
TOPÁL Judit 

A PANNÓNIAI MÁZAS SERPENYŐFOGÓKHOZ 

Az utóbbi két évtizedben Magyarországon előkerült 
nagy mennyiségű római leletanyag sem módosítja a 
tényt, hogy a korai és középső császárkori kerámiale
letek között relatíve kevés a mázas áru. Többek között 
ez is oka lehet annak, hogy e leletcsoport tartósan nem 
kötötte le hazai kutatóink figyelmét. Kivételt képez 
Bónis Éva a mázas kerámiagyártás centrumainak ku
tatásával és Bánki Zsuzsa a Tác-gorsiumi anyag fo
lyamatos és szisztematikus közlésével. 

Az itáliai mázas kerámiaművesség leginkább a dél-
galliai műhelyekre hatott, ahol korán elkezdődött a 
mázas edények készítése. Különösen kedvelték a reli
efdíszes nyelű fémserpenyők agyagutánzatait. Ezek 
Pannoniában, főleg Aquincumban előkerült darabjait 
ismertetjük a következőkben, néhányukat most elő
ször. 

1. Serpenyőfogó félkörös lezáródású vége. Anyaga 
szürke agyag, a máz alatt vastagon élénkvörösre 
égett. Egész felületén sárgás-zöldesbarna ólom
máz, igen jó minőségű, üvegszerűen csillogó, alig 
kopott. A fogó szélein mindenütt recézett vona
lakból álló keret és sokszirmú rozettasor fogja 
közre az arányosan megmunkált j ó i kidomborodó 
női mellképet, amelyet a hajviselet és a fejtetőn 
lévő félhold alapján Luna-Selénének tartunk. 5 x 
1,4 x 0,7 cm. Aquincum, szórvány, Ltsz. BTM Ró 
30240. 1. kép. 

2. Serpenyőfogó félkörös vége, a nyél egyharmada 
van csak meg. Szürke agyag. Ábrázolása mint az 
előbbi darabé. Felületén sárgászöld, kopott 
ólommáz. 5 x 5 x 1,5 cm. Aquincum, szórvány. Ltsz. 
BTM Ró 30241.2. kép. . 

3. Serpenyőfogó, csaknem teljes egészében megma
radt. Anyaga szürke, közvetlenül a máz alatt vö
rösre égett. Egész felületén barnászöld máz, mely 
a kiemelkedőbb részeken barnássárga. Ábrázolá
sa mint az előbbi darabé, de a Luna buszt és a 
rozetták erősen kopottak. 10,3 x 5,2 x 2,2 cm 
Aquincum, Gázgyár. Ltsz. BTM Ró 30238.3. kép. 

4. Serpenyőforgó vége. Homogén, szürke agyag, 
közvetlenül a máz alatt is. Felületén barnászöld, 
üvegszerűen csillogó, de kissé repedezett máz; a 
hátlapja jobb állapotú, simább. Reliefdísze mint az 
előző daraboké. 6,5 x 5,5 x 1,4 cm. Aquincum, 
Papföld, Ltsz. BTM Ró 50576 (Pf 164). 4. kép. 

5. Serpenyőfogó vége. Anyaga homogén szürke 
agyag, a máz alatt néhol vörösre égett. Felületén a 
máz nem mindenütt egyenletes, fent barnás, lent 
zöldebb. Előlapjáról a máz sérülés miatt részben 
lepattogzott, egyébként maga a relief alig kopott. 
Lelőhelye az előbbiek alapján nagy valószínűség

gel Aquincum, Gázgyár. Ltsz. BTM Ró 51880. 
5. kép 

6. Esztergom (Solva), a Balassi Bálint Múzeum őriz 
egy, az előbbi öt darabbal megegyező típusú ser
penyőfogó-töredéket. Anyaga világosszürke, 
közvetlenül a barnászöld máz alatt vörösre égett. 
Az ólommáz helyenként másodlagosan lilára és 
sötétbarnára színeződött. Sérült, 7,3 x 5,6 x 1,8 cm, 
Lelőhelye ismeretlen, de nagy valószínűséggel 
Aquincum. Ltsz. 63.58.4R. 6. kép. 

7. Végül ugyancsak az előbbi típushoz tartozónak 
véljük a tatai Kuny Domokos Múzeumban őrzött, 
de Szőnyből (Brigetio) származó serpenyőfogó
töredéket. Anyaga finom homogén, világosszür
ke agyag. Felületén alig kopott, selyemfényű, vilá
gos barnászöld ólommáz, fent mázcsomó. Széle
ken körben gyöngymustra-keretben V alakú levél
sor, középen elmosódott fej relief. 3,8 x 3,7 x 0,9 
cm. Ltsz. Ta K 1212. 7. kép. 

