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daróczi-szaBó márta – terei györgy

SZÁJJAL LEFELE FORDÍTOTT EDÉNYEK ÉS TARTALMUK  
AZ ÁRPÁD-KORI KÁNA FALUBÓL

számos földmintát is eltettek a kánai objektumok-
ból, amelyeket archeobotanikai és mikrofaunisztikai 
vizsgálatoknak is alávetettek. Utóbbit Kovács Zsó-
fia PhD hallgató végezte el.4 Az általa feldolgozott 
minták között akadtak olyanok is, amelyek ezekből 
a szájával lefele fordított edényekből származtak, 
illetve két fazék tartalma csak az ő meghatározása 
révén ismert.5 

eLőKerÜLési HeLyeK

Az első lefele fordított edény már néhány hét-
tel az ásatási munkák megkezdése után előkerült, 
de a lelőkörülményei nem voltak túl szerencsések.  
A nagyberuházásokhoz kapcsolódó 10-20 hektárnál 
nagyobb régészeti feltárások esetén ugyanis nem 
lehet kihagyni a gépi humuszolást, és mivel ez a 
darab a humuszréteg középső részében helyezkedett 
el, az ennek eltávolításához használt markológép a 
legnagyobb figyelem ellenére is elpusztította az alsó 
részét, a földben mindössze a pereme és a nyaka 
maradt meg. Így, – mivel kétségtelenül Árpád-kori 
rétegből származik, – feltételezhető, hogy az elhe-
lyezés hasonlóságán túl a kultúrtörténeti háttere 
is ugyanaz volt, mint a többi edénynek. A későbbi 
esetekben is meg lehetett figyelni, hogy a házakon 
kívül megtalált edények igen magasan kerültek elő, 
ezért a humuszolás során néhány esetben megsérült 
az aljuk, de ezek ennek ellenére is kiegészíthetőek 
voltak és korhatározó leleteknek bizonyultak.6

Az edények változatos helyekről származtak.  
(1. táblázat) Hat darabot házak padlójába mélyített 
gödrökbe helyeztek el. (A 164. számú épület ma-
radványa két ilyet is rejtett.) A házak közül az egyik 

4 Kovács 2006. 
5 Azt, hogy az általa végzett munka még publikálatlan eredmé-

nyeit a rendelkezésünkre bocsátotta, ezúton is szeretnénk neki 
megköszönni.

6 Ebben az esetben leállítottuk a markolót, kiöntettük vele az 
utolsó kanál földet és összeszedtük belőle a kerámiatöredéket. 
Így néhány kivételtől eltekintve kiegészíthetőkké váltak az edé-
nyek, de ahol mégsem, ott is biztosan kiszerkeszthető maradt 
a sérült alsó részük. 

Számos középkori magyar lelőhelyről kerültek elő ri-
tuálisnak tartható lefele fordított edények. Kána falu 
azért emelkedik ki közülük, mert eddig még sehol 
nem tárták fel e szokás emlékét ilyen nagy számban. 
Ezek vagy építési áldozatnak tekinthetőek, vagy baj-
elhárító szertartással, esetleg termékenységvarázs-
lással hozhatóak összefüggésbe. A kereszténység 
ellenére évszázadokon keresztül fennmaradtak a 
Kárpát-medencében, emléküket a néprajzi szokások 
egészen a 20. század közepéig megőrizték.1

Kána azért különleges jelentőségű a magyar közép-
kori régészetben, mert ez a legnagyobb mértékben 
feltárt Árpád-kori falunk. Az eddigi lelőhelyekkel 
ellentétben, ahol általában csak egy-egy, vagy néhány 
hasonló jelenséget említenek a feltáró régészek2 (ami 
természetesen statisztikai összefüggésben állhat a 
kutatott területek kisebb méreteivel), innen húsz 
szájjal lefelé fordított edény került elő. Huszonegye-
dikként ide sorolható az a kisebb csupor is, amely 
ugyan elhelyezésében elüt a többitől (ezt szájjal fel-
fele állították és kőlappal takarták le), de minden 
valószínűség szerint ugyanennek a hiedelemnek a 
tárgyi megnyilvánulása.

Az Árpád-kori Kána falu feltárása 2003 és 2005 kö-
zött a Budapesti Történeti Múzeum munkatársainak 
irányításával folyt. Az eredményekről hosszabb-rövi-
debb formában több helyen is beszámoltunk,3 azon-
ban a szájával lefelé fordított edények kérdéskörét 
minden esetben csak érinteni tudtuk.

A cikkben Terei György – a feltárást vezető régész 
– a témához kapcsolódó régészeti megfigyeléseket 
és leletanyagot foglalja össze. A lelőhelyről előkerült 
nagyszámú állatcsont archaeozoológiai vizsgálatát 
szerzőtársa, Daróczi-Szabó Márta végezte el, ez 
doktori disszertációjának témája is, jelen tanulmány 
pedig e munka egyik fejezete. Az ásató régészek 

1 Ld. pl. Pócs 1977, Pócs 1990.
2 Kivételt képez Letenye–Lapuleveles-dűlő Árpád-kori faluja, 

ahol a régészeknek tíz szájával lefele fordított edényt sikerült 
megtalálniuk. (Ld. később.)

3 terei 2004, terei 2005a, terei 2005b, terei 2006, terei 2010, 
terei–HorvátH 2007.
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nyomok hiányából arra lehet következtetni, hogy új 
edényeket ástak el. 

A 3079. házból származó fazékon szándékos ron-
gálás nyomait lehetett megfigyelni, az oldalfalából 
kitörtek egy darabot. A jelenség értelmezésével kap-
csolatban egy Keszthelyről előkerült, tojást és szöget 
tartalmazó, szájjal lefele fordított új fazék lehet a 
segítségünkre. Annak az alját ugyanis átfúrták, amit 
azzal magyaráz a lelet közlője, hogy mivel a lefele 
fordítás által ezek az edények nemcsak a rosszat, 
de a jót is megkötik, ahhoz, hogy az utóbbi szaba-
don áramolhasson, utat kell nyitni számára.8 Kánán 
a gödrök bontása során ugyan több esetben is talál-
tunk a fenékrészén sérült edény, azonban kérdéses, 
hogy ezek minden esetben a rituáléhoz köthetőek-e. 

az edényeK tartaLma

A huszonegy edény közül tizenötből kerültek elő 
állatok maradványai (részletes leírásuk a függelék-
ben.). Ezek vagy szórványos csontok vagy teljes vá-
zak voltak, illetve három esetben tojáshéjdarabok. 
Olykor vastárgyak is megjelentek a csontok mellett, 
a 164. az 1160, ill. az 5084. objektum edényeibe is szö-
get, az 1487.objektumból előkerült fazékba pedig egy 
tűt és egy kést helyeztek. Vasdarabok jelentkeztek 
az 1182. ill. 1668. objektum fazekaiban is. (2. táblázat)

A többi edényből nem kerültek elő csontok. Ennek 
több oka is lehet. Egyfelől elképzelhető, hogy azokba 
olyan szerves anyagokat helyeztek, amelyek azóta el-
bomlottak (vért, hajat stb.9), de az is lehetséges, hogy 
a kisebb, rossz megtartású csontok elvesztek, vagy 
megsemmisültek az idők folyamán. Azt sem lehet 
teljesen kizárni, hogy egyes edények eleve üresen 
kerültek a föld alá.

az áLdozati áLLatoK JeLLemzése

Kutya: Öt fazékból kerültek elő kutyacsontok. Há-
romban (a 940., a 3054., és a 3479. objektum edényei-
ben) egy-egy teljes váz feküdt, míg a negyedikben és 
az ötödikben (az 1160. és az 5084. objektum fazekai-
ban) mindössze néhány csont. Ezek alapján legalább 
öt egyed maradványaival kell számolni. Mivel a cson-
tok újszülött állatoktól származtak, meglehetősen 
rossz megtartásúak voltak. 

Macska: A 164. objektum egyik edényben egy 
juvenilis korú macska teljes váza feküdt, amelynek 
az egyik bordáján gyógyult törés nyomát lehetett 
megfigyelni. Az állat nemét a csontok alapján nem 
sikerült megállapítani.

Házityúk: Amíg az egyik edényben egy kifejlett 
tyúk teljes csontváza feküdt, addig a többi három 

8 sági 1967. 60. 
9 Pölös Andrea számos párhuzamát említi ennek a szokásnak a 

cikkében. (PöLös 2001.)

É-D-i, a másik öt pedig K-Ny-i tájolású volt.7 Két 
edényt az épület DK-i (3350. és 1695. objektum), hár-
mat az ÉNy-i (164. és 940. objektum), egyet pedig 
az É-i részen (3079. objektum) ástak el. A házakon 
belül egy kivétellel mindig az oldalfal mellett talál-
tuk őket, két esetben a kemence közelében, a többi 
alkalommal az ellentétes oldalon, illetve sarokban. 
Egy esetben a gödör a bejárathoz közel helyezkedett 
el. Két fazekat egy-egy árokba ástak bele (1487. és 
3136. objektum), míg egy másik egy szabadon álló 
kemence hamuzógödrében feküdt (3054. objektum). 
Ezek a gödrök hasonló jellegűek voltak, úgy tűnik, 
kimondottan erre a rituáléra készültek. 

Tíz esetben kerültek elő építményhez nem köthető 
szájjal lefele fordított fazekak. Ezek egy része olyan 
kisebb méretű gödörből, amely hasonlított a házak-
ban találtakhoz, és minden valószínűség szerint ez 
esetben is kimondottan az edények számára készül-
tek. A többit nagyobb méretű tároló gödörként hasz-
nálatos beásásokba helyezték. A gödrök változatos 
formájúak voltak, előfordult közöttük kerek, ovális és 
amorf is, azaz szabályszerűségek ismétlődését nem 
lehetett megfigyelni (részleteket lásd a függelékben). 
Mélységüket megvizsgálva két csoportra oszthatóak: 
vannak a sekélyebbek, amelyekbe épp, hogy belefért 
az edény, illetve a mélyebbek, amelyeket korábban 
valószínűleg tároló gödörként használták.

