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Munkánkban a 2003 és 2005 között Budapest XI.
kerületében feltárt Árpád–kori település
vasanyagát kívánjuk feldolgozni. Az anyagközlés
első része a Communicati-ones Archeologicae
Hungariae 2007–es számában került bemuta-
tásra.1 Ott a mezőgazdasághoz (ásópapucsok,
kapák, szőlőmetsző kések, sarlók, kaszák, kasza-
karikák, egyéb vágóeszközök), állattartáshoz
(patkók, lószerszámok, lóvakarók, zablák)
köthető tárgyakat, és a mindennapi munkához
tartozó eszközöket (rugós és tengelyes ollók,
kalapács, fúró, zsindelyező, balták, csákányok,
kések, eszköznyelek) közöltük. Jelen cikkünkben
az anyag másik felét, az egyéb használati tár-
gyakat, eszközöket és a fegyverzethez, viselethez
kapcsolódó tárgyakat kívánjuk közzétenni. 

A vastárgyak jelentős része házakból és göd-
rökből került elő, de emellett néhány darabot
árkokban és sírokban is találtunk. Két, nagyszámú
fémet tartalmazó objektumot emelünk ki: a falu
északkeleti részén az 592. sz. nagyméretű tároló
helyiségből gazdag leletanyag látott napvilágot,
közte sok volt a jó állapotban megmaradt vas-
tárgy. A csigavonal díszítésű fazekak oldaltöre-
dékei, kihajló, profilállt peremtöredékek, bepecsé-
telt díszítésű szürke edény oldaltöredéke, kis
számú cserépbogrács töredék és fehér kerámia,
fehér palacktöredék, fogaskerék díszítésű edény
oldaltöredék mellett ásópapucs, olló, vascsat,
buzogány, szőlőmetsző kés, vasalás, kőfaragvány,
üveg csésze oldaltöredéke, valamint három
friesachi dénár2 került elő. A templomtól délnyu-
gatra található 7116. sz. gödörben pedig, négy
darab kisméretű Árpád–kori kerámiatöredék mel-
lett, számos, különböző állapotú mezőgazdasági
eszközt találtunk. 

I. HASZNÁLATI TÁRGYAK

I/1. VÖDÖRFÜLEK
Vödörfül (1. kép 1) (Lsz.: 2005. 1. 7110. 4.)
Leírás: egyik vége letört, átmérője: 15,5 cm, anyag-

vastagsága 0,4 cm 
Lelőhely: a falu délnyugati részén található gödör-

ből került elő több vastárggyal és Árpád–kori
kerámiával együtt. 

Vödörfül (1. kép 2) (Lsz.: 2005. 1. 795. 13.)
Leírás: ép, erősen korrodált, átmérője: 14 cm,

anyagvastagsága 0,5 cm. 
Lelőhely: a templomtól 60 méterre, nyugatra egy

gödörben találtuk, mellőle került elő egy fehér
palack is.

Vödörfül (1. kép 3) (Lsz.: 2005. 1. 1296. 5.) 
Leírás: egyik vége letört, átmérője: 17 cm, anyag-

vastagsága 0,7 cm. 
Lelőhely: gödör a templomtól délre néhány darab

Árpád–kori kerámiával.

A vödör Árpád–kori használatáról főként a
megmaradt vödörfülekből tudunk következtetni,
hiszen ekkor már sírleletben csak ritkán jelenik
meg. Formája a legtöbb esetben azonos, nyújtott U
alakúra meghajtott négyzetes, vagy kör átmet-
szetű vaspálca, melynek végeit visszahajtották. Az
egyes példányok között különbség lehet az is,
hogy füle csavart vagy nem csavart. A csavarás
célja lehet díszítés vagy megerősítés.

Középkori párhuzamát ismerjük többek között
Cegléd–Madarászhalomról3 és Márianosztra –
Toronyaljáról.4

Kánán mindenképpen használati tárgyakról
beszélhetünk a vödörfülek esetében. Azonban a
11. század végéig – 12. század elejéig előfordulnak
sírokban is vaspántos favödrök. Tettamanti Sarol-
ta gyűjtötte össze 1975–ben az addig ismert előfor-
dulási helyeket.5 Később publikálták a tiszaesz-
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lár– bashalmi 14. sírból előkerült töredékes vödör-
fület, ami az összegyűjtött darabok közül korban
talán legközelebb áll a kánaihoz.6 A lelet sok más
vastárgyhoz hasonlóan önmagában nem keltez-
hető, hiszen a 15–16. századra formája ugya-
nolyan maradt.7

I/2. NAGYMÉRETŰ KARIKÁK, ABRONCSOK
Nagyméretű karika (2. kép 1) (Lsz.: 2005. 1. 5234.

49.)
Leírás: nagyméretű, hegye 2–2,5 cm–rel túlér a

csatkarikán. Átmérője: 18 cm, anyagvastagsága
1,3 cm. 

Lelőhely: az abronccsal (2. kép 2) együtt került elő,
a földbemélyített ház betöltéséből.

Abroncs (2. kép 2) (Lsz.: 2005. 1. 35.2.)
Leírás: kissé befelé dől, két végének forrasztása

jól látszik, átmérője: 11,5 cm, anyagvastagsága
0,2 cm.

Lelőhely: a feltárás keleti szélén található téglalap
alaprajzú beásás, melyből az abroncson kívül
csigavonal– és hullám-vonaldíszes kihajló
peremű fazéktöredékek, valamint cserépbog-
rács peremtöredékei voltak.

Abroncs (2. kép 3) (Lsz.: 2005. 1. 5299. 1.)
Leírás: a karikát alkotó pánt egyik végéből fület

hajlítottak, másik vége abba csúszik bele.
Befelé dől. Átmérője: 14 cm, anyagvastagsága
0,2 cm. 