8. Formailag ugyan az előbbiekhez, ábrázolás szem
pontjából azonban új típushoz soroljuk azt a ser
penyőfogót, mely a Marcus utáni katonai tábor 
praetenturájának egyik legénységi épületéből ke
rült elő.10 Az aquincumi darabok közül ez a legé
pebb; a csésze-rész ívelt kezdeménye mindkét ol
dalon megmaradt, tanúskodván a nyél és a csésze 
egybeöntött voltáról. Anyaga finom kékesszürke 
agyag, a máz alatt néhol vékony vöröses csík. 
Egész felületét vastag rétegben csillogó, sötét sár
gászöld máz borítja. A fogó szélein nagy gömbök
ből álló gyöngysor dísz fut, középen alig kiemelke
dő, dús hajzatú fej reliefje, nagy valószínűséggel 
Medúzafő, alatta álló, mezítelen, szárnyas (?) 
gyermek figurája, talán Amor vagy Bacchus. Fogó 
H: 9, Sz: 4,5 Vast: 1,2 cm. Csésze átm: 17,0 cm. 
Lelőhely: Budapest, III. Kórház u. 6-12. Ltsz. 
BTM Ró 89.1. 44.8. kép. 

9. Inkább ez utóbbi (ti. Bacchus) ábrázolása látható 
a másik Brigetioból származó, ugyancsak a tatai 
múzeumban őrzött töredéken. Anyaga vilá
gosszürke, a széleken vörösre égve. Egész felüle-

—tén-vJlÁgos^zöldessárga ólommáz. Előlapján apró 
gyöngysor-keretben hét rozetta, középen álló, el
mosódott meztelen alak, bal kezében botot (talán 
thyrsus), jobbjában kancsót tart. A gyöngysor-ke
retről egy szőlőfürt függ alá, ez utóbbi is valószí
nűsíti a Dionysos-Bacchus ábrázolást. 6,5 x 4,5 x 1 
cm. Ltsz. Ta 712/2. 9. kép. 

10. A harmadik, Brigetioból származó serpenyőfogó
töredék anyaga szürkésfehér, finom agyag, fe
lületét zöldessárga, üvegfényű máz borítja, köra
lakú mezőben kilenc rozetta, középen jobbra futó 
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meztelen gyermekelak, szintén Amor vagy 
Bacchus. 4,9 x 4,2 x 0,9 cm. Ltsz. MNM Római 
gyűjtemény 78.1893. 210. kép. 

A többi bemutatandó nyél nem félkörös, hanem a 
végén egyenes lezáródású típusba tartozik. 

11. Nyéltöredék, anyaga finom, szürke agyag, egész 
felületén sárgászöld máz, mely a a bal felső csü
csökbe másodlagosan fúrt lyuk miatt megsérült. 
Dombordíszei is meglehetősen kopottak: lent 
jobbra szárnyas Amor, jobbjában edény. Az amo-
rett fölött botszerű tárgy (pedum?), felette elmo
sódott ábrázolás. A nyél felső részén részben sé
rült névbélyeg: FECI/VALMAX = fed/Valeri
us) Max(imus) 11,5 x 5,5 cm. Aquincum, szór
vány16 Ltsz. BTM Ró 30239.11. kép. 

12. Ragasztott, kiegészített, jelen állapotában teljes 
serpenyő, s mint ilyen, tárgyalt anyagunkban egye
dülálló. A Győr(Arrabona)-nádorvárosi kora 
császárkori temető egyik szórthamvas sírjából ke
rült elő. Egész felületén kívül-belül világos zöl
dessárga mázzal vastagon bevonva. A relatíve kes
keny nyél felső, kiszélesedő végén két rozetta, 
vagy inkább stilizált kosszarv látható. A jobb 
felső sarokban talán lyra, alatta kratér szélén esi-

- 21 
pegető madár, talán holló/varjú vagy kakas. A 
kratér alatt jobbra álló bakkecske, vagy inkább 
kos. A nyél két hosszúcsőrű madárfej (talán da
ru) ábrázolással kapcsolódik az edény peremé
hez. M: 6,3, Átm: 13 cm. H: nyéllel együtt: 21 cm, 
Tá: 8,4 cm. Lelőhely: Győr-Nádorváros, 5. sír. 
Ltsz. 64. 2.27.12. kép. 