Az edények előkerülési helyeit térképre vetítve jól 
megfigyelhető, hogy e leletek nagyjából egyenletesen 
oszlottak el Kána területén, noha a falu déli részén 
kissé megsűrűsödnek. A település közepén fekvő 
templom és az azt övező temető azonban kivételt 
jelentett, de ott az egyéb Árpád-kori objektumok is 
hiányoztak. (1. kép).

az edényeK

A Kánán előkerült lefelé fordított edények nagy 
része közel azonos méretű, kihajló peremű díszített 
fazék. A legtöbbjükön csigavonal díszítés látható, ez 
a vállon, vagy az egész edényen végigfut, de meg-
figyelhetőek vonalkötegek is az edények vállán és 
hasán. Többször megjelenik a körömbenyomkodásos 
díszítés, hol egyedül, hol vonalköteggel párosítva. 
A nagyobb edények vörös illetve fekete színűek, a 
kisebbek esetében felbukkan a fehér szín is. A da-
tálásukat megkönnyítette, hogy meg lehetett találni 
köztük a Buda környékéről ismert, a 12. század máso-
dik felére, ill. a 13. század legelejére keltezhető fazék-
típusokat. A négy kisebb edényből kettő kisméretű 
fazék vagy bögre, kettő pedig csupor. A használati 

7 Eddigi vizsgálataink alapján a K-Ny-i irányú házak a koráb-
biak, az É-D-iek a későbbiek. A szájával lefelé fordított edé-
nyek a falu teljes időszakát (12. század közepétől a 13. század 
közepéig) jellemzik. 
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hasonló jelenséget nem lehetett megfigyelni, a kérdés 
eldönthetetlen.

a JeLenség érteLmezése

A kánai edények egy része építési áldozatnak te-
kinthető. A házból előkerülők esetében ez a szerep-
kör egyértelműnek látszik. A kisméretű gödrökben 
lévőknél felmerül az a lehetőség, bár ez csak hipo-
tézis, hogy azok a fazekak felmenő falú épületek/
építményekhez tartoztak, amelyek nyomait azonban 
nem sikerült megfogni az azóta folytatott mezőgaz-
dasági munkálatok felszínt pusztító hatása miatt. 

A középkori régészetben jól ismert az építési ál-
dozat jelensége.13 Arról megoszlanak a vélemények, 
hogy az építési áldozatokban az emberáldozat az 
ősibb, és ennek pótlásaként jelentek meg később az 
állatok,14 vagy egyáltalán lehet-e ilyen helyettesítésről 
beszélni.15 

Ahogy már korábban említettük, vastárgyak több 
kánai edényben is megjelentek. Ebből a szempont-
ból az 1487. objektum fazeka a legizgalmasabb, 
amely tojáshéjak mellett egy tűt és egy kést is tar-
talmazott. A vastárgyaknak, főként a késeknek 
tulajdonított bajelhárító tulajdonság széles körben 
elterjedt ősi hiedelem. Számos néprajzi példából 
ismert, hogy a vasak hatásosak rontás ellen, halot-
tak távoltartására,16 segítségükkel lecsillapítható a 
vihar, gyógyíthatóak az állatok betegségei, valamint 
felhasználhatóak szerencsehozó talizmánként is.17 
Nagy számban kerültek elő olyan régészeti leletek is, 
amelyek hasonlóképp értelmezhetőek.18 Ezt a faze-
kat is feltehetőleg bajelhárító célzattal ásták el a falu 
délnyugati részén, a patakhoz közel fekvő árokban. 
Ez kapcsolódhatott egy konkrét eseményhez is, de 
akár általános védelmet is jelenthetett az árkon belül 
eső terület számára. Hasonló megfontolásból, azaz 
rontás megelőzésére vagy elhárítására tehettek vas-
szögeket a 164. objektumszámú ház mindkét szájjal 
lefele fordított edényébe, illetve két, építményhez 
nem köthető gödör fazekába is. Vastárgyak töredé-
kei két másik két edényből is napvilágra kerültek. 
Az ilyen apotropaikus áldozatok megjelenhetnek az 
építési áldozatoktól függetlenül is, de nem minden 
esetben lehet őket élesen elkülöníteni egymástól, hi-
szen mindkettőnek egyaránt része a védelmező és a 
gonosz erőit távol tartó szerepkör.

13 Ezt a jelenséget a néprajzban építőáldozatnak nevezik.
14 PöLös 2001. 467.
15 BartHa 1984. 24–25.
16 Ld. pl. dömötör 1981. 146, 217, diószegi 1982, PöLös 2001. 

470.
17 BartHa–gönyey 1937. 348–362.
18 A téma gazdagsága miatt csak néhány példát említenénk 

meg: gömöri 1984. 96–97., sági 1967, SZABÓ 1964. 119–129., 
tettamanti 1975, 110, tomKa 1972. 69–71. 

edény csak néhány csontot rejtett. Az egyik fazék-
ban lévőről meg lehetett állapítani, hogy csirkétől 
származott, a másikból előkerült egy darabról, hogy 
kifejlett egyedé, de a harmadik edényben lévő tö-
redékek olyan kicsik és rossz megtartásúak voltak, 
hogy nemcsak az állat életkorát lehetetlen megbe-
csülni, de még az is csak valószínűsíthető, hogy há-
zityúkból származtak. (Meg kell említeni, hogy az 
emlősökre kialakított morfológiai életkor-határozás 
csak fenntartással alkalmazható a madarakra, hiszen 
azok csontvázában az ízületi végek összenövése a 
hosszúcsontokkal – amelyen a módszer emlősökben 
alapul – sokkal hamarabb bekövetkezik.) Három fa-
zékban találtunk tojáshéjtöredékeket, ezek nagy való-
színűség szerint szintén a házityúkokhoz köthetőek. 

Csuka: Csukacsontok10 öt edényben feküdtek. Ket-
tőből került elő egy-egy teljes csontváz, míg a többi 
csak néhány csontot tartalmazott. Az egyik ép csont-
váz alapján meg lehetett becsülni az állat hosszát, 
amelyből pedig következtetni lehetett az életkorára 
(3 év) és a súlyára (kb. 1 kg) is.11 A méret számí-
tásához szükséges csontok a többi csukából vagy 
hiányoztak, vagy töredékesek voltak, emiatt azokról 
csak annyit lehet mondani, hogy ennél az egyednél 
jóval kisebbek, azaz fiatalabbak lehettek. Az egyik 
csukacsonton vágásnyomot lehetett megfigyelni. 

Nyolc olyan edény került elő, amelyekbe több állat 
csontjait helyezték. A 164. objektum mindkét edénye 
tartalmazott tyúkcsontok, de amíg az egyikben eze-
ket egy macska, addig a másikban egy csuka váza 
„kísérte”. Mivel ezeket akár egyszerre is eláshatták, 
az sem zárható ki, hogy ugyanannak a szárnyasnak a 
maradványait osztották kétfelé. A 3054. objektumból 
származó fazékban egy újszülött kutya és egy csuka 
teljes váza feküdt együtt.12

Úgy tűnik, a fajok megválasztásában döntő sze-
repe volt a méretnek, hiszen bár lett volna lehető-
sége a falu lakóinak arra, hogy akár a kisebb testű 
állatok kifejlett példányainak vagy a nagyobb testű 
állatok egyedeinek bizonyos részeit helyezzék az 
edényekbe, mégis inkább az amúgy is kisebb ter-
metű fajokat, azon belül pedig sokszor a fiatalabb 
állatokat részesítették előnyben.

Annak megállapítása, hogy az állatokat élve, vagy 
elpusztulásukat/elpusztításukat követően helyezték 
a fazekak alá, nem lehetséges. A csukacsonton meg-
figyelt vágásnyom egyértelműen az utóbbira utal, de 
a többi állat esetében, amelyek csontjain semmiféle 

10 Úgy a halcsontok meghatározásában, mint a kézirat lektorálá-
sában nagy segítséget nyújtott Dr.Bartosiewicz László, ame-
lyet ezúton is szeretnénk neki megköszönni.

11 Pintér 1989. 
12 A többi Kovács Zsófia meghatározása révén ismert, ezeket ld. 

az edények részletes leírásánál.
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Hejőkeresztúr–Vizekköze: négy szájjal lefele fordított 
fazék vasszöggel és baromficsontokkal30, az egyik-
ben egy macska csontváza.31

egyHázi éPÜLeteK

Templom
Buda, a vízivárosi Szent Péter plébániatemplom: a 

szentély padlója alatt egy korsóban jórész elham-
vasztott baromficsontok.32 

Vácszentlászló–Pusztatemplom: kakascsontváz fa-
zékban.33 

Kolostor 
Esztergom–Alsósziget: szájával lefele fordított fazék-

ból csirkecsontváz, tojás és három vasszög.34 
Tapolca–bencés kolostor: lefelé fordított fazékból 

csirke, vasszög és kavics35.

teLePÜLésHez nem KötHető áLdozatoK

Csobaj (a kelta temető területéről egy Árpád-kori 
edényből): tojás lefele fordított edényből.36

Kajárpéc–Kispéc: szájával lefele fordított cserépbog-
rács, alatta (feltehetőleg) csirkecsontváz.37 

Keszthely–Dobogó: lefele fordított fazék, benne tojás 
és vasszög.38 

Vörs–Borzás-dűlő: kőlappal fedett fazékban 
szárnyascsontok és tojás.39 

egyéB LeLőHeLyeK

Esztergom–Táti út: egy szájával lefele fordított fa-
zékban kisebb állat csontjai.40 A feltáró régész szerint 
a lelet a középkori Szentpálfalva DK-i kiterjedését 
jelezte. Mivel Szentpálfalva a középkori Esztergom 
egyik külvárosa volt, lehetetlen annak megállapítása, 
hogy a település az áldozat elhelyezésekor még falu-
sias volt, vagy már valamelyest városiasodott. 

Meg kell említeni két lelőhelyet, amelyek bár nem 
teljesen illeszkednek a korábban felsoroltak közé, 

30 WoLF 1997. 141., WoLF 1999. 170. Ezúton szeretnénk megkö-
szönni Wolf Máriának, hogy a kéziratot lektorálta, valamint 
számos adattal és ötlettel gazdagította. 

