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Tóth Gusztáv 

Vajköpülő edény Érd, 
Simonpusztáról - adatok 
a „pácolóedények" kérdéséhez 

2007-2008 telén, a Százhalombatta és Perbál közötti , 
MOL gázvezeték nyomvonalán, az Erd, Simonpuszta 
lelőhelyen végzett feltárás során szokatlan formájú 
edény került elő késő bronzkori környezetbó1. Habár a 
20. sz. objektum Ny-i szélén szétlapulva heverő töredé
kekbó1 csak nagyobb tárolóedényre tudtunk következ
tetni (lásd Oravecz- Mráv 4. kép 8.), egy-két darabon 
tisztán kivehető volt az edény belső falából kiálló kúpos 
bütyök. Mivel korábban más ásatások anyagából és a 
szakirodalomból már jól ismertük a viszonylag ritkán 
előforduló, belső bütykökkel ellátott edények töredéke
it, a leletet kiemelt figyelemmel kezeltük, az edény 
előkerülésétó1 egészen az összeállításáig.1 

A betöltésbó1 származó egyéb, ferdén árkolt díszű 
kerámiadarabok és turbántekercses peremű tálak pe
remtöredékei alapján az objektumot az urnamezős 

kultúra érett periódusáh oz köthetjük (Vál II - HB). Az 
edény valószínűleg teljes volt, mikor a padlóra roskadt, 
csakúgy, mint a közvetlenül mellette álló magasabb 
tárolóedény vagy fazék (lásd Oravecz-Mráv 5. kép 5.). 

A több tucat darabra tört edény falából nagyobb 
felületek hiányoznak.2 A nyak és a perem egy apró rész 
kivételével hiányzik, de az edény profilja és legjellegze
tesebb részei tökéletesen összeálltak. Bár kiegészítése 
még nem befejezett, méreteiró1 és formájáról már pon
tos képet kaptunk.3 Körvonala felülró1 szabályos tojás
dad, oldalról ugyanez kissé lapítva. Magassága és hasá
nak kisebb szélessége szinte megegyezik, kb. 33 cm. 
Nagyobb szélessége fülekkel együtt 53 cm. A test íveibó1 
és a töredékes részbó1 kiszerkesztett, felfelé kürtőszerűen 
szűkülő, rövid nyak ( 6-7 cm magas) szintén ovoid, kö
veti a has körvonalát. A minden bizon nyal szintén 
ovális száj igen kicsinek bizonyult, kb. 9x14 cm. A perem 
elvékonyodó, lekerekített. A nyak alatt az edényfal rövid 
átmenettel, hirtelen szélesedik. A tojásdad test legszé
lesebb vonala a vállrészen húzódik. Közvetlenül alatta, 
a tojástest két végén, egy-egy vízszintesen kialakított, 
kb. 40 fokos szögben lefelé álló fül helyezkedik el. A fü
lek 13-14 cm szélesek, kb. 2,5 cm vastagok, és 5-5,5 
cm-re állnak el az edénytesttó1. Vízszintes ívük enyhén 
szögletesedő, függó1eges felületük lekerekített. Mindkét 

1 Őrzési helye: Budapest, Magyar Nen1zeti Múzeum. Leltári szá1na: 
2009.1.395. 

2 A hiányzó darabok egy része a fagyos idóben végzett feltárás 
során megsemn1isülhetett, illetve elkallódhatott. 

3 Itt köszönön11neg Antal Marianna és Kőfalvi Vidor restaurátorok
nak az edény hosszú időn át tartó összeillesztése során nyújtott 
szakmai segítségét. Szintén köszönöm a témával kapcsolatos, 
több órányi, hasznos eszmecserét Szathmári Ildikónak. 