13. Végezetül egy aquincumi serpenyőnyelet emlí
tünk, mely mindmáig analógia nélkül áll a hazai 
anyagban. Világos szürkésbarna agyagból készült, 
felületét nem mázzal, hanem szürke, kisssé fényes 
bevonattal látták el, mely a mélyedésekben egé
szen feketés-szürke. A hátlap durván megmun
kált, oldalait nedves késsel vágták le. E darab 
nyilván a mázas serpenyőfogók helyi utánzata, va
gyis az utánzatok utánzata. Reliefdíszítése is zsú
folt és meglehetősen koncepciótlannak tűnik: a 
széleken kettős gyöngysor, kisebb-nagyobb, durva 
kivitelű bütykök, továbbá jobbra és balra két ma-
dár(?).25 Fent Medúzafő, alatta körben 8 + 1 ro
zetta. 10,4 x 6,4 x 2 cm. Aquincum, Gázgyár. Ltsz. 
BTM Ró 30255.13. kép. 

Felsorolt darabjaink között markánsan elkülöníthe
tő csoportot alkotnak a Luna mellképpel díszített ser
penyőfogók (7 db). A Brigetioból származó kisebbik 
töredék kivételével valamennyi Aquincumban került 
elő; az Esztergomban lévő, ismeretlen lelőhelyűnek 
bejegyzett fogó szerintünk - a többi öt, csaknem meg
egyező példány alapján - aquincumi eredetű és vétel, 
vagy ajándék útján kerülhetett Esztergomba. Mind a 
hét példánynál feltűnő az egységes ikonográfia, mely 
feltétlenül hasonló vagy éppen azonos öntőmintára en
ged következtetni. S mivel a tárgyak előkerülési helye 

több esetben bizonyíthatóan Aquincum, kézenfekvő, 
hogy a készítési centrumot is ott kell keresnünk. Ennek 
néhány jelét az elmúlt évtizedek kutatásai során való
ban sikerült megtalálni, elsősorban különféle típusú 
mázas edények, illetve mécsesek formájában, pl. a Bé
csi úti kora császárkori sírparcelláben, a Laktanya ut
cai parancsnoki épület anyagában, a Benedek Elek ut
cai temetőben. Nagy Tibor az Aquincum-polgárvá-
rosban végzett kutatásai során a Basilica ß jelzésű 
munkaterületen nemcsak mázas táltöredékeket, ha
nem az ólommáz készítéséhez használt nyersanyagot 
és kisebb-nagyobb keverőtégelyek darabjait is megta
lálta. Mind Kába Melinda, mind pedig Nagy Tibor 
végső időhatárként a markomann háborúk, ill. a Kr. u. 
2. század végét adja meg. Mindezek alapján joggal fel
tételezzük, hogy a Kr. u. 2. század közepén, ill. a szá
zad 2. harmadában a polgárvárosi ún. gázgyári faze
kastelepen működött legalább egy olyan fazekas, aki 
ismerte - magával hozta, vagy átvette - e korai mázas
technikát, és azt a helyi formakinccsel kombinálva rö
vid ideig alkalmazta is. Hogy e termékek iránt nem 
volt túlságosan nagy a kereslet - valószínűleg csak egy 
szűk réteg igényelte - azt a leletek csekély száma bi
zonyítja. 

A félkörös lezáródású serpenyőfogók másik cso
portját a Brigetioból származó kettő és egy aquincumi 
darab képviseli. Ikonográfiái alapon véljük összetarto-
zónak ezeket: ugyanis mindháromnál a keretelést ké
pező gyöngymustra a valódi fémedények fogóját utá
nozza, a mezítelen alak szerepeltetése pedig egyér
telműen a dionysosi eszmekörrel hozható kapcsolatba. 

A két brigetioi darab anyaga és világos zöldessárga 
máza az ún. Gerhát fazekastelep korai periódusához 
köthető. Készítője feltehetőleg a kölni műhelyek 
bronzedényeket utánzó mázas termékeit vette előké
pül. A leletek csekély száma és szűk elterjedési terü
lete itt is egy rövid ideig, speciális igényt kielégítő és 
csekély intenzitással dolgozó fazekasmesterre utal. 