Lelőhely: a templomtól keletre található földbe-
mélyített ház gödréből került elő. A házból csi-
gavonaldíszes Árpád–kori kerámia, cserép-
bogrács peremtöredékei, búzamagvak és egy
kés került elő.

A nagyméretű karika mindenképpen falba,
vagy fába volt beleverve. Lehetett valamilyen
nagyobb tárgy alkatrésze, de használhatták akár
falba rögzítve állatok kikötéséhez is. Müller
Róbert vetette fel, hogy kilincs nélküli ajtókon az
ajtó mozgatására is szolgálhatott.8

Legvalószínűbb, hogy a Kánán előkerült
abroncsok vödörabroncsok voltak, de nem
zárhatjuk ki azt a lehetőséget sem, bár méretei
alapján kérdéses, hogy egy nagyobb méretű tárgy-
hoz, például hordó megerősítésére szolgáltak
volna. A kerékvasalás a tárgy kis átmérője és
vastagsága miatt elvethető, hiszen Ikvai Nándor
későközépkori anyagában a szekéralkatrészek

méretesebb darabok voltak.9 Bár a tárgy felületén
más illesztési pontot nem találtunk, a kecske-
mét–árvaházi lelethez hasonlóan vasháromlábnak
is gondolhatnánk, hiszen méretei, formája hason-
latosak.10 Erőltetettnek tartjuk ezt a meghatá-
rozást, de ez az eset is jó példa arra, hogy egy–egy
ismeretlen vagy kérdéses funkcióval rendelkező
tárgy esetében több megoldás is lehetséges. 

Vödörabroncsok e korból többek között
Hajdúböszörmény határában egy házból kerültek
elő,11 valamint jelentős leletnek számítanak a
későbbről származó Márianosztra – Toronyalja
kútjából előkerülő favödrök és a hozzájuk tartozó
abroncsok is.12

I/3. KULCSOK
Kulcs (3. kép 1) (Lsz.: 2005. 1. 592. 161.)
Leírás: jó megtartású, szára üreges. Füle rombusz

formájú. A kulcs feltételezhetően a tárolóhelyi-
ség ajtajának zárszerkezetéhez tartozhatott.
Hossza: 17,6 cm, átmérője: 1 cm, anyag-
vastagsága 0,4 cm.

Lelőhely: Az 592. sz. nagyméretű tárolóhelyiség
padlójáról került elő. 

Kulcs (3. kép 2) (Lsz.: 2005. 1. 24. 74.)
Leírás: közepes megtartású, a szár egy lemezből

hajlított, üreges, anyagvastagsága. Taraja
kopott, korrodált. Füle rombusz formájú.
Valószínűleg ajtó zárszerkezetéhez tartozott.
Hossza: 14 cm, átmérője: 1 cm, anyagvastagsá-
ga 0,3 cm.

Lelőhely: a 24. sz. munkagödörből, melyből a
kulcs mellett fehér és szürke, csigavonallal és
vonalköteggel díszített fazék oldaltöredéke,
hasonló anyagú kihajló, tagolt perem-
töredékek, valamint orsókarikák kerültek elő. 

Kulcs (3. kép 3) (Lsz.: 2005. 1. 7013. 1.)
Leírás: Erősen korrodált, szára tömör. Taraja

erősen kopott. Füle rombusz formájú, sérült.
Hossza: 9 cm, anyagvastagsága 0,4 cm. Való-
színűleg láda zárszerkezetét nyithatta. 

Lelőhely: Egyéb vasdarabokkal együtt a 7013. sz.
kisméretű kerek gödörből került elő. 

Kulcs (3. kép 4) (Lsz.: 2005. 1. 263. 23.)
Leírás: jó megtartású, szára üreges. Füle kör alakú,

melyben két egymásra merőleges vaspálca
látható. Valószínűleg ajtó, vagy nagyobb láda
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zárszerkezetéhez tartozott. Hossza: 7 cm,
átmérője 1 cm, fül átmérője: 4,5 cm, anyag-
vastagsága: 0,3– 1 cm.

Lelőhely: a falu északi részén, a templomtól kb.
100 méterre, a 263. sz. nagyobb méretű gödör-
ből csigavonal díszítésű, kihajló peremű fazék-
töredékek és egy orsókarika, valamint vas-
patkó, vaskarika, és néhány erősen korrodált
meghatározhatatlan funkciójú kisméretű
vastöredék mellett került elő. 

Kulcs (3. kép 5) (Lsz.: 2005. 1. 635. 5.)
Leírás: jó megtartású, szára üreges. Füle rombusz

formájú. Valószínűleg ajtó zárszerkezetéhez
tartozott. Hossza: 16 cm, átmé-rője: 1 cm,
anyagvastagsága 0,6 cm.

Lelőhely: 635. sz. közepes méretű, kerek, mély,
méhkas alakú gödörből került elő, mellette csi-
gavonallal díszített, kihajló, tagolt peremű
fazék töredéke és egy fehér anyagú kisméretű
edény került elő, valamint sarló töredéke, több
vasszög.

Kulcs (3. kép 6) (Lsz.: 2005. 1. 1012. 44.)
Leírás: jó megtartású kulcsszár, tömör. A fül

letörött, ezért annak formája ismeretlen.
Valószínűleg ház ajtójának zárszerkezetéhez
tartozott. Hossza: 16,6 cm, anyagvastagsága
0,7 cm.

Lelőhely: A 1012. sz. házból került elő, mellette
csigavonaldíszes, valamint bepecsételt díszí-
tésű edény oldaltöredékei és kihajló peremű
fazéktöredékek, egy orsókarika, és egy vaskés
került elő. 