31 Wolf Mária szíves szóbeli közlése Vörös István meghatáro-
zása alapján.

32 gyÜrKy 1967. 
33 WoLF 1993. 543.
34 Lovag 1985. 
35 Pusztai Tamás szíves szóbeli közlése. Segítségét ezúton kö-

szönjük.
36 HeLLeBrandt 1989. 49. 
37 A leletet megtaláló helybeli adatközlő szerint. taKács 1993. 

207–208.
38 sági 1967. 
39 WoLF 1993. 544–545.
40 HorvátH 1969. 

KözéPKori PárHuzamoK

Amint azt a bevezetőben is említettük, szá-
mos középkori lelőhelyről kerültek elő építési 
áldozatként leírt állatmaradványok. Az elsőt, 
egy kakascsontvázat, Méri István említi meg a 
Kardoskút–Hatablakon folytatott ásatás egyik 11. 
századi házából.19 Noha több lelőhelyről is ismer-
tek építési áldozatnak tartható teljes állatvázak,20 az 
alábbiakban – a teljesség igénye nélkül – csak olyan 
helyeket sorolunk fel településtípus szerinti bontás-
ban, ahonnan állatmaradványos edények kerültek 
elő, függetlenül attól, hogy az adott leletet építési 
áldozatként írták-e le, vagy egyéb értelmezési lehe-
tőség is felvetődött. 

FaLvaK

Házból
Budapest–Bécsi út: két házból egy-egy fazék, az 

egyikben tojás, a másikban jérce.21

Csengele–Fecskés: verébcsontváz egy fazékban.22 
Győr–Ece: csirkecsontok két lefelé fordított edény-

ből.23 
Ják–Apáti ház: egy téglaházból előkerült, fejjel fel-

fele fordított, kővel és téglával letakart edény, benne 
egy csirkecsontváz, az edény mellett pedig összetört 
tojás. 24

Letenye–Lapuleveles-dűlő: csirke, tojás, vasszög, ka-
vics25.

Visegrád–Várkert: kakascsontváz egy fazék alatt26.
Egyéb objektumból
Debrecen–Fancsika: három fazékban kutyakopo-

nyák.27 
Esztergom–Szentkirály: hét lefele fordított, és egy 

álló helyzetű cserépfazék, kettőben csirkecsontváz, 
négyben tojás (háromban vasszöggel együtt), egy-
ben állatcsontok, az álló helyzetű edényben égett 
állatcsontok.28 

Jászágó: egy fiatal tyúk váza és tyúktojás maradvá-
nyai fazékból.29 

19 méri 1964b.
20 Lásd pl. a Keszthely-fenékpusztai házba temetett kutyát 

(matoLcsi 1982. és matoLcsi–sági 1983.).
21 PöLös 2001. 469.
22 GÁL in press.
23 tomKa 2007. 86.
24 vaLter 2005. 547–549.
25 száraz 2003.
26 Gróf Péter szíves szóbeli közlése. Segítségét ezúton köszön-

jük.
27 vörös 1990. 117–127.
28 HorvátH 1979a.43., 1979b. 86.
29 Fodor 1986. 
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A legérdekesebb azonban minden bizonnyal a 810. 
számú objektum, amely egy, a templom északi fala 
mellé ásott kőomladékos gödör volt. A benne talált 
kövek között több faragott is akadt, valamint előke-
rült egy nyolcasra hajtogatott bronzpánt, számos 
koporsószeg, három kerámiatöredék és két pattintott 
kőpenge is. (Az utóbbi kettő értelmezésével kapcso-
latban a néprajz lehet a segítségünkre. A magyar 
néphit szerint a mennykő villámcsapás révén kelet-
kezik a földben, a kígyókő pedig kígyófújásból jön 
létre. Mindkettőnek rontás elleni, illetve gyógyító 
szerepet tulajdonítottak, és ahogy a megmaradt da-
rabok igazolják, ezekkel a nevekkel sokszor paleolit 
illetve neolit kőeszközöket illettek.46 Ezt figyelhetjük 
meg a balkáni hiedelmekben is, ahol az őskori, kőből 
készített nyílhegyeket a villámcsapással hozták ösz-
szefüggésbe, és szintén démonűző, bajelhárító sze-
reppel ruházták fel.47) A kövek kivétele után a gödör 
sötétbarna színű betöltése tovább folytatódott, és az 
alatta lévő kőrétegtől egy földréteg választotta el. Az 
alján még újabb nagyméretű kváderkövek kerültek 
elő az apró köves, hamus betöltésből egy kagylóhéj, 
egy marha lábközépcsontja, és egy sertés-kiskérődző 
méretű emlős bordájának a töredéke, valamint hét 
csiga kíséretében. A gödör alja, ahol a tojáshéjak fe-
küdtek, jóval a templom alapozása alatt ért véget. Bár 
a korábban említett székesfehérvári Péter-templom 
áldozati leletanyaga a tojás kivételével merőben eltér, 
figyelemreméltó, hogy mindkét esetben a templom 
É-i falán kívül ásták meg a gödröt. 

A kánai lefele fordított edényekből a tyúkcsonto-
kon és a tojásokon kívül egyéb állatok maradványai 
is előkerültek. Hasonló kontextusból kutya egyedül 
Debrecen–Fancsikáról48 ismert, noha az ottani ki-
fejlett ebek koponyái és az itteni újszülött állatok 
között mutatkoznak különbségek. (Szeretnénk hang-
súlyozni, hogy most kizárólag az edényekbe helye-
zett ebekre gondolunk, hiszen a kutyákat egyébként 
már évezredek óta felhasználják áldozati állatként.) 
A macska sem túl gyakori ebben a szerepkörben, 
hiszen mindössze az egyik hejőkeresztúri fazékba 
helyeztek a kánaihoz hasonlóan egy fiatal egyedet. 
A csukáknak azonban egyelőre sehonnan sem ismert 
régészeti párhuzama. 

Az eddig publikált lefele fordított edények alap-
ján Pölös Andrea49 és Valter Ilona50 a következőket 
állapította meg:

• a házakból előkerült edények a DNy-i sarokban, 
külön egy e célból ásott gödörben voltak

46 visKi–györFFy 1934.
47 vuLKanović 1989. 227.
48 vörös 1990. 117–127.
49 PöLös 2001. 469–470.
50 vaLter 2005. 549.

(hiszen a csontok nem magukból az edényekből ke-
rültek elő), áldozati voltukhoz mégsem férhet kétség. 

Sajólád–Kemej: gödörbe helyezett palack, mellette 
sertés-, ló- és embercsont töredéke.41 

Székesfehérvár–Péter-templom: a templom É-i olda-
lán kívül fekvő gödörből négy edény, két üvegpohár, 
egy teljes kutyacsontváz, hét házityúk, egy liba, egy 
marhakoponya és egy tojás.42 

A fent említett lelőhelyekről szinte kizárólag tyúk-
csontok és tojások kerültek elő. Utóbbiak nemcsak 
a magyar népi hiedelmekben és népszokásokban 
töltöttek és töltenek be mind a mai napig igen fon-
tos szerepet a termékenységgel és az újjászületés-
sel kapcsolatban, de világszerte is. A kereszténység 
révén a tojás Jézus feltámadásának is a jelképe lett, 
ami elősegítette a hozzá kötődő jelképrendszerek 
fennmaradását, illetve ezek alkalmazását, de emellett 
szerepet kapott a népi gyógyászatban és a szerelmi 
varázslatokban43, valamint a rontás elleni védeke-
zésben.44 A tojáshéj, mint a gonosz távoltartásának 
eszköze a balkáni nép hiedelmekben is megjelenik, 
ott magát a tojást is amulettnek tekintik.45 Emiatt, 
amikor kánai állatcsontanyag feldolgozása során to-
vábbi Árpád-kori tojáshéjakra bukkantunk, fokozott 
figyelmet fordítottunk a lelőkörülményeik vizsgá-
latára. Az előkerült maradványok 17 objektumból 
származtak, (az 1487 számú árokban talált edényben 
lévőn kívül), olykor egy objektumon belül különböző 
helyekről is. Ezek közül 11 objektum tartalmazott 
vastárgyakat: szögeket, késeket, egy-egy esetben 
patkót, ollót, stb., de akadt köztük bronzlemez, va-
lamint bronz- és ezüst hajkarika is. Az egyéb lele-
tek tekintetében az orsógombok tűntek ki, ezek hét 
objektumban is megjelentek, ép edények azonban 
mindössze egy esetben „kísérték” a tojáshéjakat. A 
kétség kívül megjelenő formai hasonlóságok ellenére 
sem mernénk az összes előkerült tojáshéjat a lefele 
fordított edények rítusához kötni, de egy részüknél 
valószínűsíthetjük a hasonló eszmei hátteret. Min-
den bizonnyal ehhez a rítushoz tartoznak azonban 
azok a tojáshéjak, amelyek egy összetört edény al-
jából kerültek elő, bár fémtárgyak nem kísérték a 
leletet. Szintén ide köthetőek azok a töredékek is, 
amelyek egy házba ásott gödörben feküdtek egy 
vaskés, egy vaspatkó és egy ezüst hajkarika társasá-
gában. A legtöbb tojáshéj a műhelykomplexumként 
meghatározható 625. objektumból származott, ahon-
nan számos vasmaradvány is előkerült. (A vastár-
gyakhoz kötődő hiedelmekről ld. fentebb.)

41 WoLF 1993. 543.
42 KraLovánszKy 1969.
43 Pócs 1982.
44 sági 1967. 58.
45 vuLKanović 1989. 222.
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nek némiképp ellentmondani látszik, hogy építési 
áldozatok templomokból és kolostorból is kerültek 
már elő,) boszorkányperekben kutakodtunk hasonló 
jelenségek után. 

Bár a kutatásunk nem tekinthető eredmény nélküli-
nek, a talált párhuzamok megfeleltetése a középkori 
építési áldozatokkal erősen kétséges. Vannak ugyan 
formai hasonlóságok, (állatok edénybe helyezése és 
elásása), de a cél a megvizsgált 18. századi példákban 
szerelmi bűbáj volt, nem pedig építési áldozat, és 
áldozati állatként is csak a békát említették.58 Kovács 
Zsófia mikrofaunisztikai vizsgálatai nyomán néhány 
szórványos békacsont ugyan a kánai edények földjé-
ben is megjelent, azonban ezek valószínűleg nem az 
Árpád-korban kerültek az objektumokba, így nem 
is tartoztak az edények eredeti tartalmához. Teljes 
békaváz lefele fordított edényből nem ismert.

