	

Erwin Pochmarski: Die Grabbaureliefs (erster Teil) des Stadtgebietes von Flavia Solva [Flavia	
Solva	városkörzetének	sírépítmény	domborművei	(első	rész)].	Corpus	Signorum	Imperii	
Romani, Österreich	IV/4.	Verlag	der	Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 
2021.	p.	110	+	Tafel	63.		
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