Kulcs (3. kép 7) (Lsz.: 2005. 1. 7222. 2)
Leírás: erősen korrodált, szára tömör, anyag-

vastagsága 0,2– 0,4 cm. Füle rombusz formájú,
sérült. Valószínűleg láda zárszerkezetét
nyithatta. Hossza: 6,8 cm, anyagvastagsága 0,4
cm.

Lelőhely: 7222. sz. kerek gödörből két korrodált
vastárgy (egy formátlan, pár cm széles vékony
vaslemez, és egy vas sarló/kasza töredéke)
valamint egy befelé hajló enyhén ívelő oldalú,
megvastagodó egyenes bográcsperem töredék
társaságában került elő.

A területről előkerült kulcsok forma és méret
szerint három csoportba sorolhatóak. A
kisméretűek, 10 cm–nél kisebbek, valószí-
nűsíthetően láda zárszerkezetéhez tartozhattak.
Formájukban hasonlítanak a két – két és félszer
nagyobb társaikhoz, amelyeket ajtóhoz használ-
tak. Hasonló a fülkiképzésük, mindkét esetben a
rombusz forma jelenik meg. Külön csoportot alkot

mind méretben, mind formai kiképzésben a
közepes méretű vaspálcás díszítésű kulcs. 

Ha a megtalálási helyet vizsgáljuk, elmond-
ható, hogy négyet közülük gödörben, és
egyet–egyet házban, kétkemencés munkagödör-
ből, valamint nagyméretű tárolóhelyiségben talál-
tunk. Azokban az esetekben, amikor házból kerül-
tek elő a kulcsok, felvetődik a kérdés, hogy tar-
tozhatott–e annak az épületnek az ajtajához,
amelyben megtaláltuk őket. Nem ismerjük pon-
tosan az Árpád–kori falusias település földbe
mélyített házainak ajtaját és annak zárhatóságát.
Falusi környezetből viszonylag kis számú kulcs-
lelettel találkozhatunk, zárral ebből a korszakból
pedig még kevesebbel. Felmerülhet magyarázat-
ként Temesváry Ferenc elgondolása, miszerint
ebben a korban a zárak nagy részét fából készítet-
ték,13 bár ezt az újabb ásatások nem igazolták. 

Érdekes megfigyelni, hogy a házon illetve a
nagyméretű tárolóhelyiségen kívül mindegyik
objektum a templomtól 100 méteres távolságon
belül van. A 4. sz. kulcs alig 40 méterre, a temetőt
határoló Árpád–kori objektumoktól mentes üres
sáv után az első középkori objektumban került
elő. 

Temesváry Ferenc a kulcsok a rombusz alakú
fülének elterjedését a 13. század második felétől
számítja14, míg a mi esetünkben már 12–13. száza-
di leletanyag mellett fordul elő. Ebbe a csoportba
tartozik a 1. sz. kulcs, melyről méltán állíthatjuk,
hogy a legszebben kidolgozott, bár a tarajában
csak egy híjazás figyelhető meg. A betöltésben
mellőle a 13. század elejére datálható friesachi
dénárok kerültek elő. Komolyabb gondot okozott
a 4. sz. kulcs kormeghatározása. Abban a munka-
gödörben találtuk, amelyből kivétel nélkül
Árpád–kori leletanyag került elő. Temesváry
Ferenc a 15. századi kulcstípus fejlődést tárgyaló
munkájában ezt a típust a 14. század végére
teszi,15 esetünkben pedig sokkal korábbi leletek-
kel szerepel együtt. 

A kulcsok nagy számának megléte több
kérdést vet fel. Először is vizsgálni kell ezeknek
pontos funkcióját. Ha feltételezzük, hogy a 12–13.
századi falvakban már használtak olyan zár-
szerkezetet, melyhez vaskulcs kellett, akkor miért
nem jelenik meg nagyobb számban a falufeltárá-
sok alkalmával. Vagy kivételesnek számít a
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korszakban az ilyen típusú zárrendszer, és máshol
csak reteszelés lehetett, aminek vas alkatrészei
minimálisabbak és nehezebben felismerhetőek.
Felmerülhet az a magyarázat is, hogy főként csak
a nagyobb tárolóhelyiségeknek volt ilyen típusú
zárja. Erre bizonyíték lehet, hogy az egyik kulcsot
az 592. sz. nagyméretű objektumban találtuk meg. 

Temesváry Ferenc máig sokak által használt, és
mérföldkövet jelentő munkáiban16 még csak kis
számú régészeti ásatásból előkerült kulccsal
foglalkozhatott. A közel ötven éve megjelent cik-
kében a kánai kulcsok tekintetében datálási prob-
lémák merülnek fel. Úgy tűnik, hogy bizonyos
példányok esetében korábbi időszakra határoz-
hatjuk meg az egyes kulcsokat. 
I/4. ZÁRSZERKEZETEK
Zárszerkezet (4. kép 1) (Lsz.: 2005. 1. 185. 7.)
Leírás: lemezből készített, feltehetően ládika

zárszerkezete, anyagvastagsága 0,2– 0,4 cm.
Középső része domború, belső felén a sarok-
ban lévő ovális nyílás mellett, két darab kör ill.
négyzetes átmetszetű fül található. Mérete:
8×7,2 cm.

Lelőhely: a terület északi részén található földbe
mélyített házból került elő pár darab
Árpád–kori kerámiatöredékkel együtt. Ezen
kívül egy szőlőmetsző kés tartozik az objek-
tumhoz.

Zárszerkezet (4. kép 2) (Lsz.: 2005. 1. 7059. 27.)
Leírás: kisméretű, hengeres, erősen töredékes

tárgy. Belső oldalán kis fül, külső oldalán
téglalap alakú nyílás található. Átmérője: 3,2
cm, szélessége: 2 cm, anyagvastagsága 0,2 cm.