Az aquincumi serpenyőfogó (8. kép) az ásatónő sze
rint a tábor egyik legénységi épületének Marcus utáni 
rétegéből került elő. Jóllehet a tárgyat kísérő többi le
letet még nem ismerjük, a keltezést elfogadjuk. Mi
után a szóbanforgó tárgy alig kopott, készítését a 2. szá
zad közepére, földbekerülését pedig ugyanazon század 
utolsó két évtizedénél korábbra nem keltezhetjük. 

A Győr-nádorvárosi, sírból származó serpenyő va
lamennyi aspektusával B. Thomas Edit kimerítően fog
lalkozott. Helyesen ismerte fel, hogy bár formailag a 
darab az aquincumi és mursai (Osijek-Eszék) VAL-
MAX névbélyegű serpenyőfogókhoz áll közel, mégsem 
kapcsolható ezekhez a műhelyekhez. Kronológiai 
szempontból a 2. század közepénél korábbra, jelesül 
a század első negyedére teszi a tárgy készítési idejét. 
A temetkezést magát, sőt - relatív kronológia alapján 
- a temető egyéb mellékleteit figyelembe véve a kel
tezést elfogadjuk. A műhely hollétére vonatkozóan to
vábbi, hasonló típusú tárgyak előkerülése adhatna 
támpontot. Magunk részéről nem tartjuk kizártnak, 
hogy e galliai hatást és ízlést közvetítő műhely akár 
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Carnuntumban is működhetett. Mindamellett az is elő
fordulhatott, hogy a közép-galliai, Rhône völgyi nagy 
fazekascentrumokból egy-két mester a dunai provinci
ák némelyikébe elvándorolhatott, és új helyén meg
próbálkozott néhány, otthon megszokott, itt ritkaság
nak számító edény készítésével is. 

Végezetül néhány mondatot a serpenyők rendelte
téséről. Feltűnő, hogy a sírból származó győri és egy 
aquincumi tárgy kivételével a többi 11 darab csak tö
redék. Ennek oka az, hogy - a külön öntött nyelű fém
serpenyőket utánozván - az agyagserpenyő fogója is 
könnyen levált. A győri, kiegészített példánynál szem
beszökő" a nyél és az edény rossz aránya; a relatíve 
mély és öblös csészéhez vékony és keskeny fogó társul, 
mely rendeltetésszerű használat - pl. folyadékban való 
megmerítés - esetén csakhamar, vagy éppen azonnal 
letörik. Ugyanez figyelhető meg egy százhalombattai 
(Matrica) sírban talált, egyébként csaknem ép és a 
győrinél jobban proporcionált, de formailag analóg 
agyagserpenyőnél is, (14. kép) Nyilvánvaló tehát, 
hogy nem gyakorlati, mindennapos használatra készül
tek ezek a serpenyők, hanem díszedények voltak és 
kultuszcélokat szolgáltak. B. Thomas Edit a győri fogó 
ábrázolásaival kapcsolatban Terra Mater kultuszára 
gondolt, szerintünk e reliefdíszek Hermes-Mercurius 
attribútumokat ábrázolnak; fent a stilizált kosszar
vak, a nyél tövénél álló bakkecske, vagy szintén kos és 
két hosszúcsőrű madár - valószínűleg daru - vala
mennyien Hermes szent állatai. Az istenség számos te
endője közül itt kettőt említhetünk: ő az elhunytak lel
keinek kalauza - Psychopompos - , aki biztonságosan 
vezeti át a holtakat az alvilágba, vagy pedig Pandora 
korsójából (nem szelence!) szólítja elő feltámadásra a 
lelkeket. Az edény vagy kosár (cista mistica vagy pa-
narium), különösen ha belőle madár csipeget, a hol
takra váró bőséges örömök szimbóluma. 

Még egyértelműbb a két brigetioi és az Aquincum 
katonavárosi fogó ikonográfiájának értelmezése. A 
kancsót és valószínűleg thyrsust tartó meztelen alak 
alatti szőlőfürt kétségtelenné teszi az azonosítást. Di
onysos alakja pedig már a születési körüli bonyodal
makkal kezdődően egészen utolsó tettéig (anyja, Se-
melé holdisttenő felhozatala az alvilágból) szorosan 
kapcsolódik a folyvást megújuló lét, a burjánzó vege
táció, a túlvilági élet, sőt a feltámadás eszmeköréhez. 
Eros-Amor figurája - természeténél fogva - számtalan 
aspektussal kapcsolódik a görög-római mitológia vala
mennyi istenségéhez. Kancsóval való ábrázolása utal
hat az élet vizére, Psyche halálos álomból való feléb-

U , • 40 resztesere is. 