Ha a néprajzi párhuzamok nem lennének annyira 
hasonlóak a régészeti leletekhez, azt hihetnénk, a 
boszorkányperekben talált említések a középkori 
rituálék csökevényes formái, amelyek ugyan a külső-
ségekben valamennyire hasonlítanak, de az eredeti 
értelmüket már elvesztették. Így azonban az tűnik 
valószínűnek, hogy a szerelmi varázslás céljából el-
ásott békák függetlenek az általunk vizsgált építési 
áldozatoktól, nem azok későbbi továbbélései. 

összegzés

A Kánáról előkerült szájjal lefele fordított edények 
vizsgálata több szempontból is igen fontosnak bi-
zonyult. Egyfelől még sosem kerültek elő egy le-
lőhelyről ekkora mennyiségben, ami azért fontos, 
mert e nagyszámú példa minden tekintetben alapos 
vizsgálata újabb részletekkel gazdagította ismere-
teinket az építési, illetve bajelhárító áldozatokról. 
Ilyen például a más lelőhelyekről alig, vagy egyáltalán 
nem ismert áldozati állatfajok megjelenése (lásd az 
újszülött kutyákat, a macskát és a csukákat). Bár az 
előbbi kettőt említik a néprajzi szakirodalomban, a 
csukát sehol, és nem ismert hozzá köthető néphit 
sem. Esetükben talán csak az számított, hogy hal 
legyen, a halat, illetve a halpikkelyt ugyanis a néphit 
az alakja és a mennyisége miatt a bőséggel, a sok 
pénzzel azonosította.59 

Arra a kérdésre, hogy az előkerült edények számá-
nak nagysága hogyan viszonyul más magyarországi 
Árpád-kori településeken találtakhoz, nehéz pontos 
választ adni. A nagy számadat egyrészt származhat 
abból is, hogy a közel egy évszázad hosszan élő nagy 
kiterjedésű, népes falut 15-16 hektár nagyságban volt 

58 A szerelemkeltés ezen módszere későbbi, néprajzi példából is 
ismert. (VAJKAI 2003) BOGÁTS é.n., BESSENYEI 1997, BES-
SENYEI é.n., tótH 2005, TÓTH G. in press.

59 BartHa–gönyey 1937. 226. 

• több esetben értékes, új edényt használtak fel 
• az edények többsége ép volt
A kánai edények némiképp módosítják ezt a ké-

pet. Hat edény került elő házból, de egyik sem a 
DNy-i sarokból, három az épület ÉNy-i, kettő a DK-
i, egy pedig az É-i részéből. Különleges kerámiát, 
mint például a szentjakabfalvi ausztriai fazekat,51 
vagy a vízivárosi állatfejes, kiöntőcsöves külföldről 
származó sárga mázas korsót,52 Kánán nem használ-
tak építési áldozatként. Ezen a lelőhelyen a rituális 
közegben lelt edények teljesen hétköznapiak voltak, 
használatra utaló nyomot azonban ezeken sem lehe-
tett megfigyelni. Az egyik fazékon látható szándékos 
rongálás nyomairól53 és ennek esetleges céljáról már 
ejtettünk szót. 

a Hagyomány továBBéLése

Kísérletet tettünk arra, hogy nyomon kövessük a 
hagyomány továbbélését az új-, és legújabbkorban. 
A teljesség igénye nélkül érdemes néhány példát fel-
sorolni. Tordán egy 17-18. századi és egy 18. századi 
ház bontásakor is előkerült egy-egy edény, az elsőbe 
kakast és tojást helyeztek, a másodikba csirkecsonto-
kat.54 Szintén csirkecsontokat tartalmaztak azok az 
18. századi edények (egészen pontosan a megtalált 
hat edényből három), amelyek a soproni Fabricius-
ház pincefülkéi alól kerültek elő.55

A néprajzi említések száma még nagyobb56. A 
Néprajzi Lexikonban az alábbi meghatározás sze-
repel az építőáldozat fogalma után:

 „Az építőáldozat hiedelmei és gyakorlata Európa nagy 
részén a mienkhez hasonlóak: általában áldozat imitá-
ciókról van szó: leggyakoribb a kakas, házityúk és tojás 
vagy vér…Országszerte ismert hiedelem volt, hogy az 
új ház áldozatot követel. Ezért általános volt, hogy az 
első éjszakán olyan személy aludt az új házban, akinek a 
haláláért nem kár…leginkább kutyát, macskát, házityúkot 
zártak be a még üres házba. Néhol a beköltözéskor állatot 
öltek: baromfit nyakaztak le, vagy kutyát ütöttek agyon a 
küszöbön. Előfordult házityúk, macska, vagy valamilyen 
állati eredetű termék, leginkább tojás befalazása.” 57

A fenti idézet azért nagyon fontos, mert a benne 
említett fajok kerültek elő Kánáról is, kiegészítve az 
idézetben nem szereplő csukákkal. Megpróbáltuk 
a jelenség nyomára akadni az írásos forrásokban 
is. Azt feltételezve, hogy a pogány hagyományok 
továbbélése szemben állt az egyház érdekeivel, (ami-

51 PöLös 2001
52 gyÜrKy 1967
53 terei 2005a. 41.
54 tégLás 1910, 1913
55 HoLL–nováKi–Póczy 1962. 54.
56 A teljesség igénye nélkül ld. például PöLös 1999. 206–207, 

PöLös 2001. 476–479.
57 Pócs 1977, Pócs 1990
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Előkerülési hely: A 164. objektumban, ami egy 
K-Ny-i tájolású „nyeles” ház volt, két szájával lefele 
fordított edényt is találtak a feltárók. Mindkettő a 
ház ÉNy-i negyedében feküdt. Az egyik, egy csupor, 
a ház északkeleti sarkában, a fal mellett, mind a ke-
mencétől, mind a bejárattól távolabb került elő egy 
szabálytalan alakú gödörből, a másik, egy közepes 
méretű fazék, az előzőtől nem túl messze, a ház 
belseje felé eső részén egy ovális gödörből.

Az edény leírása:65 Kisméretű csupor. Vöröses-
sárga, 90% szürkére égett. Apró kaviccsal és csil-
lámos kaviccsal soványított, érdes felületű. Széles 
peremű, a perem az edény fenekénél szélesebb. 
Enyhén szélesedő válla, a fenék felé szűkül. Pereme 
enyhén tagolt, belül horony fut körbe. Külseje dí-
szítetlen, belsejében bekarcolt vonal fut. Alján jól 
látható, hogy korongról leemelt, alján elmosódva 
fenékbélyeg nyoma látható. 

(Magassága: 10,5 cm, Szájátmérő: 12,8 cm, Fenékát-
mérő: 9 cm) Kora: 12. század és 13. század fordulója. 
(2. kép)

Az állatcsontok leírása: Házityúk: Egy jobb oldali 
lábközépcsont disztális epifízisének töredéke. (3. kép) 
Csuka: 23 darab csont: mindkét oldali cleithrum, 
mindkét oldali dentale, egy bal articulare, egy jobb 
operculum, egy bal frontale, egy bal hyomandibulare, 
és tizenöt egyéb, a csuka vázához tartozó, pontosab-
ban nem azonosítható csonttöredék.

A második edény típusa: közepes méretű fazék 
Leltári száma: 2005.1.164.11.
A második edényből származó csontok száma: 

K/437, és K/438
Az edényből előkerült vasszög száma: K/412 
Az edény leírása: Közepes méretű fazék. Apró 

kaviccsal soványított, kopott, töredezett, ragasztott, 
fehér anyagú kerámia. Az aljától 3,5 cm-re kezdő-
dően az egész teste csigavonallal díszített (mélyen 
bekarcolt, egyenetlen távolságokra). A pereme kissé 
szélesebb az edény testének szélességétől. Nyaka 
minimálisan tölcséres. Az edény alján körben borda 
fut. (Magasság: 18 cm, Szájátmérő: 15 cm, Fenékát-
mérő: 10.5 cm) Kora: 13. század. (4. kép)

Az állatcsontok leírása: (5. kép) Macska (K/437): Egy 
juvenilis korú macska teljes váza: egy töredékes ko-
ponya, mindkét állkapocs, mindkét lapocka, mind-
két karcsont, mindkét orsócsont, a jobb medence, 
mindkét combcsont, mindkét sípcsont, mindkét 
sarokcsont, egy kézközép-, és három bal lábközép-
csont, egy nyak-, három hát- és hat ágyékcsigolya, 
valamint tíz borda, az egyiken gyógyult törés nyo-
mával. (6. kép) A macska többi csontja, ahogy a csuka 

65 Az edényleírásokat Jóri Tünde és Horváth Antónia készítették 
el, segítségüket ezúton is köszönjük.

lehetőségünk feltárni. Feltételezzük, hogy a telepü-
lés lakossága a tatárok elől elmenekült, és csak egy 
kisebb társaság tért vissza a vész elmúltával. Kér-
dés, hogy az építési áldozatokat egy-egy elköltözés 
során kiássák és magukkal viszik, vagy a földben 
hagyják. Kána esetében az Árpád-kori falvakhoz 
képest nagyfokú gazdagsággal is számolnunk kell, 
hiszen olyan jelenségek, leletek jelennek meg, (kvá-
derkőből épült templom, nagyszámú falazott sír, 
számos ép vastárgy, pénzek, üvegek stb.), amelyek 
a korszak hasonló településeiről nem kerülnek elő 
a feltárások során. Azt ugyan nem lehet kijelenteni, 
hogy a jobb módú népesség esetén egyenes arány-
ban nőnének az építési áldozatok, de érdemes azon 
elgondolkodni, hogy minden társadalmi rétegnek 
volt-e lehetősége egy-egy ép edényt állatokkal60 és 
fémtárgyakkal együtt elrejteni. 