Lelőhely: a templomtól délnyugatra található ház
leletanyagához tartozik, a házból csigavonal-
díszes kihajló, tagolt peremű fazéktöredékek
kerültek még elő.

Mindkét zárszerkezet földbemélyített házból
került elő, és feltételezhetően ládához tartozha-
tott. A láda szerepét Csilléry Klára már 1982–ben
leírta17, mégis régészeti leleteink között említése
nem túl gyakori. Ennek egyrészt az az oka, hogy a
szerves anyagok hiányában csak a fém részek
utalnak a láda meglétére. A ládák pántja az, ami
már árulkodóbb lelet lehet, de különböző pán-
tokat a hétköznapi élet számos pontján használ-
hattak. 

A zárak kulcsokhoz viszonyított kis számára

bizonyíték lehet, hogy a 12–13. században egy–
egy zárszerkezethez több kulcsot is készítettek.18

Bár Temesváry Ferenc 1961–ben leírja19 a korszak
típusait, ennek ellenére csak akkor határozható
meg ez a néha felismerhetetlenségig korrodált
vastárgy, ha nem csak az alkatrészei maradtak
fenn, hanem viszonylag nagyobb rész a szerke-
zetből. A korszakból töredékes darab került elő
Cegléd–Madarászhalomról,20 Aranyegyházáról21

háromszög alakú ládazár. Bár Temesváry kicsit
szkeptikus a datálást illetően.22 Hajdúböször-
ményben23 is találtak több olyan vastárgyat (pán-
tok, vasszögek), melyek a láda meglétét bizonyít-
ják. Hasonló szerkezetűek a Szabó Kálmán által a
14. századra keltezett alföldi koporsózárak is.24

I/5. PÁLCASZERŰ VASTÁRGYAK, BÉKLYÓKULCSOK25

Pálcaszerű vastárgy, béklyókulcs (?) (5. kép 1)
(Lsz.: 2005. 1. 7015. 16.)

Leírás: erősen korrodált, töredékes, egyik végébe
egy szeg van beleerősítve, merőlegesen a szárra.
Hossza: 13,2 cm, anyagvastagsága 0,7–0,2 cm.

Pálcaszerű vastárgy, béklyókulcs (?) (5. kép 2)
(Lsz.: 2005. 1. 820. 8.)

Leírás: egyenetlen felszínű, egyik vége behajlított.
Hossza: 12,7 cm, szélessége: 0,8–0,4 cm, anyag-
vastagsága 0,4 cm. 

Pálcaszerű vastárgy, béklyókulcs (?) (5. kép 3)
(Lsz.: 2005. 1. 234. 20.)

Leírás: korrodált, hiányos. Hossza: 12 cm, szé-
lessége: 1,5 cm, anyagvastagsága 0,6– 0,2 cm.

Pálcaszerű vastárgy, béklyókulcs (?) (5. kép 4)
(Lsz.: 2005. 1. 595. 69.)

Leírás: korrodált, egyik vége törött, famarad-
ványok vannak rajta. Hossza: 11,3 cm, szé-
lessége: 0,7 cm, anyagvastagsága 0,3– 0,5 cm. 
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18 TEMESVÁRY 1961. 202–204.
19 TEMESVÁRY 1961.
20 MÜLLER 1975. 62.
21 SZABÓ 1938. 21.
22 TEMESVÁRY 1961. 205.
23 SZABÓ 2002–2003. 83.
24 SZABÓ 1938. 57.
25 Ennek a tárgytípusnak az esetében nem láttuk indokoltnak,

hogy a lelőhelyeket külön kiemeljük. Összességében
elmondhatjuk, hogy főként gödrökben találtuk meg, egy
esetben a templomból, egy esetben pedig egy földbe
mélyített házból kerültek elő Árpád–kori leletanyaggal
együtt.



Pálcaszerű vastárgy, béklyókulcs (?) (5. kép 5)
(Lsz.: 2005. 1. 258. 10.)

Leírás: kissé korrodált. Hossza: 16,2 cm, szé-
lessége: 1 cm, anyagvastagsága 0,3– 0,7 cm.

Pálcaszerű vastárgy, béklyókulcs (?) (5. kép 6)
(Lsz.: 2005. 1. 1424. 25.)

Leírás: korrodált felületű. Hossza: 18,5 cm, széles-
sége: 1,2–0,6 cm, anyagvastagsága 0,4– 0,6 cm.

A béklyólakatok, és a hozzájuk tartozó kulcsok
nem ismeretlenek az Árpád–kori leletanyagban.
Talán az egyik legépebben megmaradt darab
Cegléd–Madarászhalmon26 került elő, de ép álla-
potban találtak rá a nagycserei darabra is.27 A bék-
lyókulcsok tekintetében a kánaihoz hasonlatosak
láttak napvilágot Kecskemét környékén.28 A zár-
szerkezet nyitására szolgáló kulcsok minden eset-
ben hosszú, pálcaszerű tárgyak voltak. Számos
hasonló alakú vastárgy került elő Kána középkori
leletei közül is. Nem mondjuk teljes biztonsággal
mindegyikre, hogy béklyókulcs lehetett, hiszen
töredékes állapotban maradtak meg. Hurkos füle
mindegyiknek hiányzik, de a jellegzetes kampós
végződés többször előkerült. Két esetben U alakú
végződés figyelhető meg, (22. kép 2, 6) mely más
funkcióra is enged következtetni. 

I/6. ISZKÁBASZEGEK29

Iszkábaszeg (6. kép 1) (Lsz.: 2005. 1. 1701. 1.)
Leírás: egyik vége hegyes, másik letört. Hossza: 4

cm, anyagvastagsága 0,3 cm, szélessége (leg-
nagyobb szélesség): 0,9 cm.