Jegyzetek 

1. BÓNIS 1990, irodalommal. 
2. DÉCHELETTE 1904, 316 skk.; VERTET 1971, 93; 

GASSNER 1992, 42 skk. 

Komplikáltabbnak tűnik két serpenyő fogón is sze
replő Medusafej értelmezése. Az előképül szolgáló 
bronzpaterák nyelén Apollo, Fortuna és Mercurius 
attribútumok, társaságában egyaránt feltűnik. Szere
peltetése itt szerintünk nem elsősorban apotropaikus 
jellegű, mint pl. a sírsztélék tympanonjaiban, hanem 
egy ritkábban emlegetett mitológiai momentumhoz 
kapcsolódhat; Aesculapius, az orvostudomány atyja, 
Apollo fia két, vérrel telt fiolát kapott Athénától: a 
Medusa bal oldalának ereiből vett vérrel feltámaszt
hatta a halottakat, a jobb oldalából nyert vérrel pedig 
azonnali halált okozhatott. Aesculapius - jelleméhez 
méltóan - természetesen az előbbi üvegcsét« használta. 

A Luna-mellképpel díszített aquincumi serpenyő
fogók szimbolikájának értelmezése bizonyos szem
pontból bonyolultabb, mint az előbbi, különböző attri
bútumokkal telezsúfolt nyeleké. Semelé-Seléné-Luna 
alakjának kapcsolódása a túlvilághoz annak egy elvon
tabb formáját, az asztrális túlvilágképet feltételezi. A 
misztériumvallások többsége ugyanis a föld mélyében 
képzelte el a halottak birodalmát. A korán nyugatra 
jött Mithras-kultusz azonban a lelkek hónát a bolygó
közi szférákba helyezi át, a pitagorismus és a szír-kal-
deus asztrológia erős hatását tükrözve. Hogy a Hold 
a lelkek birodalma, azt már az indiaiak is vallották 
(upanisadok), korán megjelenik a gondolat Mezopo
támiában és - a szoláris túlvilághittel kiegészülve -
csakhamar elterjed az egész antik világban, különösen 
kelta területeken. Elég legyen itt csupán a pannóniai 
civitas azalomm és eraviscorum sírsztéléinek asztrális 
szimbólumait említenünk. A Hold emblémája mel
lett gyakran szerepelnek rozetták is; kettő közülük ál
talában a hajnal (Phosphoros) és az alkony (Hesperos) 
jelképei, de olykor csupán stilizált napkorong vagy 
bolygók ábrázolásai. 

Mindezek alapján úgy véljük, hogy e speciálisan 
Aquincumhoz köthető serpenyőtípus reliefjei többé-
kevésbé közvetlenül az asztrális túlvilágképhez kapcso
lódnak, akárcsak a sírmellékletként szívesen alkalma
zott, Luna büszttel, félholddal, rozettákkal díszített re-
liefes mécsesek. Ezek az edények, ugyanúgy, mint fém
ből készített előképeik zöme, a temetési szertartás, 
majd az azt követő kilencedik napon (cena novemdia-
lis) bemutatott áldozat kellékei lehettek.46 Néhány 
esetben a halottal együtt temették el, de mindig má
sodlagos mellékletként, vagyis a hamvak elhelyezése 
után. Ha a használat közben a serpenyő eltörött, nye
lét - éppen e szimbolikus ábrázolások miatt - nem 
dobták el, még akkor sem , amikor, nemzedékek múl
tán a jelkép eredeti tartalma megfakult, vagy éppen -
új vallási áramlatok adoptálásával - feledésbe merült. 

3. KUZSINSZKY 1932, 351, 360. kép.; NAGY 1945a, 
296,14. kép, középen; GASSNER 1992 10. jegyz. 

4. NAGY 1945a, 14. kép, balra. 
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5. RCRF Katalog, TOPÁL, Nr. 23. 
6. RCRF Katalog, TOPÁL, Nr. 26. 
7. RCRF Katalog, TOPÁL, Nr. 27. 
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A CONTRIBUTION TO GLAZED CASSEROLE HANDLES FROM 
PANNÓNIA 

Not even the great quantity of Roman finds recovered 
in Hungary over the last two decades has changed the 
fact that glazed ware remains relatively rare among 
the ceramics representing the Early and Middle Im
perial Period. Among other things, this may also be 
the reason why this group of artifacts has not lastingly 
attracted the attention of Hungarian scholars. The few 
examples include research concerning the manufactur
ing centers of glazed ceramics by Éva Bonis and the 
systematic and continuous publication of such ma
terials from Tác-Gorsium by Zsuzsanna Bánki. 