A leletek szembesítenek minket azzal a ténnyel, 
hogy ezek a pogány szokások virágoztak, de leg-
alábbis megtűrtek voltak a kereszténység ellenére. 
Ezt nemcsak az bizonyítja, hogy a 20. század köze-
péig tovább élt az építési áldozat szokása,61 hanem az 
is, hogy hasonló áldozatokat egyházi épületekben is 
találunk, ráadásul nemcsak a Kárpát-medencében,62 
hanem Európa-szerte.63 Az edényekből előkerülő 
állatok pedig, kilépve hétköznapi jelentésükből, 
egyfajta közvetítőként jelennek meg a profán és a 
szellemi világ között.

Jelen tanulmányunkban a kánai szájával lefele for-
dított edények bemutatása révén szerettük volna bő-
víteni a már ismert hasonló jelenségek sorát. Mivel 
ezeknek a szokásoknak számos változata létezhetett, 
a problémakör tisztázására jelen munkánkba nem 
vállalkozunk. A kérdés megoldását elősegítené, ha az 
eddig publikálatlan leletek minél nagyobb számban 
közlésre kerülnének, és így az egyre bővülő adatok 
alapján tisztább képet kaphatnánk erről a hosszú 
évszázadokig fennálló babonás szokásról. 

az edényeK és áLLatmaradványoK Leírása 

164. objektum (2 edény)
Az első edény típusa: csupor
Leltári száma: 2005.1.164.12.
Az első edényből származó csontok száma: 

K/43964

Az edényből előkerült vasszög száma: K/441

60 Noha természetesen például egy újszülött kutya, vagy egy 
macska jóval csekélyebb értéket képviselt, mint a többi gazda-
sági haszonállat. 

61 Pócs 1977, 1990.
62 gyÜrKy 1967, Lovag 1985, WoLF 1993
63 BartHa 1984
64 A leletanyag leltározása folyamatban van. A K-s szám az ása-

táson kiadott ásatási azonosító szám.
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befutó vonaldísz. Az alján látszik a korongra szórt 
homok lenyomata. (Peremátmérő: 20-22 cm, Magas-
sága: 28,5 cm, Fenékátmérő: 14,5 cm) Kora: 13. sz. 
(11. kép)

Az állatcsontok leírása: Kutya: Az újszülött kutya 
váza az állat fiatal kora miatt meglehetősen rossz 
megtartású volt, a csontváz erősen hiányos. Ami 
megmaradt, az a jobb állkapocs, egy könyökcsont, 
egy kéztőcsont, mindkét combcsont, a jobb sípcsont, 
mindkét csigacsont és sarokcsont, három lábtőcsont, 
egy jobb kézközépcsont, három jobb és két bal láb-
középcsont, öt első ujjperc, három nyak- és egy hát-
csigolya, öt borda és kilenc kéz- vagy lábközépcsont. 
(5. táblázat)

1160. oBjeKtum

Az edény típusa: fazék
Leltári száma: 2005.1.1160.1.
A csontok száma: 356
Az edényből előkerült vasszög száma: K/141 
Előkerülési helye: Ovális alakú tárológödör. Hosz-

sza 170 cm, szélessége 70 cm, mélysége 22 cm. (12. 
kép)

Az edény leírása: Közepes méretű fazék. Téglavö-
rös színű, erősen kopott, érdes felületű, repedezett, 
másodlagosan kormozódott. Apró szemű, kavics-
csal soványított. Vállán vízszintesen körbefutó fél-
köríves, sekély, széles bekarcolással díszített. Hasa 
öblös, talpa felé szűkül. Szája alkalmas fedővel való 
letakarásra, széles szájú. (Magassága: 19, cm, Száj-
átmérő: 16 cm, Fenékátmérő: 9 cm) Kora: 12. század 
vége. (13. kép)

Az állatcsontok leírása: Kutya: egy újszülött kopo-
nyájának egy darabja, a jobb állkapcsa és az egyik 
hosszúcsontjának a töredéke. Kérdés, hogy az állat 
csontváza már az eltemetéskor is ennyire hiányos 
volt, vagy a váz többi része a tafonómiai folyamat 
során pusztult el. Az állkapocs hossza: 25,9 mm. 

1182. objektum
Az edény típusa: fazék
Leltári száma: 2005.1.1182.4.
A csontok száma: K/132
Előkerülési helye: Egy őskori foltba ásott Árpád-

kori gödörből.
Az edény leírása: Közepes méretű fazék hetvenhat 

darabból ragasztott, több helyen hiányos töredéke. 
A pereme közepesen kihajló és kívül szögletesedő, a 
nyaka rövid és ívelt. Oldalán, közvetlenül a nyak alatt 
indul egy vékonyan, de mélyen bekarcolt nagyon 
laza csigavonal, mely három spirál után véget ér.  
A fazék aljrésze hiányos, így nem lehet tudni, elért-e 
az aljáig a dísz. Kívül-belül világos téglaszínű, ho-
mokos, kevés aprókavicsos soványítással. Kívül jól 

csigolyái és pikkelyei is Kovács Zsófiához kerültek, 
néhány kisemlős, aprógerinces, emlős és békacsont 
társaságában. (3-4. táblázat) Házityúk- és madárcsontok 
(K/438): négy darab házityúk első ujjperce, és négy 
darab, pontosan meg nem határozható fajú, madár-
nak tűnő, különösen rossz megtartású csonttöredék. 

Egyéb lelet: Mindkét edényből előkerültek vasszö-
gek maradványai.

554. objektum 
Az edény típusa: fazék
Leltári száma: 2005.1.554.13.
A csontok száma: K/2272
Előkerülési hely: Kerek nagyméretű sekély egye-

nes aljú gödör. Átmérői: 159×141 cm, mélysége: 
47 cm. (7. kép)

Az edény leírása: Közepes méretű fazék, rózsa-
színes narancsos színű kívül-belül. Erősen kihajló, 
felhúzott peremű, belül fedőhoronnyal ellátott fazék. 
Pereméle lekerekített, kívül díszítetlen. Rövid nyaka 
alatt a vállon öt soros, közepesen mélyen bekarcolt 
rontott csigavonaldísz fut sűrűn körbe. A csigavonal-
dísz alatt a váll legszélesebb részén ferdén ívesen be-
karcolt díszek (körömbenyomásos) vannak, összesen 
18 db. A váll alatti részen három soros, vastagabban 
és kevésbé mélyen bekarcolt, sűrű csigavonaldísz 
található. Feneke egyenetlen, és díszítetlen. Apróka-
viccsal soványított, jó megtartású fazék. Több darab-
ból ragasztott, kiegészített. (Peremátmérő: 16,5 cm, 
Magasság: 22,5 cm, Fenékátmérő: 10,5 cm) Kora: 12. 
század második fele. (8. kép) 

Az állatcsontok leírása: Csuka: mindkét oldali 
dentale töredéke, négy csigolya, két meghatározha-
tatlan csonttöredék és egy halpikkely. 

940. objektum
Az edény típusa: fazék
Leltári száma: 2005.1.717.10.
A csontok száma: K/983
Előkerülési helye: A 717. számú K-Ny-i tájolású 

ház ÉNy-i sarkába ásott nagyobb méretű gödörből 
(940. objektum), a padló alól került elő. A beásás 
a kemencével átellenes sarokban, a feltételezhető 
bejárat közelségében volt. A gödör átmérője 125 cm, 
mélysége 54 cm. (9-10. kép)

Az edény leírása: Nagyméretű fazék, rózsaszínes, 
narancsos színű kívül-belül. Lassú kézi korongon 
készült, viszonylag szimmetrikus alakú, jól égetett, 
vékony falú, homokkal és apró kaviccsal soványított, 
koromfolt nélküli edény. Alakja a vállnál erősen ki-
szélesedő, gömbös, szűkülő nyakú, erősen kihajló 
majd függőlegessé váló lekerekített peremű. Az 
edény teste szélesebb a peremnél. Díszítése a nyak 
alatt kettős, a test 2/3-ánál hármas vízszintesen kör-
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1,7 cm. Nyéltüske szélessége: 1,1 cm. (17. kép) Vastű: 
Kis hegyes 3,6 cm hosszú varrótű, melynek pici foka 
félig megmaradt. (18. kép)

A tojáshéjdarabokból annak megállapítása, hogy ép, 
vagy már törött tojást tettek az edénybe, nem volt 
lehetséges. 

1668. objektum
Az edény típusa: fazék
Leltári száma: 2005.1.1668.1.
A csontok száma: K/436
Előkerülési helye: Egy kör alakú, lefelé szűkülő 

oldalú, egyenes aljú tárológödör. Átmérője 121 cm, 
mélysége 25 cm. (14. kép)

Az edény leírása: Vöröses rózsaszínű, kopott felü-
letű, repedezett és hiányos nagyméretű fazék. Apró 
kaviccsal soványított, érdes felületű. A vállán és a 
hasvonalán körbefutó 3-3 sekélyen bekarcolt vonallal 
díszített. Hasa erőteljesen öblösödik, talpa felé erő-
sen szűkül. Vízszintesen kihajló peremű, peremén 
borda fut körbe. (Magassága: 22 cm, Szájátmérő: 16.5 
cm, Fenékátmérő: 12.5 cm) Kora: 12. század közepe. 
(19. kép)

Az állatcsontok Kovács Zsófia meghatározása 
alapján: emlős-, kisemlős és madárcsontok, valamint 
csiga. 

Egyéb lelet: meghatározhatatlan vastárgy töredéke.