Iszkábaszeg (6. kép 2) (Lsz.: 2005. 1. 34. 9.)
Leírás: nagy méretű, homorú hátú. Hossza: 9,5

cm, agyagvastagsága 0,3, szélessége: 1,7 cm.
Iszkábaszeg (6. kép 3) (Lsz.: 2005. 1. 822. 14.)
Leírás: töredékes. Hossza: 6 cm, anyagvastagsága:

0,4 cm, szélessége: 1,9 cm.
Iszkábaszeg (6. kép 4) (Lsz.: 2005. 1. 1012. 35.)
töredékes. Hossza: 3,8 cm, anyagvastagsága 0,2

cm, szélessége 1,1 cm.
Iszkábaszeg (6. kép 5) (Lsz.: 2005. 1. 1. 86. 1.)
Leírás: nagyméretű, jó állapotú. Hossza: 6 cm,

anyagvastagsága 0,5 cm, szélessége 2,3 cm.
Iszkábaszeg (6. kép 6) (Lsz.: 2005. 1. 1. 86. 2.)
Leírás: töredékes. Hossza: 8 cm, anyagvastagsága

0,5 cm, szélessége 1,4 cm.
Iszkábaszeg (6. kép 7) (Lsz.: 2005. 1. 273. 177.)
Leírás: kisméretű, ép. Hossza: 6 cm, anyag-

vastagsága 0,3 cm, szélessége 1,5 cm.
Iszkábaszeg, láncszem(?) (6. kép 8) (Lsz.: 2005. 1.

3173. 1.)
Leírás: nagyméretű, U alakú. Hossza: 7,6 cm,

anyagvastagsága 0,4 cm, szélessége 1,4 cm.
Iszkábaszeg (6. kép 9) (Lsz.: 2005. 1. 7309. 40.)
Leírás: vékony anyagú. Hossza: 5,7 cm, anyag-

vastagsága 0,2 cm, szélessége 0,9 cm.
Iszkábaszeg (6. kép 10) (Lsz.: 2005. 1. 4042. 3.)
Leírás: domború hátú, aszimmetrikus. Hossza: 5,6

cm, anyagvastagsága 0,3 cm, szélessége 0,6 cm.
Iszkábaszeg (6. kép 11) (Lsz.: 2005. 1. 1. 158. 1.)
Leírás: kisméretű, töredékes. Hossza: 4 cm, anyag-

vastagsága 0,3 cm, szélessége 0,7 cm.
Iszkábaszeg (6. kép 12) (Lsz.: 2005. 1. 538. 14.)
Leírás: korrodált. Hossza: 5 cm, anyagvastagsága

0,3 cm, szélessége 0,7 cm.
Iszkábaszeg (6. kép 13) (Lsz.: 2005. 1. 437. 1.) 
Domború hátú, aszimmetrikus. Hossza: 4,5 cm,

anyagvastagsága 0,2 cm, szélessége 0,6 cm.
Iszkábaszeg (6. kép 14) (Lsz.: 2005. 1. 1. 158. 1.)
Leírás: korrodált. Hossza: 4 cm, anyagvastagsága

0,2 cm, szélessége 0,8 cm. 
Iszkábaszeg (6. kép 15) (Lsz.: 2005. 1. 823. 8.)
Leírás: töredékes, S alakú. Hossza: 4 cm, anyag-

vastagsága 0,3 cm, szélessége 1,5 cm. 
Iszkábaszeg (6. kép 16) (Lsz.: 2005. 1. 1. 28. 2.)
Leírás: töredékes. Hossza: 3,5 cm, anyagvastagsá-

ga 0,2 cm, szélessége 0,7 cm.
Iszkábaszeg (6. kép 17) (Lsz.: 2005. 1. 1. 28. 1.)
Leírás: töredékes. Hossza: 3 cm, anyagvastagsága

0,2 cm, szélessége 0,9 cm.

Az ácskapcsok, iszkábaszegek, kisebb száza-
lékban hulladékként, gödrökből kerültek elő.
Többségüket azonban feltételezhető helyükön,
illetve annak pusztulási rétegében találtuk meg. A
templom omlásrétegében találtakat a tetőszerke-
zet rögzítésénél használhatták, a házakban levők
valószínűleg a szerkezet farészeinek összeerő-
sítésére szolgáltak. A sírokban koporsókapcsok
voltak, ebből találtuk a legtöbbet.

A tárgytípussal viszonylag keveset foglalkozik a
szakirodalom. Valószínűsíthetjük, hogy ennek az az
oka, hogy mihelyt a tárgy sérül, vagy eltörik
nehezen felismerhető, meghatározható darab. A
sírokban talált koporsókapcsok könnyebben ma-
gyarázhatók, a szögek mellett a koporsó meglé-
tének egyik bizonyítéka. Érdekesebb lenne azonban
az építkezésekkel kapcsolatosan vizsgálni, hogy az
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26 MÜLLER 1975. 61.
27 SZOLNOKI 2006. 219.
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29 A tárgytípus két–két esetben gödörből, kemence munka-

gödréből, illetve a templomban talált beásásokból, három
esetben házból, hét esetben sírból került elő.