Gusztáv Tóth 

Churn from Érd, Simonpuszta -
data on the problem of 
"marinading vessels" 

ln the winter of 2007 /2008, a vessel of an unusual shape 
was found in a Late Bronze Age context during excava-, 
tions at the Erd, Simonpuszta site in the track of the 
MOL gas pipe between Százhalombatta and Perbál. 
Alth ough the shards lying flat on the W edge of feature 
no. 20 suggested that they belonged to a storage jar (See 
Oravecz-Mráv Fig. 4. 8), the conical knobs that jutted 
out from the interior walls of the vessel could clearly 
be seen on a few fragments. As fragments of vessels with 
interior knobs had already been well known from the 
materials of other excavations and the archaeological 
literature, a special attention was paid to the finds from 
th eir uncovering until the refitting of the vessel.1 

According to other shards decorated with oblique 
fluting and the rím fragments ofbowls with spiral chan
nelling, the feature can be affiliated with the ripe pe
riod of the Urnfield culture (Vál II - HB) . The vessel 
was probably complete when it collapsed on th e floor 
similarly to the higher storage jar or pot that stood next 
to it. (See Oravecz- Mráv Fig. 5. 5) 

Larger surfaces were missing from the wall of the 
vessel that was broken to dozens of pieces.2 Only a small 
area was preserved from the neck and the rím, but the 
profi.le and the most characteristic parts of the vessel 
could perfectly be refitted. It has not yet been com
pleted still an exact picture could be drawn of its size 
and shape.3 From above, it is regular ovoid, from the 
side it has a slightly flattened oval shape. The height 
and the shorter diameter of the belly are identical: about 
33 cm. The larger diameter is 53 cm with the handles. 
The u pwards narrowing flue-sha ped short neck ( 6-7 cm 
high) reconstructed from the arch of the body and the 
remaining fragment was very small , it measured about 
9 cm x 14 cm. The rim thinned and it was rounded. The 
wall of the vessel sharply broadened after a short tran
sitional zone under the neck. The broadest part of the 
ovoid body was at the shoulder. Just under it, each a 
horizontal handle sat across each other on the ovoid 
body, which pointed downwards at an angle of about 
40 degrees. The handles were 13-14 cm wide and about 
2.5 cm thick and they jutted out about 5-5.5 cm from 

1 Place of preservation: Budapest, Hungarian National Museun1. 
Inventory number: 2009.1.395 

2 A few shards could perish or get lost during the excavation car
ried out in freezing ten1perature. 

3 I am grateful to Marianna Antal and Vidor Kőfalvi conservators 
for their help during the long time until the vesse! could be refit. 
I am also grateful to Ildikó Szathmári for hours of discussions 
on the topic. 
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fület két-két, kerek, függó1eges lyukkal látták el, ezek 
átmérője 20-25 mm közötti. A masszív fülek valószínűleg 
csapolás nélkül csatlakoznak az edény falához, az átme
net finom ívű, eldolgozásuk gondos. Az edény alsó része 
szelíd gömbösödéssel szűkül az enyhén profilált aljig. 
A talp viszonylag szabályos ovoid (14x20 cm), egyenes, 
lapos, felülete valamivel nagyobb a nyakvonal által 
behatárolt területnél. 

A közvetlenül mellette n1egtalált, durva kialakítású, 
porózus, egyenetlen felületű fazékkal ellentétben a szo
katlan formájú edény teljes külső felszínét, beleértve a 
talpat is, gondosan felfényezték. Fénye több helyen 
megkopott, természetesen a füleken leginkább. Az edény 
sötét színezetű, felső része barnásfekete, sötétszürke, a 
fülek környéke vöröses (a fényezés lemaródása miatt), 
alattuk barna-vörös-barnásvörös foltos. A soványításhoz 
fó'ként tört kerámiát alkalmaztak, a törésfelületeken itt
ott centis edénytöredékek is előfordulnak. Kisebb mér
tékben apró kavicsot is belekevertek, de néhány mész
kőmorzsát is azonosítottunk. A nagyobb szemcsen1éretet 
is tartaln1azó soványítóanyag, és az edény méretei elle
nére az edényfal meglepően vékony. A pere1n és a nyak 
tájékán 5-6 mm, a váll átlagosan 7-8 mm, de a has leg
vastagabb részén sem lépi át a 10 mm-t, egyedül a talp
nál számottevő a különbség, itt kereken 15 min. 