1695. objektum
Az edény típusa: fazék
Leltári száma: 2005.1.1695.4.
A csontok leltári száma: K/469
Előkerülési helye: Az 1687. számú, nagyméretű, 

K-Ny-i irányú ház DK-i sarkába ásott gödörből (1695. 
obj.). A beásás a kemencével átellenben, a feltételez-
hető bejárat közelségében volt. A gödör átmérője 60 
cm, mélysége 35 cm. (20. kép)

Az edény leírása: Közepes méretű, hengeresen 
öblösödő fazék. Kívül vöröses narancsszínű, erősen 
kopott állapotú, belül vöröses rózsaszínű, jól látható 
korongolt simításnyomokkal. Pereme erősen kihajló, 
lekerekített peremélű, kívül egy mély bevágással két 
részre tagolt. Rövid nyaka alatt rézsűsen, de nem 
ívelten, mélyen és vastagon bevagdosott díszek (18 
db) láthatóak. A teste többi része díszítetlen. Alja 
erősen töredékes állapotú, aprókaviccsal soványí-
tott, gyengébb megtartású, de simított és egyenletes. 
Több darabból ragasztott és kiegészített. (Peremát-
mérő: 18,5 cm, Magassága: 20,5 cm, Fenékátmérő: 13 
cm) Kora: 12. század második fele. (21. kép)

Az állatcsontok leírása: Házityúk: egy kifejlett 
egyed teljes váza: koponya, állkapocs, kulcscsont, 
mindkét hollócsőrcsont, mindkét lapocka, mindkét 
karcsont, mindkét orsócsont, mindkét könyökcsont, 

simított, helyenként szürke foltokkal. Belül foltokban 
mészkiválással erősen fedett felületű. Jó megtartású. 
(Peremátmérő: 17,3 cm, Magasság: 21 cm.) Kora: 12. 
század vége. (14. kép)

Az állatcsontok Kovács Zsófia meghatározása 
alapján: emlős-, kisemlős- és halcsontok, valamint 
halpikkely, tojáshéj és csiga. 

Egyéb lelet: egy vastárgy töredéke.

1399. objektum
Az edény típusa: fazék
Leltári száma: 2005.1.1399.2.
Előkerülési helye: Szabálytalan ovális alakú, méh-

kas formájú, egyenes aljú tárológödör.
Az edény leírása: Közepes méretű, öblösödő, kívül 

narancsos rózsaszín, belül szürke színű fazék. A 
perem közepesen kihajlik és az alsó részén plaszti-
kus borda fut körbe. A peremél legömbölyített. Az 
edény rövid nyaka alatt a váll felső részén közepe-
sen vastagon bekarcolva három soros csigavonal-
dísz található. A has alatti szűkülő részen 3-4 soros 
csigavonaldísz jelenik meg, ez vastagabban és mé-
lyebben bekarcolt, mint a vállon lévő. Az edény alja 
egyenetlen felületű, valószínűleg a korongra szórt 
homok, vagy szerves anyag lenyomata látható rajta. 
Apró kaviccsal és homokkal soványított. Ragasz-
tott, aljánál kiegészített darab. (Peremátmérő: 15,5 
cm, Magasság: 21 cm, Fenékátmérő: 11 cm) Kora 12. 
század vége. (15. kép)

Az edényből állatcsontok nem kerültek elő.

1487. objektum
Az edény típusa: fazék
Leltári száma: 2005.1.1487.3.
A tojáshéj száma: K/333
A többi (edényből előkerült) tárgy leltári száma: 

kés: 2005.1.1487.1.; tű: 2005.1.1487.2.
Előkerülési helye: Az edényt egy É-D-i irányú árok 

Ny-i szélén, az árok betöltésében találták meg. (16. 
kép)

Az edény leírása: Közepes méretű fazék peremes 
oldaltöredéke. Pereme közepesen kihajló, enyhén 
tölcséres, kívül függőlegesen felhúzott peremrész-
szel, belül hornyolattal. Oldalán csigavonal díszítés 
látható. Kívül-belül középszürke színű, szemcsés 
anyaggal soványított, rossz megtartású. (Peremát-
mérő: 15 cm, Magasság: 13 cm, Falvastagság: 0,8 cm.) 
Kora: 13. század eleje.

A fémtárgyak leírása: Kovácsoltvas kés: A végén 
letörött nyéltüskéjéhez tompaszögben kapcsolódik a 
penge, amely fokozatosan szélesedik. Felső negye-
dében az él felé kissé ívesen meghajlik. Háromszög 
átmetszetű. Pengéje egyenetlen felületű. Pengehossz: 
11 cm. Pengeszélesség: 2,3-3,2 cm. Nyéltüske hossza: 
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2. Csuka: Egy váz szinte összes csontja: mindkét ol-
dali dentale, mindkét oldali articulare, mindkét oldali 
quadratum, mindkét oldali operculum, mindkét ol-
dali preopreculum, mindkét oldali ceratohyale, mind-
két oldali vomer, mindkét oldali suboperculare, a 
bal frontale, a bal hyomandibulare, ismeretlen oldali 
maxillatöredék és mellúszósugár, a páratlan cson-
tok közül a basis phenoideum, a proatlas, és négy 
precaudális csigolya, ezen felül 12 koponyatöredék, 
15 bordatöredék és 20 egyéb, pontosan nem meg-
határozható csonttöredék. (27. kép) Az állat hossza 
a dentale belső hossza alapján66 48 cm, amely érték 
megfelel egy három éves, kb. 1 kilogramm súlyú 
csukának.67 

3079. objektum
Az edény típusa: fazék
Leltári száma: 2005.1.3079.1.
Előkerülési hely: Lekerekített sarkú téglalap alakú 

egyenes oldalú ház, az északkeleti sarkában egy 
rossz állapotban levő kemencével. A ház északi ré-
szén szabálytalan kör alakú, egyenes oldalú és aljú 
gödörből került elő a szájával lefelé fordított fazék. 
A beásás a bejárattal szemben, a kemence közelében 
helyezkedett el. (28-29. kép)

Az edény leírása: Nagyméretű fazék. Szürke 
színű, törésfelülete rózsaszín. Pereme tagolatlan és 
enyhén kihajlik. Az aljától 5 cm-re kezdődően az 
egész teste csigavonallal díszített (tizenegy soros), 
a vonalak a nyak felé sűrűsödnek. Öblös testű, talpa 
felé szűkül. Apró kaviccsal soványított. Több da-
rabból ragasztott. (Magasság: 26 cm, Peremátmérő: 
20.5 cm, Fenékátmérő: 11 cm) Kora: 13. század eleje. 
(30. kép)

A fazékból állatcsont nem került elő. 

3136. objektum
Az edény típusa: fazék
Leltári száma: 2005.1.3136.1.
Előkerülési hely: Árok az ásatási terület déli, pa-

takhoz közeli részén.
Az edény leírása: Nagyméretű, hiányos aljú, 20 

darabból ragasztott és kiegészített fazék. Egyszerű, 
enyhén kihajló, lekerekített peremélű. Rövid nyaka 
alól a hasi részig, 4-5 soros sekélyen, de vastagon 
bekarcolt csigavonaldísz látszik. Kívül-belül erősen 
kopott felületű, világos téglaszínű, sok homokkal 
soványított. (Peremátmérője: 18,1 cm, Magassága: 
20,5 cm) Kora: 12-13. század. (31. kép)

A fazékból állatcsont nem került elő. 

66 BartosieWitz 1990. 28-30.
67 Pintér 1989. 

mindkét kézközépcsont, mindkét combcsont, mind-
két sípcsont, mindkét lábközépcsont, az egyik szár-
kapocscsont, hét csigolya, hét borda, a szegycsont 
és az öregcsont. (6. táblázat)

2001. objektum
Az edény típusa: fazék
Leltári száma: 2005.1.2001.1.
Előkerülési hely: Az ásatási terület déli, patakhoz 

közeli részén, a sárga bolygatatlan altalaj feletti egy-
kori „őshumuszból” került elő az edény. Az ásatás 
során ez volt az első szájjal lefelé fordított fazék, 
amit megtaláltunk. Egyedülállónak tekinthetjük 
abból a szempontból, hogy amíg a többi kerámiát 
a sárga altalajba mélyesztve helyezték el, addig ez 
sokkal magasabban került elő. (22. kép)

Az edény leírása: Nagyméretű fazék tizenhat 
darabból ragasztott, kiegészített peremes oldal-
töredéke. Közepesen kihajló egyszerű peremű, a 
pereméle vízszintesen levágott. Nyaka alatt öt sor-
ban sekély, de vastag csigavonaldísz részlete látszik. 
Fehér kerámia, kívül szürkés és vöröses elszínező-
déssel, belül világosbarna és szürke színű, jó meg-
tartású, homokos soványítású. (Peremátmérő: 18,7 
cm, Falvastagság: 0,5 cm) 13. század. (23. kép)

A fazékból állatcsont nem került elő. 

3054. objektum
Az edény típusa: fazék
Leltári száma: 2005.1.3054.1.
A csontok száma: K/204
Előkerülési hely: A 3033. számú, K-Ny-i irányú, sza-

badon álló kemence előterében (hamuzógödrében) 
található kisméretű, ovális, a fazék méretéhez szabott 
gödörből. A gödör átmérője 53×30 cm, mélysége 35 
cm. (24. kép)

Az edény leírása: Közepes méretű fazék. Vörö-
sesbarna színű, apró kaviccsal soványított, érdes 
felületű, kissé kopott. A nyakától a hasa aljáig 4 cm-
ként sekély, széles csigavonallal díszített. Pereme 
erősen kihajló, középen kívülről tagolt. Nyaka erősen 
szűkül. Erőteljes válla van, amely a talpa felé szűkül. 
Másodlagosan kormozódott. (Magasság: 18,5 cm, 
Szájátmérő: 16 cm, Fenékátmérő: 10,5 cm) Kora: 12. 
század közepe. (25. kép)

Az állatcsontok leírása: Kutya: az újszülött egyed 
teljes vázának szinte az összes csontja megmaradt; a 
koponya töredéke, mindkét oldali állkapocs, lapocka, 
karcsont, orsócsont, könyökcsont, a még össze nem 
csontosodott medence részei, a bal combcsont, mind-
két sípcsont, kilenc csigolya és húsz borda. (26. kép) 
A bal állkapocs legnagyobb hossza 40, legnagyobb 
magassága 12,9 mm. (A többi csont méretét ld. a 
7-8. táblázatban) 
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3479. objektum
Az edény típusa: fazék
Leltári száma: 2005.1.3479.1.
A csontok száma: K/2099
Előkerülési hely: A 3411. számú (lefele fordított 

edényt tartalmazó) objektum mellett, egy amorf gö-
dör déli felébe ásott kerek gödörből. Átmérője 50 cm, 
mélysége 37 cm. (35. kép) 

Az edény leírása: Nagyméretű, hengeresen öblö-
södő fazék. Kívül-belül vöröses rózsaszín, közepesen 
kihajló peremű. Peremén belül kis hornyolás, kívül 
kisívű plasztikus bordadísz látható. A nyaka alatt 
indul az a tíz soros vastagon, de sekélyen bekarcolt 
csigavonaldísz, amely a vállrészen sűrűbb, az alj felé 
pedig lazább. A fazék alján egy körben négy vízszin-
tes, párhuzamos vonal látszik. Az edény homokkal 
és kevés aprókaviccsal soványított, jó megtartású, 
kissé kopott felületű, több darabból ragasztott és ki-
egészített darab. (Peremátmérő: 19 cm, Magasság: 24 
cm, Fenékátmérő: 12,5 cm) Kora: 13. század. (36. kép)

Az állatcsontok leírása: Kutya: egy újszülött állat 
teljes váza; egy koponyatöredék, a jobb oldali állka-
pocs, mindkét lapocka, a bal karcsont, meghatároz-
hatatlan oldalú orsócsont, mindkét könyökcsont, a 
még össze nem csontosodott medence részei, mind-
két combcsont, mindkét sípcsont, egy csigolya, ti-
zenegy borda és három kéz- vagy lábközépcsont. 
(9. táblázat) A váz többi csontja Kovács Zsófiához 
került. Az általa vizsgált földmintában még hal, ap-
rógerinces, béka, kisemlős és tojáshéjmaradványok 
is voltak, valamint egy csigaház és egy fémdarab. 