The manufacturing of glazed pottery in Italy in
fluenced South-Gaulish workshops most where an 
early production of glazed vessels is apparent. Clay 
copies of metal casseroles with relief-decorated 
handles were especially popular. Some such spe
cimens found in Pannónia, especially at Aquincum, 
will be discussed for the first time in this paper. 

Casserole-handles decorated with the bust of 
Luna (7 specimens) form an easily distinguishable 
group among the pieces under discussion here. With 
the exception of a smaller fragment brought to light 
in Brigetio, all of them have been found in Aquincum; 
on the basis of its similarity to five other specimens, 
a stray handle of unknown provenience registered in 
the Esztergom museum may also originate from 
Aquincum. It possibly found its way to the Esztergom 
collection by donation or purchase. In all seven cases 
the striking uniformity of the iconography is indicative 
of similar, if not identical moulds. Since most of these 
artifacts evidently came to light in Aquincum, it is rea
sonable to assume that the manufacturing centre 
should be sought after in this town as well. A few finds 
supported this hypothesis during the course of re
search in the past decades, especially in the form of 
various types of glazed vessels and lamps. Such pottery 

came to light, among other places, in the early Im
perial Period qrayeyard lot at the site of Bécsi street, 
in graveyard the deposit of the military headquarters 
at Laktanya street, and in the cemetery at Benedek 
Elek street. During his investigations of the Aquin
cum civil town, Tibor Nagy not only found a sherd 
from a glazed bowl in the manufacturing area called 
"Basilica ß", but also discovered raw materials used 
in preparing the glaze as well as the fragments of mix-
ing bpwls of various sizes. Both Melinda Kaba and 
Tibor Nagy defined the end of the Marcomannic wars 
and the end of the AD 2nd century respectively as the 
terminus ante quern date for these finds. Consequently, 
it is possible to assume that in the middle as well as 
in the second third of the AD 2nd century at least one 
potter operated at the so-called Potters' Settlement of 
the Gas-Factory site, who was aware this early glazing 
technique. It remains an open question, however, if he 
or she imported or adopted glazing techniques which, 
for a short time, were used in combination with the 
wealth of local decorative motifs. The small number 
of such finds, however, suggests that the demand for 
these artifacts was not particularly great; they must 
have been in demand by only a small stratum in so
ciety. 

The other group of casserole-handles charac
terized by semi-circular ends is represented by two 
specimens from Brigetio and another find from 
Aquincum. These artifacts seem to be linked to each 
other on a purely iconographie basis: in all three cases, 
the pearl ornament forming the frame-design is a di
rect imitation of the motif seen on the handles of metal 
casseroles. In addition, the depiction naked figure 
on this handle is undoubtedlty inspired by Dionysian 
mythology. 
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The material and the light greenish-yellow glaze 
of the two Brigetio specimens may be linked to the 
early period of the so-called Gerhát potters' settle
ment. It seems likely that glazed pottery from the 
Köln workshops, mimicking bronze dishes, served as 
mental templates for the craftsperson who produced 
these pieces. The small number and limited distribu
tion area of of these finds again suggest that the potter 
produced these artifacts for only a short time and at 
a low intensity, satisfying special needs. 

According to the excavator, the Aquincum cas
serole-handle (Figure 8) came to light in one of the 
barracks of the military camp. It was found in a layer 
dated to after the period of Marc Aurel. Although the 
rest of the accompanying finds are as yet unknown, 
this dating is accepted. Since the surface of the object 
under discussion here is barely eroded, the date of its 
manufacture cannot be earlier than the middle of the 
2nd century. Deposition probably did not take place 
before the last two decades of the same century. 

All aspects of the casserole found in a grave at the 
site of Győr-Nádorváros have been discussed in ex-
haustive detail by Edith B. Thomas. She correctly 
recognized that although this handle was closely re
lated to handles from Aquincum and Mursa (Osijek-
Eszék) characterized by a VALMAX stamp, it could 
not have been associated with those workshops. 
From a chronological point of view, she dated the time 
of manufacture of this object to before the middle of 
the 2nd century, more precisely to its first quarter. 
Considering both the burial itself and other grave 
goods from the same cemetery this date is deemed 
acceptable. The workshop itself could only be located 
if several objects of similar type came to light. It can
not be excluded that a workshop adopting Gaulish 
stylisic elements operated as close by as Carnuntum, 
which acted as a transmition point of style and taste 
to Pannónia. Alternatively, it may be hypothesized that 
some masters from the large pottery manufacturing 
centers of Central Gallia or the Rhône Valley moved 
to one or other of the Danubian provinces. Such pot
ters may have experimentally produced vessel types 
well known-in their home regions which were con
sidered rarities here. 