épület szerkezetéhez tartozhatott, vagy csak a
kisebb tárgyak részeinek összefogására. A közeli
kánai apátság területén, a déli, kis gazdasági udvar
hamus rétegéből előkerült darabot30 is valószínűsít-
hetően az épülethez használták fel. Hasonló
funkciója lehetett a Márianosztra – Toronyalján31 és
a Muhin32 előkerült darabnak is. Természetesen a
kisebb darabok előkerülése esetén szólni kell a min-
dennapi tárgyak összefogásának lehetőségéről is.
Szabó Kálmán Kecskemét környékéről említést tesz
olyan iszkábaszeg formájú vaspántról, mely
véleménye szerint ladik, vagy láda oldalát fogta
volna össze.33

I/7. KARIKÁK34

Karika (7. kép 1) (Lsz.: 2005. 1. 3762. 11.)
Leírás: deformálódott, erősen korrodált. Átmérő-

je: 3,4×1,7 cm, szélessége: 1 cm anyagvastagsá-
ga 0,2 cm.

Karika (7. kép 2) (Lsz.: 2005. 1. 7978. 1.)
Leírás: korrodált. Átmérője: 5,2 cm, anyag-

vastagsága 0,7 cm. 
Karika (7. kép 3) (Lsz.: 2005. 1. 7223. 2.)
Leírás: deformálódott. Átmérője: 2,8×3,2 cm, töre-

dezett karika. anyagvastagsága 0,3 cm.
Karika (7. kép 4) (Szórvány)
Leírás: deformálódott, korrodált. Átmérője: 4,8

cm, anyagvastagsága 0,5 cm.
Karika (7. kép 5) (Lsz.: 2005. 1. 172. 17.)
Leírás: erősen korrodált. Átmérője: 4,2 cm,

egyenetlen anyagvastagsága 0,5 cm.
Karika (7. kép 6) (Lsz.: 2005. 1. 5020. 76.)
Leírás: négyzet átmetszetű huzalból készült

szabályos kerek karika. Átmérője: 4 cm, anyag-
vastagsága 0,4 cm.

Karika (7. kép 7) (Lsz.: 2005. 1. 1384. 77.)
Leírás: egyenetlen anyagvastagságú és felszínű.

Átmérője: 3,6×3,8 cm, szélessége: 0.5 cm,
anyagvastagsága 0,5– 0,7 cm.

Karika (7. kép 8) (Lsz.: 2005. 1. 2013. 58.)
Leírás: egyenetlen anyagvastagságú, rossz

állapotú. Átmérője: 4,5×2,3 cm, anyagvastagsá-
ga 0,4– 0, 2 cm.

Karika (7. kép 9) (Lsz.: 2005. 1. 263. 18.)
Leírás: egyenetlen anyagvastagsága 0,6 cm.

Átmérője: 5,2 cm.
Láncszem (7. kép 10) (Lsz.: 2005. 1. 1215. 1.)
Leírás: felénél enyhén csavarodott, két vége ella-

posodik és hegyesedik. Átmérője: 4,5×1 cm,
anyagvastagsága 0,4 cm.

Karika (7. kép 11) (Lsz.: 2005. 1. 24. 70.)
Leírás: deformálódott, erősen korrodált,

egyenetlen anyagvastagságú, kb 0,4 cm.
Átmérője: 7,2×11 cm.

Karika (7. kép 12) (Lsz.: 2005. 1. 72. 194.)
Leírás: deformálódott, egyenetlen felszínű és

anyagvastagságú, kb 0,3 cm. Átmérője: 2,8 cm,
szélessége: 0,5 cm.

Karika (7. kép 13). (Lsz.: 2005. 1. 4407. 5.)
Leírás: egyenetlen felszínű, korrodált. Átmérője: 2

cm, anyagvastagsága 0,1 cm.

Egy táblán szándékoztunk bemutatni azokat az
általában kör, néhány esetben négyzet átmetszetű
vas karikákat, melyeknek pontos funkcióját nem
lehet meghatározni. Ezek között a tárgyak között
találhatjuk meg a függesztőkarikák töredékeit.
Egyedülálló láncszem (7. kép 10) önmagában
nehezen meghatározható, ovális formája alapján
feltételezzük annak. Középkori, későközépkori
leletanyagunkban nem is ismeretlen tárgytípus, a
teljesség igénye nélkül Muhin35, Miklós Zsuzsánál
a Börzsönyben,36 Felsőnyéken,37 és a későkö-
zépkorból Ceglédről38 került elő. Használata sokré-
tű lehet, nem lehet egy–egy feladatkörhöz kötni.

A táblán szereplő tárgyak közül többet csak
karikaként határoztunk meg, de feltételezhető,
hogy övcsat volt. Ezek a karikák legtöbb esetben
gödrökből kerülnek elő. A vascsat, ha a pöcke
letört már nem viseleti tárgy, nehezebben hasz-
nálták fel. A korrózió miatt pöcökre utaló nyom
talán két esetben figyelhető csak meg (7. kép 4., 7). 

Feltételezhető, hogy a karikák között van a
csikózablákhoz tartozó zablakarika is. Az Árpád–
kori leletanyagban gyakran kerülnek elő töre-
dékes, karika nélküli zablák.

Nem zárhatjuk ki, hogy eszközök fanyélre való
felerősítésénél is szerepet játszhattak, de ezek
inkább a laposabb átmetszetű karikák lehettek, a
táblán szereplő tárgyaink közül csak egy ilyen for-
dult elő (7. kép 13), ez is inkább azért, mert meg
van csavarva.
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kerámiatöredékkel, de más típusú objektum leletei között is
megtalálhatók voltak.

35 MICHNAI 1982. 128.
36 MIKLÓS 1997. 133.
37 MIKLÓS 1988. 247.
38 IKVAI 1972. 142.



I/8. KOPORSÓVASALÁS (LÁDAVASALÁS)
Koporsó–, vagy ládavasalás (8. kép 1.) (Lsz.: 2005.

1. 392. 15.) 
Leírás: egyik végén törésfelület van. Hossza: 9 cm,

szélessége: 2,5 cm, anyagvastagsága 0,2 cm.
Koporsó–, vagy ládavasalás (8. kép 2.) (Lsz.: 2005.