3509/7. objektum
Az edény típusa: csupor
Leltári száma: 2005.1.3509.180
A csontok száma: K/2281
Előkerülési hely: A 3509 ház 7. szelvény DNy-i sar-

kában található az a 3567. számú cölöplyuk, amely-
nek kb. a közepéből került elő a kőlappal lefedett 
csupor. A cölöplyuk átmérője 20 cm, a mélysége 100 
cm volt. (37. kép)

Az edény leírása: Kis méretű csupor, három da-
rabból összeragasztva. Egyszerű pereme közepesen, 
tölcséresen kihajló. Oldala és alja díszítetlen, kívül 
sötétszürke színű, belül vörösesbarna és sötétszürke 
foltos. Szemcsés anyaggal soványított. Jó megtar-
tású, kisebb felületi sérülésekkel. (Peremátmérője: 12 
cm, Magassága: 8,5 cm, Fenékátmérő: 8,9 cm) Kora: 
10-11. század. (38. kép) 

Az állatcsont leírása: Egy csuka hiányos váza: 
két borda, két cleithrum, egy hyomandibulare, egy 
vomer és harmincnégy, a hal csontvázából származó 
meghatározhatatlan kis csonttöredék. 

3350. objektum
Az edény típusa: fazék
Leltári száma: 2005.1.3350.1.
Előkerülési hely: Lekerekített sarkú négyzetes 

alakú épület a délkeleti sarkában „nyéllel”. A ház 
délnyugati sarkában egy egyrétegű sütőfelületű, kör 
alakú kemence állt, amelynek a kővel kirakott szája 
valószínűleg északkelet felé nyílt. A délkeleti részen, 
a bejárat és a kemence közelségében, félkör alakú, 
egyenes oldalú és aljú gödör került elő, ebbe helyez-
ték szájjal lefelé fordítva az edényt. (32. kép)

Az edény leírása: Nagyméretű, kopott felületű, 
vöröses-rózsaszín fazék. Pereme közepesen kihajló, 
belső, vastag hornyolással készített, kívül díszítetlen. 
A szűkülő nyak alól indul egy három soros, erő-
sen kopott felületű, így helyenként eltűnő csigavo-
naldísz, amely vastagon bekarcolt. A hasi részen a 
hengeresen öblös has alatt szintén erősen lekopott, 
lazább rendszerű csigavonaldísz fut körbe, egészen 
az aljig. Fenekén rombusz alakban egy fenékbélyeg 
látszik, melynek középső, hosszabb húrja szintén 
plasztikus. A kopott állapottól függetlenül jó meg-
tartású, sok aprókaviccsal soványított, több darabból 
ragasztott és kiegészített. (Peremátmérő: 17,5 cm, 
Magasság: 25 cm, Fenékátmérő: 12,5 cm) Kora : 12. 
század második fele. (33. kép)

A fazékból állatcsont nem került elő. 

3411. objektum
Az edény típusa: fazék
Leltári száma: 2005.1.3411.1.
A csontok száma: K/445
Előkerülési helye: Kis méretű, ovális gödör. Átmé-

rője 53×29 cm, mélysége 19 cm. 
Az edény leírása: Közepes méretű, kívül naran-

csos rózsaszín, belül világosszürke színű ép fazék. 
Erősen kihajló peremének éle lekerekített, kívül két 
részre tagolt. Rövid nyaka alatt két sorban egymás 
alatt 21 darab ferdén és ívesen bevagdalt (körömbe-
vagdalásos) díszítés látható. Az edény többi része 
díszítetlen. A kerámia jó megtartású, aprókaviccsal 
és homokkal soványított. Feneke egyenletes kikép-
zésű. Peremén egy helyen repedt. (Peremátmérő: 17 
cm, Magassága: 21 cm, Fenékátmérő: 12 cm) Kora: 
12. század. (34. kép)

Az állatcsontok leírása: Házityúk (két egyed ma-
radványai, amelyek közül az egyik egy csirke): egy 
bal lábközépcsont darabja, egy jobb és egy bal hi-
ányos hollócsőrcsont, három sípcsont töredék, va-
lamint két lapos- és egy csövescsont szilánkja. A 
csontok egy része Kovács Zsófia meghatározásából 
ismert: több, szintén a tyúkokhoz tartozó töredék, 
egy halcsont, néhány kisemlős és egy ragadozó ma-
radványa. 

daróczi-szaBó márta – terei györgy



209

díszítetlen. A felépítés nyomainak simításai a 
külső és a belső felületén is jól látszanak. Jó megtar-
tású, kívül világos narancsos téglaszínű, helyenként 
koromfoltos. Belseje középszürke. Sok homokkal és 
egy kevés aprókaviccsal soványított. (Peremátmé-
rője: 17 cm, Magassága: 21 cm) Kora: 12-13. század 
fordulója. (42. kép)

A fazék nem tartalmazott állatcsontokat. 

5084. objektum
Az edény típusa: kisméretű fazék
Leltári száma: 2005.1.5084.2.
A csontok és az edényből előkerült vasszög száma: 

K/985
Előkerülési hely: Ovális szájú, méhkas formájú, 

egyenes aljú gödör. Átmérői: 120×97 cm, mélysége 
17 cm. (43. kép)

Az edény leírása: Kisméretű, aszimetrikus fazék. 
Pereme kihajló, egyszerűen kiképzett, az oldala dí-
szítetlen. Alja ötszögű csillag (pentagramma) alakú 
fenékbélyeggel ellátott. Világosbarna színű, apró 
kaviccsal, homokkal soványított, jó megtartású. (Pe-
remátmérő: 13,5 cm, Magasság: 9 cm, Fenékátmérő: 
7,5 és 8,5 cm) Kora: 12. század második fele. (44. kép)

Az állatcsontok leírása: Kutya: egy újszülött egyed 
néhány elég rossz megtartású csontja: egy hiányos 
combcsont, néhány koponyatöredék, egy fog, és 
négy, szintén hiányos kéz- vagy lábközépcsont. 
Egyik töredék sem mérhető.

3758. objektum
Az edény típusa: kisméretű fazék vagy bögre
Leltári száma: 2005.1.3758.1.
A csontok száma: K/3281
Előkerülési hely: Kis méretű, kör alakú gödör. Át-

mérői: 46×44 cm, mélysége 28 cm. (39. kép)
Az edény leírása: Kis méretű, ép, fehér kerámia-

fazék. Pereme felhúzott, legömbölyített peremélű, 
kívül kisívű plasztikus bordadísszel. Oldalán a ma-
gas nyaka alatt sűrű csigavonaldísz fut le. Fenekén 
az aljrész teljes felületét kitöltő talpas kereszt alakú 
fenékbélyeggel. Kevés homokkal soványított, jó meg-
tartású, szépen simított edény. (Peremátmérője: 11,2 
cm, Magassága: 16 cm, Fenékátmérő: 6 cm) Kora 13. 
század első fele. (40. kép)

Az állatcsontok leírása: Csuka: négy precaudalis 
csigolya, a jobb cleithrum egy vágásnyommal, egy 
borda és tizenöt, a hal csontvázából származó meg-
határozhatatlan töredék. 

4348. objektum
Az edény típusa: fazék 
Leltári száma: 2005.1.4348.1.
Előkerülési hely: Ovális alakú sekély gödör. Átmé-

rői: 138 cm, mélysége 23 cm. (41. kép)
Az edény leírása: Nagyméretű, hiányos aljú, 16 

darabból ragasztott és kiegészített fazék töredéke. 
Pereme tölcséresen kihajló, kívül nagy ívű plasztikus 
bordával díszített, belül sekély hornyolattal. Oldala 
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Pots buried upside down and containing animal re-
mains have been found at numerous medieval sites 
in Hungary. The village of Kána is especially im-
portant as such a large number of finds of this type 
have not been unearthed elsewhere. The pots can 
be regarded either as building offerings or might 
be linked to apotropaic or fertility rites. In spite of 
Christianity, they were used in the Carpathian Basin 
for centuries, and their memories survived in folk 
traditions as long as the mid-20th century.

Kána is of special importance in medieval Hun-
garian archaeology as this is the most widely ex-
plored village from the Árpád Era. In contrast with 
previously excavated sites where only a single pot 
or a few items were documented by archaeologists, 
twenty-one such pots have been discovered at this 
site.

The examination of pots buried upside down 
has proven to be important from several aspects. 
The large number of samples has provided us with 
further details about building and apotropaic offer-
ings. Such element is the appearance of dogs and 
cats and the previously unprecedented pike besides 
the “usual” offerings (hen, egg and metal objects). 