Finally, the function of these casseroles should be 
briefly discussed. It is remarkable that aside from the 
grave find from Győr and one of the Aquincum spe
cimens, all the remaining 11 casseroles are frag
mented. This may be easily explained by the fact that 
the handles of clay casseroles separated easily, since 
they mimicked the metal handles that were moulded 
separately to the original metal casseroles. In the case 
of the restored and completed Győr specimen the pro
portion between the handle and the vessel itself is con-
spiciously awkwardL The relatively deep and volu
minous vessel is fitted with a thin and narrow handle. 
Such a weak handle would soon have been broken if 
not immediately broken when the casserole was used 
for such basic functions as holding and pouring liquid. 

The same possibility is apparent in the case of another, 
almost intact casserole found in a burial at Matrica -
Százhalombatta (Figure 14). Although this latter spe
cimen is better proportioned than the casserole found 
in Győr, in formal terms it may be looked upon as 
analogous to that artifact. It is obvious, therefore, that 
these casseroles were not made for practical, everyday 
use but were decorative vessels serving in cultic acti
vities. In relation to the decorations on the Győr 
handle, Edit B. Thomas suspected a link to the Terra 
Mater cult. It is suggested here, however, that these 
relief ornaments rather display attributes of the 
Hermes-Mercurius cult. Stylized rams' horns on the 
top, the male goat or ram standing at the base of the 
handle as well as the two long-billed birds (possibly 
cranes) appearing as part of the decoration are all ani
mals sacred to Hermes. Two of the many chores of 
this deity may be mentioned here. (He is the guide of 
souls - Psychopompos - who leads the spirit of the 
deceased safely to the Underworld, or calls on the 
souls for resurrection from Pandora's jug (not box!). 
The vessel or basket (cista mistica or panarium), es
pecially shown with a bird nibbling from it, is a symbol 
of the plenty and joy awaiting the dead. 

Iconograpic interpretations of the two handles 
from Brigetio and the Aquincum military town are 
even more unambiguous. The bunch of grapes shown 
below the naked figure holding a jug and probably a 
thyrsus make the identification unquestionable. 

The character of Dionysos has always been closely 
linked with the idea of continuously renewing life, lush 
vegetation, life in the other world and even resurrec
tion. This image is clearly illustrated by a number of 
adventures from the complications surrounding his 
birth until his last great deed (when he retrieved his 
mother, the Goddess Semele from the underworld). 
By its sheer nature, the character of Eros-Amor is as
sociated with all deities of Greek-Roman mythology 
by innumerable aspects. Depicting him with a jug may 
be a reference to the water of life, the waking of 
Psyche from her deadly sleep. 

The interpretation of Medusa heads decorating 
two of the casserole-handles seems more complicated. 
On the handles of bronze paieras which must have 
served as mental templates during the manufacturing 
of these pottery pieces, Medusa heads appear in as
sociation with the attributes of Apollo, Fortuna and 
Mercurius. Within the context discussed here, the 
use of this motif is not primarily apotropaic as would 
be the case in the tympanons of tomb steles. It may 
be connected with less frequently cited mythological 
events. Aesculapius, the father of medical sciences and 
the son of Apollo, received two vials full of blood from 
Athene. Blood taken from the veins running in the left 
side of the Medusa could be used in resurrecting the 
dead, while blood from the Medusa's right side caused 
immediate death. True to his own character, Aescu
lapius naturally used the first bottle. 
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From a certain point of view, the interpretation 
of Aquincum casserole-handles illustrated with Luna 
busts is somewhat more complicated than was the case 
with the previously discussed specimens covered by a 
plethora of various attributes. Associations between 
the figure of Semele-Selene-Luna and the Afterlife 
assumes the existence of a more sophisticated, astral 
concept. In the imagination of most mystery reli
gions, the Empire of the Dead was located deep inside 
the Earth. The Mithras cult, however, which reached 
the west relatively early, assumed that the home of 
souls was within the interplanetary sphere. This idea 
reflects the strong influence of Pithagorism and Sy-
rian-Caldean astrology. The belief, that the Moon is 
the Empire of the Dead had already been widely 
spread in India (Upanishads). This thought also ap
peared in Mesopotamia at an early time. Its version 
competed with a belief in the solar afterlife soon dis
persed around the entire Antique World, especially in 
Celtic areas. Here it is sufficient to cite the example 
of astral symbols occurring on the tomb stelae of ci-
vitas azalorum and eraviscorum in Pannónia. In ad
dition to the emblem of moons, rosettas are also com
monly used in this design. Two of these are symbolic, 
one of them usually representing the dawn (Phos

phor os) while the other stands for sunset (Hesperos). 
Sometimes, however, they are no more than stylized 
depictions of the sun or the planets. 