A belső felület egésze homogén, egyöntet{íen feke
te, inatt, kisebb hullámos egyenetlenségekkel és tisztán 
kivehető vízszintes elhúzások nyomaival, de ezek elle
nére egységesnek, jól eldolgozottnak mondható. Az 
edényt a belső rész alsó felének kialakítása teszi külön
legessé. A fülek vonalától az aljig lekerekített csúcsú, 
szabályos, kúpszerű bütykök sorakoznak. Helyzetük 
meró1eges az edényfalra. Magasságuk 23-25 mm, át
mérőjük az aljuknál kb. 3 cm. További érdekesség a 
kiemelkedések szán1a és elrendezése. Az ikerlyukak 
által három részre osztott fülek szélső csatlakozásaival 
szemben egy-egy bütyök foglal helyet, tehát fülenként 
kettő. Ezek alatt, nagyjából félúton a fülek és az oldalfal
alj találkozása között, 3-3 bütyköt találunk, szintén 
vízszintes vonalban, de közelebb egymáshoz. Az edény 
fenekén további 2-2 kiemelkedés látható, szabályos el-, 
rendezésben, a has emelkedésétó1 kissé beljebb. Igy a 
kúpok azon túl, hogy szimmetrikusan sorakoznak a két 
edényfalon (2-3-2 és 2-3-2), a két fül közötti hosszanti 
sávban húzódnak, vagyis az edény hossztengelyében. 
A kiemelkedéseket az edénnyel együtt formázták, nen1 
utólagos rátétek, kidolgozásuk gondos, felületük meg
egyezik a belső edényfaléval. 

A kisebb-nagyobb belső bütykökkel ellátott edénye
ket a bronzkori kutatás jórészt csak töredékekbó1 isn1e
ri. Azóta, hogy Patay Pál 1965-ben, egy diósdon eló'került 
darab alapján az ilyen jellegű kerámiákat pácolóedény
ként határozta n1eg,4 a kutatás nem vizsgálta behatóbban 

4 PATAY P.-PATAY A.: A nagyrévi kultúra leletei Diósdon. - Funde 
der Nagyrév-Kultur in Diósd. Arch. Ért. 92, 1965, 163-i67. 
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the body of the vessel. The horizontal arch was slightly 
angular, the vertical surface was rounded. Two round 
vertical perforations of a diameter of 20-25 mm were 
made in both handles. The bulky handles were attached 
to the wall of the vessel without jointing, the transition 
was finely arched and carefully smoothed. The lower 
part of the vessel was mildly globular as it narrowed to 
the slightly profiled bottom. The bottom had a more
or-less regular oval shape (14 cm x 20 cm), it was flat 
and smooth, its surface was somewhat larger than the 
space enclosed by the outlines of the neck. 

ln contrast to the pot of coarse, porous and uneven 
surfaces found next to it, the entire exterior surface of 
the uncommon vessel, including the bottom, was care
fully polished. The lustre has faded at many places es
pecially on the handles. The vessel was dark: the upper 
part was brownish black, dark grey, the area around the 
handles was reddish (because of the worn off polishing) 
and brown, red, brownish red spots could be found 
under then1. Crushed ceramics were dominantly used 
for tempering, and pottery fragments sometimes as large 
as a centimetre could be observed on the fracture sur
faces. A few sn1all pebbles were also mixed to the clay 
and a couple of limestone crun1bs were also identified. 
The walls were astonishingly thin despite the tempering 
material that also contained large-grained components 
and the size of the vessel: it was 5-6 n1m thick at the 
rim and the neck, 7-8 mn1 in average on the shoulder, 
and it did not exceed 10 n1m even at the thickest part 
of the belly. A larger difference could only be observed 
at the bottom, which was 15 mm thick. 