1. 392. 14.)
Leírás: másodlagosan görbült, töredékes. Hossza:

11,5 cm, szélessége: 2,5 cm, anyagvastagsága
0.2 cm.

Koporsó–, vagy ládavasalás (8. kép 3.) (Lsz.: 2005.
1. 392. 13.)

Leírás: ép darab. Hossza: 14 cm, szélessége: 2,5
cm, anyagvastagsága 0,2 cm.

Lelőhely: Mindhárom darab a templomtól 115
méterre északnyugatra található 392. sz.
gödörből került elő csigavonaldíszes, kihajló,
tagolt peremű fazéktöredékekkel, késsel és sar-
lóval együtt.

Kánán három darab koporsó vagy ládavasalás
került elő. A pontos meghatározása azért prob-
lematikus, mert nem sírból, hanem a temetőtől
messzebb egy gödörből került elő mindhárom
darab. A koporsóvasalás meghatározást ennek
ellenére azért nem lehet teljesen elvetni, mert a 13.
századtól temetőinkben egyre gyakoribban figyel-
hetünk meg ilyen tárgyakat.

Korszak szerint vizsgálva a legközelebbi
párhuzamnak tekinthetjük a csólyosi kun sírlelet
koporsóvasalásait,39 valamint a Cegléd–Mada-
rászhalmon megtalált darabokat.40 A teljesség
igénye nélkül meg kell említeni a hasonló
funkciójú, de némileg már különböző formájú, és
későbbi aranyegyházi,41 és a csúti42 koporsó-
vasalásokat. Müller Róbert hívta fel a figyelmet
arra, hogy az Árpád–kor végén megjelenő tárgytí-
pust korábban gyakran használták ládákhoz, és
csak akkor használták koporsókhoz, amikor telje-
sen elterjedt ez a mindennapokban.43 Így pedig
elképzelhetőnek tarthatjuk, hogy a másutt a
13–14. században koporsóvasalásként megjelenő
tárgytípus Kánán egy évszázaddal korábban még
ládához tartozott. 

I/9. LEMEZEK
Vaslemez (9. kép 1) (Lsz.: 2005.1.3753.1.)
Leírás: Töredékes, korrodált, helyenként széle

aláhajlított, egy egyenes széle van, a többi
részén törésfelület látszik. Átmérője: 9,5×10
cm, anyagvastagsága 0,3 cm

Lelőhely: A terület déli részén, a patakhoz közeli
területen került elő a 3753. sz. gödörből
közepes mennyiségű díszítetlen, kihajló
peremű Árpád–kori fazéktöredékekkel együtt.

Vaslemez (9. kép 2) (Lsz.: 2005.1.679.6.)
Leírás: Minden oldalán törésfelület van, korrodált,

két helyen aláhajlították összetartó széleit, ami
alatt famaradványok vannak. Átmérője:
8,3×10,3 cm, anyagvastagsága 0,2 cm

Lelőhely: Árpád–kori földbe mélyített házból
került elő. A házból nagyon gazdag Árpád–
kori leletanyagot találtunk: nagy mennyiségű
csigavonaldíszes oldaltöredéket, kihajló pro-
filállt, szögfejszerűen kihajló, valamint ferdén
lehúzott peremtöredéket, bogrács peremtöre-
dékét, közepes mennyiségű fehér kerámiát,
több üvegtöredéket, késtokmerevítést, szöge-
ket. 

Vaslemez (9. kép 3) (Lsz.: 2005.1.673.1.)
Leírás: Töredékes, egyik hosszanti oldalát két-

szeresen visszahajlították. Átmérője: 27×14.8
cm, anyagvastagsága 0,2– 0,5 cm. 

Lelőhely: A terület északi részén, a 216. sz. ház kör
alakú Árpád–kori gödréből került elő. Az
objektumból közepes mennyiségű csigavonal-
díszes bevagdalt díszes oldaltöredéket, erősen
kihajló profilállt és kissé kihajló profilállt
peremtöredéket, kis mennyiségű fehér kerámi-
át valamint egy orsókarikát és egy fazék alakú
bogrács peremtöredékét találtunk.

Az Árpád–kori falu feltárása során három
nagyobb méretű vaslemezt találtunk. Anyag-
vastagságuk 0,2 és 0,5 cm között változik, két eset-
ben figyelhetünk meg szegecs nyomokat, egy
esetben pedig famaradványt. Pontos funkciójukat
nehéz meghatározni, feltételezhetjük, hogy ládán
lehettek rajta, de a vastagabb darab esetleg ajtó
vasalása is lehetett. 

I/10. PÁNTOK, DÍSZVASALÁSOK44

Vasalás (10. kép 1) (Lsz.: 2005.1.1547.8.)
Leírás: Egyik vége törött. Hossza: 13 cm, szélessége:

2,3– 0,5 cm, anyagvastagsága 0,4– 0,2 cm.
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39 PÁLÓCZI–HORVÁTH 1969. 128–129.
40 MÜLLER 1975. 61–62.
41 SZABÓ 1938, 56–57.
42 GEREVICH 1943. 112,135.
43 MÜLLER 1975. 72–73.

44 Ezek a vasalások is különböző Árpád–kori objektumokból
kerültek elő.



Vasalás (10. kép 2) (Lsz.: 2005.1.3796.5.)
Leírás: Korrodált, mindkét végén törésfelület van.

Egy ovális és egy szabályos négyzet alakú lyuk
van rajta. Hossza: 10,5 cm, szélessége: 2,3 cm,
anyagvastagsága 0,3 cm.

Vasalás (10. kép 3) (Lsz.: 2005.1. 3622.17.)
Leírás: Erősen korrodált, mindkét végén törés-

felület van. Hossza: 13,4 cm, szélessége: 1,7–
1,2 cm, anyagvastagsága 0,5– 0,2 cm.