On the basis of the previously outlined connec
tions it may be assumed that reliefs on this type of 
casserole, associated with Aquincum in particular, are, 
more-or-less, directly linked to the astral image of the 
Afterlife as is the case with relief decorated lamps 
whose ornaments include Luna busts and crescents as 
well as rosettes. Similarly to the majority of their metal 
predecessors, these vessels may have played a role in 
funerary ritual and in the sacrifice presented nine days 
thereafter (cena novemdialis). In some cases, they 
were entered with the deceased, however, they al
ways formed group of the secondary grave-goods, e. 
g. they were placed in the grave after the human re
mains. If such a casserole broke during use, its handle 
was not discarded because of its symbolic decoration. 
It was retained, even if after several generations the 
original meaning of the symbol had faded away, or was 
simply forgotten as new religious trends were adopted. 

Judit TOPÁL 
Historical Museum, Budapest 

Museum Aquincum 
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1. kép: Serpenyőfogó vége. Aquincum, szórvány. Ltsz. BTM Ró 30240 
End of casserole-handle, stray find. 

2. kép: Nyél töredéke. Aquincum, szórvány. Ltsz. BTM Ró 30241 
Fragment of casserole-handle, stray find. 
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3. kép: Serpenyőfogó, Aquincum, Gázgyár. Ltsz. BTM Ró 30238 
Casserole-handle. Aquincum, Gas Factory. 
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4. kép: Serpenyőfogó vége Aquincum „Papföldi ásatás". Ltsz. BTM Ró 50576 
End of casserole-handle. Aquincum, "Papföld excavations". 

255 



5. kép: Serpenyőnyél töredéke. Lelőhely valószínűleg Aquincum, Gázgyár. Ltsz. BTM 51880 
Fragment of casserole-handle. Probably Aquincum, Gas Factory. 

7. kép: Nyél töredéke. Szőny (Brigetio) Tata, Kuny Domokos Múzeum, ltsz. K 1212 
Handle fragment. Szőny (Brigetio). 
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6. kép: Serpenyőfogó vége. Lelőhely valószínűleg Aquincum. Esztergom, Balassa Bálint Múzeum, Itsz. 63. 58 4R 
End of casserole-handle. Probably from Aquincum. 

9. kép: Serpenyőnyél töredéke. Szőny (Brigetio). Tata, Kuny Domokos Múzeum, Itsz. 712/e 
Casserole-handle fragment. Szőny (Brigetio). 
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kép: Serpenyőfogó, egybeöntött csésze töredékével. Aquincum, Budapest, Kórház u. Ltsz. BTM Ró 89. 1. 44. 
Casserole-handle with fragment of the attached cup. Aquincum, Budapest, Kórház street. 
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10. kép: Serpenyőfogó vége. Szőny (Brigetio), MNM Római Gyűjtemény 78. 1893. 2 
End of casserole-handle. Szőny (Brigetio). MNM Roman Collections. 

11. kép: Serpenyőfogó névbélyeggel Aquincum, szórvány. Ltsz. BTM RÓ 30239 
Casserole-handle with master's stamp, stray find. 

12. kép: Kiegészített agyagserpenyő nyélrésze. Győr (Arrabona)-Nádorváros, 5. sír. 
Xantus János Múzeum ltsz. 64. 2. 27 

Handle of a restored clay casserole. Győr (Arrabona)-Nádorváros, Grave 5. 
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13. kép: Serpenyőfogó, mázatlan. Aquincum, Gázgyár. Ltsz. BTM Ró 30255 
Casserole-handle without glaze, Aquincum, Gas Factory. 
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14. kép: Agyag serpenyő. Százhalombatta-Dunafüred (Matrica), 124. sír. Matrica Múzeum, ltsz. 75. 124. 5 
Clay casserole. Százhalombatta-Dunafüred (Matrica), Grave 124. 
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