The interior surface was homogenous: it was uni
for1nly black, n1att with smaller wavy irregularities and 
clearly visible traces of horizontal sn1oothing, yet the 
surface appeared to be uniform and finely finished. The 
lower part of the interior makes the vessel unique. 
Regular conical knobs with rounded points sat on the 
wall from the line of the handles to the bottom. They 
stood vertical to the wall. They were 23-25 n1n1 high 
and their diameters measured about 3 cin at the foot. 
Another interesting feature was the nun1ber and the 
distribution of the knobs. Each a knob sat across the 
sides of the handles divided into three parts by the twin 
holes, which means that two knobs could be found at 
both handles. About halfway between the handles and 
the line where the bottom and the wall meet, twice three 
knobs could be found also ina horizontal arrangen1ent 
but closer to one another. Further twice two regularly 
distributed knobs sat on the bottom of the vessel some
what inwards fron1 the elevation of the belly. Accord
ingly, the knobs were sy1nn1etrically arranged on the 
two sides of the vessel (2-3-2 and 2-3-2) ina longitudinal 
zone between the two handles, that is along the longi
tudinal axis of the vessel. The knobs were prepared 
together with the vessel itself, they were not applica
tions. They were carefully shaped and their surfaces 
were identical to that of the interior wall of the vessel. 
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a hasonló kialakítású darabok rendeltetését, így a ter
minológia is változatlan maradt,5 továbbá néhány közölt 
darab e típushoz sorolása kétséges. 6 Külön megemlí
tendő, hogy Horváth László egy Szigligetró1 származó 
belső bütykös edény alapján már 1974-ben tisztázta a 
típus rendeltetését, és vajköpülő edényként azonosítot
ta.7 Közlésében a palesztin területekig ismertetett pár
huzamokat. A forma használatának idó'beli határai még 
nem tisztázottak, de a kora bronzkori környezetben 
feltűnő töredékes darabok alapján úgy tűnik, hogy a 
típus kárpát-medencei megjelenését a bronzkor kezde
téhez köthetjük.8 A középső bronzkor idején a Duna 
mellékéró1 ismertek töredékek,9 illetve érdemes meg
említeni, hogy a simonpusztai lelet eló'kerülésétó1 né-, 
hány száz méternyire, a Benta-patak E-i partján feltárt 
érdi Hosszúföldek lehónely sűrűn betelepült vatyai 
telepéró1 több, nagyobb töredék származik (közöletlen). 
Figyelmet érdemel a Gerjen, Váradpusztán talált, majd
nem ép edény, melynek vállán négy lyuk is volt.10 Ha 
utóbbinál is elfogadjuk Horváth meghatározását, akkor 
feltételezhetjük, hogy a gerjeni edény lyukai az edény 
felfüggesztését szolgálták, és a Horváth által közölt re
konstrukciós rajzon szereplő szigligeti vajköpülő helyé
re a gerjeni és az érdi darab is könnyen behelyettesít
hető.11 A rendeltetés pontos meghatározásának 
szempontjából nem árt megfigyelni, hogy nemcsak a 
nagyobb bronzkori összefoglalások anyagából hiányzik 
ez a forma,12 hanem más közlésekben sem találkozunk 
sűrűn vele. Ennek több oka lehetséges. Egyrészt a típus 
kizárólag telepanyagokhoz köthető, temetkezésekben 
nem fordul elő, tehát a mindennapok tárgyai között 
keresendő. Másrészt az egyéb kerámiatípushoz viszo
nyított előfordulási aránya igen alacsony, figyelembe 
véve azt is, hogy egy település egészét nem érintő bár
mely feltárás leletanyagának típusmegoszlásra irányuló 
százalékarányos vizsgálata kevésbé vagy jobban, de 
mindenképpen torz képet nyújt. 

Az érdi edényen öt formai vonás kelti fel a figyelmet: 
a tojás alakú test, a szűk nyak, a lefelé álló ikerlyukas 
fülek, a belső bütykök sávszerű elrendezése és az, hogy 

5 Vö. KULCSÁR 1997; SZABÓ 1992 
6 BANNER J.: Az ószentiváni ásatások. Dolgozatok 4 (1928) 143-243. 

50„ 52. kép; ScHREIBER R.: Kora bronzkori lakógödör Budafokon. 
Budapest Régiségei 20 (1963) 223-240., 10. kép 5-8, 12. kép 1-2. 