It is difficult to answer the question how the 
number of pots unearthed here is related to the 
quantities of similar pots in other Árpád Era set-
tlements in Hungary. It is also disputed whether 
the family removed and took away the building of-
ferings when leaving the village or left them in the 
ground. In the case of Kána it should also be taken 
into account that the village was relatively wealthy 
compared to other villages in the Árpád Era: such 
phenomena and finds (a church constructed in 
ashlar masonry, a large number of walled graves, 
several intact iron objects, coins, glass etc.) occur 
here which have not been unearthed in similar set-
tlements of the period. The finds make us face the 
fact that these pagan traditions were flourishing, or 
at least they were tolerated, in spite of Christianity. 
It is not only proven by the survival of building 
offerings until the mid-20th century, but also the 
fact that similar offerings can be found even in ec-
clesiastical buildings in the Carpathian Basin and 
all around Europe. The animal remains found in 
the pots had been detached from their everyday 
meanings and acted as intermediaries between the 
material and the spiritual worlds.
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1. táblázat: Az edények előkerülési helyeik szerint

Gödör Ház árok kemence HamusGödre réteG Össz.
Állatmaradványokkal 8 5 1 1 15
Állatmaradványok nélkül 2 2 1 1 6
Összesen 10 7 2 1 1 21

2. táblázat: Az edényekből előkerült állatmaradványok1

meGHatározHató 
fajok

a váz teljesséGe életkor
minimális  
eGyedszám

objektumszám vastárGy

kutya teljes váz újszülött 3 940, 3054, 3479
kutya néhány csont újszülött 2 1160, 5084 +
macska teljes váz fiatal 1 164 +
házityúk teljes váz kifejlett 1 1695
házityúk szárny– és lábcsontok fiatal 1 3411
házityúk lábcsont töredéke kifejlett 1 164 +
házityúk ujjpercek ? 1 164
tojás töredékek 3 1487 +
csuka teljes váz kb. 3 éves 1 3054
csuka teljes váz ? 1 164 +
csuka néhány csont ? 3 554, 3567, 3758
Összesen 18

3. táblázat: A 164. objektumból származó mérhető macskacsontok2 (mm.–ben):

a jobb állkapocs a bal állkapocs

A legnagyobb hosszúság 47,7 47,6
A legnagyobb magasság 18,3 18,4
A 3. előzápfog és a 1. őrlőfog hossza (P3–M1) 17,8 17,8

A jobb lapocka A bal lapocka
A teljes hossz. 46,2 46,2
A legkisebb szélessége a nyaknál 9,8 9,7
Az ízesülési felszín legnagyobb szélessége 10,2 10,1
Az ízesülési felszín mélysége 6,3 6,3

4. táblázat: A 164. objektumból származó mérhető macskacsontok (mm-ben):

csont
epifízisek 
nélküli Hossz.

a prox. 
epifízis szél.

a diafízis 
leGkisebb szél.

a diafízis  
leGkisebb mély.

a diszt.  
epifízis szél.

a diszt.  
epifízis mély.

Karcsont (jobb) 61,3 4,9 6,1
Karcsont (bal) 60,6 4,7 5,5
Orsócsont (jobb) 57 3,5 2,5
Combcsont (jobb) 68,9 5,9 5,8
Combcsont (bal) 5,9 5,5 15,4 14,6
Sípcsont (jobb) 15,3 5,6 4,6
Sípcsont (bal) 74,4 5,7 4,7
Sarokcsont (jobb) 22,2
Sarokcsont (bal) 22,1

1 A Kovács Zsófia által meghatározott állatcsontokat ebben a táblázatban nem tüntetjük fel, azok az edények részletes leírásánál 
szerepelnek.”

2 Az összes csont mérése driescH 1976 alapján történt.

FÜGGELÉK
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5. táblázat: A 940. objektum edényéből előkerült kutya mérhető csontjai (mm.–ben):

csont epifízisek nélküli Hossz. a diafízis leGkisebb 
szél.

a diafízis leGkisebb 
mély.

Sípcsont (jobb) 4,1 4,1
II. lábközépcsont (jobb) 21,5
II. lábközépcsont (bal) 21,2
III. lábközépcsont (jobb) 24,7
III. lábközépcsont (bal) 24,8
IV. lábközépcsont (jobb) 25,6
V. kézközépcsont (jobb) 13,1
Sarokcsont (jobb) 19,1

6. táblázat: Az 1695 objektum fazekából származó tyúkcsontok méretei (mm.–ben):

csont
teljes 
Hossz.

a prox. 
epifízis szél.

a prox.  
epifízis mély.

a diafízis  
leGkisebb szél.

a diafízis  
leGkisebb mély.

a diszt.  
epifízis szél.

a diszt. 
fízis mély.

Hollócsőrcsont (jobb) 47,6
Hollócsőrcsont (bal) 47,7
Karcsont (jobb) 62,7 17,7 8,6 16,5 5,4 13,8 7,9
Karcsont (bal) 62,9 17,5 8,9 16,5 5,3 14,1 7,4
Orsócsont (jobb) 54,6 5 4,8 2,4 2,4 5,8 3,1
Orsócsont (bal) 54,2 5 4,8 2,5 2,4 5,6 3
Könyökcsont (jobb) 60,6 8,1 11,7 3,9 5,4 8,1 6,1
Könyökcsont (bal) 60,2 8,5 11,9 3,9 4,9 7,1 7,5
Kézközépcsont (jobb) 32,9
Kézközépcsont (bal) 32,3
Combcsont (jobb) 69,3 14,8 9,2 6,2 6,3 14,3 11,1
Combcsont (bal) 69,3 14,5 9,5 6,1 6,6 14,3 11,3
Sípcsont (jobb) 95,4 16,5 16,4 5,5 4,8 10,9 10,2
Sípcsont (bal) 96,2 15,6 16,8 5,5 4,8 10,7 10,7
Lábközépcsont (jobb) 64,1 12 10,9 6 4,1 11,9 9,2
Lábközépcsont (bal) 63,2 12 10,9 5,8 3,5 11,7 9,3

7. táblázat: A 3054. objektum fazekából előkerült kutya lapockái (mm.–ben):

a jobb lapocka a bal lapocka

A teljes hossz. 22,3 22,4
A legkisebb szélesség a nyaknál 6,9 7

8. táblázat: A 3054. objektum fazekából előkerült kutya hosszúcsontjai (mm.–ben):

csont epifízisek nélküli Hossz. a diafízis leGkisebb szél. a diafízis leGkisebb mély.

Karcsont (jobb) 27,8 3,7 4,3
Karcsont (bal) 27,9 3,7 4,2
Orsócsont (jobb) 22,7 3 2,1
Orsócsont (bal) 22,7 3 2,2
Könyökcsont (jobb) 25,4
Könyökcsont (bal) 25,3
Combcsont (bal) 27,1 3,1 3
Sípcsont (jobb) 24,3 3 3
Sípcsont (bal) 24,5 3 3,2

száJJaL LeFeLe Fordított edényeK és tartaLmuK az árPád-Kori Kána FaLuBóL



216

9. táblázat: A 3479. objektum edényéből előkerült kutya hosszúcsontjai (mm.–ben):

csont epifízisek nélküli Hossz. a diafízis leGkisebb szél. a diafízis leGkisebb mély.
Karcsont (bal) 25,2 3,5 4
Orsócsont (jobb) 21,3
Könyökcsont (jobb) 25,2
Könyökcsont (bal) 25
Combcsont (jobb) 24,9 3,1 2,9
Combcsont (bal) 3,1 3
Sípcsont (jobb) 22,8 2,9 2,9
Sípcsont (bal) 22,5 2,9 2,8

daróczi-szaBó márta – terei györgy
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1. kép. A lefelé fordított edények előkerülési helyei 
 • * Állatmaradványokat tartalmazó edények
 • □ Üres edények

2. kép. A 164. objektum első edénye 3. kép. A 164. objektum első edényének tartalma: tyúk- és csukacsontok

száJJaL LeFeLe Fordított edényeK és tartaLmuK az árPád-Kori Kána FaLuBóL
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4. kép A 164. objektum második edénye

7. kép. Az 554. objektum feltárás közben 8. kép. Az 554. objektum edénye

5. kép. A 164. objektum második edényéből előkerült macskacsontváz

6. kép. Gyógyult törés nyoma a macska egyik bordáján

daróczi-szaBó márta – terei györgy
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9. kép. A 940. objektum fazeka a megtaláláskor

11. kép. A 940. objektum edénye

10. kép. A 940. objektum fazeka és a csontok a megtaláláskor
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12. kép. Az 1160. objektum és a benne talált fazék

13. kép. Az 1160. objektum edénye

14. kép. Az 1182. objektum edénye 15. kép. Az 1399. objektum edénye

daróczi-szaBó márta – terei györgy
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16. kép. Az 1487. árok feltárás közben

18. kép. Az 1487. objektum edényéből előkerült tű

20. kép. Az 1695. objektum feltárás közben

21. kép. Az 1695. objektum edénye

19. kép. Az 1668. objektum edénye

17. kép. Az 1487. objektum edényéből előkerült kés

száJJaL LeFeLe Fordított edényeK és tartaLmuK az árPád-Kori Kána FaLuBóL
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22. kép. A 2001. sz. réteg feltárás közben

24. kép. A 3054. objektum feltárás közben

25. kép. A 3054. objektumból előkerült edény

23. kép. A 2001. sz. rétegben talált edény töredéke

daróczi-szaBó márta – terei györgy
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26. kép. A 3054. objektum edényéből előkerült újszülött kutya

28. kép. A 3079. objektum feltárás közben

30. kép. A 3079. objektum edénye 31. kép. A 3136. objektum edénye

27. kép. A 3054. objektum edényéből előkerült csuka

29. kép. A 3079. objektum az edény kiemelésekor
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32. kép. A 3350. objektum feltárás közben

33. kép. A 3350. objektum edénye

34. kép. A 3411. objektum edénye 35. kép. A 3479. objektum feltárás közben

36. kép. A 3479. objektum edénye
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37. kép. A 3509. sz. tárolóhelyiség cölöplyuka feltárás közben a szájjal 
felfele álló, kőlappal fedett edénnyel 

39. kép. A 3758. objektum feltárás közben

40. kép. A 3758. objektum edénye

38. kép. A 3509/7. objektum edénye

száJJaL LeFeLe Fordított edényeK és tartaLmuK az árPád-Kori Kána FaLuBóL
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41. kép. A 4348. objektum feltárás közben

43. kép. Az 5084. objektum feltárás közben 44. kép. Az 5084. objektum edénye

42. kép. A 4348. objektum edénye

daróczi-szaBó márta – terei györgy