7 HORVÁTH 1974 
8 KALICZ 1968, XXIII. t. 24, XXVI. t. 7(?), XVI. t. 24., XVIII. t. 8; 

KULCSÁR 1997, XIV. t. 2. 
9 B. HORVÁTH J. - KESZI T.: Az Intercisa Múzeum kincsei II. Az 

lntercisa Múzeum őskori állandó kiállításának katalógusa. 
lntercisa Múzeum, Dunaújváros, 2004., 79. 0.152, Dunaújváros
Koziderpadlás 

10 SzABó 1992, LXXX. t. 1. 
11 vö. HORVÁTH 1974, 4· kép 
12 PATEK E.: Die Urnenfelderkultur in Transdanubien. Archaeolo

gica Hungarica XLIV (1968).; BóNA I.: Die Mittlere Bronzezeit 
Ungarns und ihre südöstlichen Beziehungen. ArchHung S.N. 
49. Budapest 1975.; KEMENCZEI T.: Die Spatbronzezeit Nordost
ungarns. ArchHung N.S. 51 (1984).; kjvétel KALICZ 1968 

Bronze Age vessels with smaller and larger interior 
knobs are only known in fragments. Research has not 
studied in details the function of items with similar 
shapes since 1965 when Pál Patay determined these 
vessels as marinading pots from an item uncovered at 
Diósd,4 so this definition has not changed5 and the af
filiation of a few published items with this type is 
doubtful.6 It should be added that László Horváth 
clarified the function of the type from a vessel with 
interior knobs from Szigliget in 1974: he identified it as 
a churn.7 He cited analogues in his publication even 
from Palestine territories. The chronological borders of 
the use of the shape are not clear. Its appearance in the 
Carpathian Basin can probably be dated from the begin
ning of the Bronze Age according to the fragmentary 
items identified in early Bronze Age contexts.8 Frag
ments are known in the Danube region from the middle 
Bronze Age,9 and it can be added that a few larger frag
ments (unpublished) were found in the densely popu-, 
lated Vatya settlement of the Erd, Hosszúföldek site 
uncovered on the northern bank of Benta streamlet a 
few hundred metres from the provenance of the Si
monpuszta find. The nearly intact vessel found at 
Gerjen, Váradpuszta also deserves mentioning, which 
had four holes in the shoulder.10 If we can accept Hor
váth's determination in the case of this latter vessel as 
well, we can suppose that the holes of the Gerjen vessel , 
served suspension and the Gerjen and the Erd items 
match the Szigliget churn published in Horváth's recon
struction drawing. 11 For the sake of the exact determi
nation of the function it is worth observing that this 
shape is missing from the major summaries on the 
Bronze Age12 and it rarely occurs in other publications 
as well. There can be various explanations. On the one 
hand, this type can only be found in settlement materi
als, it does not occur in burials, so it can only be found 
among the objects of the everyday life. On the other 
hand, the ratio of its occurrence is extremely low as 

4 PATAY P.- PATAY A.: A nagyrévi kultúra leletei Diósdon. - Funde 
der Nagyrév-Kultur in Diósd. Arch. Ért. 92, 1965, 163-i67 

5 Comp. KULCSÁR 1997; SzABó 1992 
6 BANNER J.: Az ószentiváni ásatások. Dolgozatok 4 (1928) 143-243. 

50, Fig. 52; ScHREIBER R.: Kora bronzkori lakógödör Budafokon. 
Budapest Régiségei 20 (1963) 223-240., fig. 10. 5-8, fig. 12. 1-2 

7 HORVÁTH 1974 
8 KAucz 1968, pl. XXIII. 24, pl. XXVI. 7(?), pl. XVI. 24, pl. XVIII. 

8; KULCSÁR 1997, pl. XIV. 2 
9 B. HORVÁTH J. - KESZI T.: Az lntercisa Múzeum kincsei II. Az 

Intercisa Múzeum őskori állandó kiállításának katalógusa. 
Intercisa Múzeum, Dunaújváros, 2004., 79. 152, Dunaújváros
Koziderpadlás 

10 SzABó 1992, pl. LXXX. 1 
11 Comp. HORVÁTH 197 4, fig. 4 
12 PATEK E.: Die Urnenfelderkultur in Transdanubien. Archaeolo

gica Hungarica XLIV (1968).; BóNA I.: Die Mittlere Bronzezeit 
Ungarns und ihre südöstlichen Beziehungen. ArchHung S.N. 49. 
Budapest 1975.; KEMENCZEI T.: Die Spatbronzezeit Nordostun
garns. ArchHung N.S. 51 (1984).; except KALICZ 1968 
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utóbbiak csupán az edény alsó részében vannak. A test 
formája mögött egyértelműen gyakorlati okot kell keres
nünk, előképe a bőrtömlő, melyet többek között Közel-, 
Kelet és Délnyugat-Azsia nomádjai napjainkban is vaj-
köpülésre használnak.13 Az érdi edény esetében éppen 
forma i sajátosságai miatt a korábban feltételezett funk
ciót, a pácolást, savanyítást kizárhatjuk. Koromnyomok, 
vagy égés okozta elszíneződés nincs az edényen, tehát 
más fajta, pl. nyílt tűzön való használat is kizárt, csak 
kemencében történő melegítés volna lehetséges. A fülek 
és a bütykök az edénytest hosszanti tengelyén vannak, 
így a fülek segítségével megingatott, rázogatott edény 
tartalma a sávban sorakozó bütykökön megtört, átfolyt, 
vagyis megkavarodott, ami szintén a köpülés mellet szól. 
A szűk száj kizárja, hogy tartalmát kavargatták volna, 
viszont könnyű lefedni, így a „vajrázás„ közben nem 
buggyan ki a mozgatott tejföl. A fülek lyukainak peremén 
észlelt kopásnyomokat a felfüggesztéshez használt kötél, 
vagy bőrszíj okozhatta. A függesztést támasztaná alá az 
edény talpának gondos fényezése, ám az edény folyadék
megtartó képessége szempontjából ez amúgy is szükséges. 
A felfüggesztés ellen szól az edény viszonylag vékony 
fala, ám mellette szól a lefelé álló, tehát a húzóerővel 

ellentétesen kialakított fül. 
Az érvek, ellenérvek dacára úgy tűnik, hogy a típus 

rendeltetésének meghatározásához elengedhetetlen az 
elfekvő, feldolgozatlan ásatási anyagok átvizsgálása. 
Fényezése és gondos kialakítása kiemeli az edényt a 
silányabb házikerámiák közül. Figyelembe véve egy
részt, hogy a vaj, illetve a vajfogyasztás a közgondolko
dásban még a nem túl távoli múltban is a jólét egyik 
jele volt, másrészt, hogy az érdi edénnyel egy idóben 
valószínűleg egyéb veszendő anyagot is használhattak 
köpülésre (pl. bőrtömlőt), nem kizárt, hogy az agyagból 
készített köpülők módosabb családok, vagy közösségek 
birtokát képezhették. Tovább árnyalhatja a típusról 
alkotott képet a nagy felületű feltárások részletes fel
dolgozása, hisz nem kizárt, hogy valamelyik raktárban 
kiegészíthető darabok lapulnak. Miután a simonpusztai 
edény töredékeinek tisztításakor nen1 alkalmaztunk 
savazást, az edény belső oldaláról és aljáról vett kapa
rékmintát érdemes megvizsgálni. A belső bütykös kö
pülő edények fejlődése a kora bronzkori durva töredé
kektől a tárgyalt edén yig világosan követhető és 
földrajzilag eltérő formájuk nem befolyásolta az eljárás 
kiinenetelét.14 Egyes területeken a késóbbi korokban 
jelentkező hiányuk nem feltétlenül jelenti az eljárás 
megszűnését, de a technikai fejlődés következtében 
jelentheti egy másik anyag alkalmazását (ld. faköpülők). 
Jelenlétük az őskori életmód- és településkutatás szá
mára új adatokkal szolgálhat, figyelembe véve, hogy az 
eljáráshoz alkalmazott egyéb tárgytípusokat esetleg még 

13 Vö. dqhall59.com/waterskins.htm 
14 vö. HORVÁTH 1974, 5/ a kép a beershebai edényró1 és 5/c kép a 

szigligeti edényró1. 
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compared to other ceran1ic types, even considering the 
fact that the percentage analysis of the type distribution 
of excavation materials covering only parts of the set
tlements will certainly give a distorted picture, be it 
only a slightly or a very distorted one. 

Five morphological traits call our attention on the , 
Erd vessel: the ovoid body, the narrow neck, the down-
wards pointing handles with twin-holes, the arrange
ment of the interior knobs in bands and the fact that all 
of them can be found in the lower part of the vessel. 
There must evidently be practical reasons behind the 
shape of the vessel. The archetype is a skin bag, which 
the nomads of the Near East and South-western Asia 
have used for butter churning.13 The formerly supposed 
function, marinating or pickling, can be excluded in the , 
case of the Erd vessel because of the morphological 
specifics. There are no soot traces or discolouration 
caused by fire on the vessel, so it could not be used on 
e.g. an open fire, although it could be heated in an oven. 
The handles and the knobs can be found in the longi
tudinal axis of the vessel so the content was broken and 
stirred on the rows of knobs as the vessel was swung 
and shaken by the handles, which also verifies churning. 
The content could not be stirred through the narrow 
mouth. But it was easy to cover the vessel so that the 
shaken cream could not gush out during the shaking of 
the butter. The traces of wear observed on the rims of 
the holes of the handles could be caused by a rope or a 
leather strap used for suspension. The careful polishing 
of the bottom confirms suspension although it was also 
necessary to make the vessel impermeable. At the same 
time, the relatively thin wall of the vessel contradicts 
the possibility of suspension, while, in contrast, the 
downwards pointed handles shaped to resist stretching 
force su ppose suspension. 

Despite the pro and contra arguments, the re-ex
amination of the old and unanalysed excavation mate
rials seems to be indispensable for the determination 
of the function of the type. The polishing and the care
ful shaping set it a part from the lower quality household 
ceramics. Regarding that butter and butter consumption 
was a sign of well-being even in the recent past, and that 
other perishable materials could also be used for churn-, 
ingat the tin1e when the Erd vessel was used ( e.g. a skin 
bag), clay churns probably belonged to wealthier fami
lies or communities. The detailed analysis of the mate
rials of excavations on large surfaces can lead to a more 
exact picture, since it is possible that refittable items 
can be found in the depositories. As the shards of the , 
Erd-Sin1onpuszta vessel were not cleaned with acids, 
the samples taken from the interior and the bottom of 
the vessel are worth analysing. The evolution of churn
ing vessels with interior knobs from the coarse frag
ments of the early Bronze Age to the above-discussed 

13 Comp. dqhall59.con1/ waterskins.htm 
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nem ismertük fel. Az analógiák isn1ertetésére, felsoro
lására és szétválasztására itt nincs elegendő hely, de 
mind régészeti, inind néprajzi gyűjtésük folyamatban 
van. Amellett, hogy típusának egyik legfigyelemremél
tóbb képviselője, nem kizárt, hogy a bronzkor utolsó 
ilyen jellegű példányai közé helyezhető. 

vessel can clearly be followed and the geographically 
different shapes did not influence the result of the 
process.14 Their lack on certain territories in later peri
ods does not necessarily mean the cessation of the 
method, but it can mean that technical evolution 
brought the preference of another material (e.g. wood
en churns). Their presence can offer new data for the 
research of lifestyle and settlement studies, taking also 
into consideration that we may not h ave yet identified 
other object types used for the same purpose. There is 
not enough space here for the review and the listing of 
analogues, nevertheless, they are being collected both 
from archaeological and ethnographic aspects. Beside 
being one of the most remarkable representatives of the 
type, it is perhaps also one of the last items of its type 
in the Bronze Age. 

14 Comp. HORVÁTH 1974, fig. 5/a of the Beersheba vesse! and fig. 
5/c of the Szigliget vessel 
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