Vasalás (10. kép 4) (Lsz.: 2005.1.24.71.)
Leírás: Jó megtartású, ovális, domború részének

közepén kis kerek lyuk van. Hossza: 9 cm, szé-
lessége: 1 cm, anyagvastagsága 0,5 cm.

Vasalás (10. kép 5) (Lsz.: 2005.1.110.63.)
Leírás: Korrodált, egyik vége egyenesen levágott,

a másik törött, két szeg volt benne. Hossza: 7,6
cm, szélessége: 1,5 cm, anyagvastagsága 0,3
cm.

Vasalás (10. kép 6) (Lsz.: 2005.1.679.9.)
Leírás: Korrodált, másodlagosan hajlított, három-

szög átmetszetű, lehet másodlagosan fel-
használt penge is. Egyik vége egyenesen levá-
gott, a másik törött. Két szeg van benne.
Hossza: 15,5 cm, szélessége: 1,7 cm, anyag-
vastagsága 0,3– 0,1 cm.

Vasalás (10. kép 7) (Lsz.: 2005.1.3324.27.)
Leírás: Korrodált, egyik vége íves, a másik törött,

három szög van benne. Hossza: 7,3 cm, szé-
lessége: 2,7– 0,5 cm, anyagvastagsága 0,4– 0,2
cm.

Vasalás (10. kép 8) (Lsz.: 2005.1.7078.9.)
Leírás: Erősen korrodált, háromszög átmetszetű,

lehet másodlagosan felhasznált penge is,
közepén kis kerek lyuk van. Hossza: 9,3 cm,
szélessége: 1,5– 2,6 cm, anyagvastagsága 0,3–
0,1 cm.

Vasalás (10. kép 9) (Lsz.: 2005.1.3497.192.)
Leírás: Mindkét végén törésfelület van, másod-

lagosan felhasznált penge. Hossza: 13,5 cm,
szélessége: 1,4– 0,8 cm, anyagvastagsága 0,4–
0,2 cm. 

Vasalás (10. kép 10) (Lsz.: 2005.1.392.18.)
Leírás: Jó megtartású, három kis szegecs lyuk van

benne. Hossza: 7 cm, szélessége: 1,3– 0,7 cm,
anyagvastagsága 0,3 cm.

Vasalás (10. kép 11) (Lsz.: 2005.1.379.21.)
Leírás: Jó megtartású, egyik végén törésfelület van

a másik íves lezárású, egy szög van benne.
Hossza: 6,5 cm, szélessége: 1– 2,4 cm, anyag-
vastagsága 0,6 cm.

Vasalás (10. kép 12) (Lsz.: 2005.1.3324.25.) Erősen
korrodált, három szög van benne. Hossza: 17,6
cm, szélessége: 2,2 cm, anyagvastagsága 0,3 cm.

Vasalás (10. kép 13) (Lsz.: 2005.1.263.21.)
Leírás: Mindkét végén törésfelület van, egy kissé

szögletes szeglyuka van. Hossza: 13,5 cm, szé-
lessége: 1– 2,2 cm, anyagvastagsága 0, 2 cm.

Vasalás (10. kép 14) (Lsz.: 2005.1.258.9.)
Leírás: Mindkét végén törésfelület van, derék-

szögben hajlított, egy szög és egy szeglyuk van
benne. Hossza: 8,5 cm, szélessége: 1,7– 3,5 cm,
anyagvastagsága 0,2 cm.

Vasalás (11. kép 1) (Lsz.: 2005.1.3810.4.)
Leírás: Két rövidebb oldalán törésfelület van, egy

szög van benne. Hossza: 3,5 cm, szélessége: 2,5
cm, anyagvastagsága 0,1 cm.

Vasalás (11. kép 2) (Lsz.: 2005.1.2099.1.)
Leírás: Mindkét végén törésfelület van. Hossza:

4,6 cm, szélessége: 1,3– 2,3 cm, anyagvastagsá-
ga 0,2 cm. 

Vasalás (11. kép 3) (Lsz.: 2005.1.4408.36.)
Leírás: Erősen korrodált, egyik széle talán foga-

zott, a többi törött, egy szegecs van benne
alátéttel. Hossza: 5,4 cm, szélessége: 3,4 cm,
anyagvastagsága 0,1– 0,4 cm. 

Vasalás (11. kép 4) (Lsz.: 2005.1.711.121.)
Leírás: Mindhárom vége törött. Hossza: 4 cm, szé-

lessége: 2,3 cm, anyagvastagsága 0,2 cm
Vasalás (11. kép 5) (Lsz.: 2005.1.4338.13.)
Leírás: Egy ép sarka van, többi oldala törött, két,

négyzet alakú alátéttel ellátott szegecs van
belerozsdásodva. Hossza: 5,2 cm, szélessége: 3
cm, anyagvastagsága 0,3 cm.

Vasalás (11. kép 6) (Lsz.: 2005.1.379.19.)
Leírás: Mindkét végén törésfelület van, egy szög

van benne. Hossza: 4,2 cm, szélessége: 1,7 cm,
anyagvastagsága 0,3 cm.

Vasalás (11. kép 7) (Lsz.: 2005.1.592.158.)
Leírás: Erősen korrodált, két hosszanti oldala

farkasfogazott, szegecsek vannak benne. A hátá-
ra egy kis pánt van rozsdásodva. Hossza: 5 cm,
szélessége: 3 cm, anyagvastagsága 0,5– 0,3 cm.

A Kánán előkerült pántok, díszvasalások két
nagy csoportba oszthatóak. Az első csoportba
inkább a hosszúkás, legtöbbször egyszerűbbnek
tűnő,45 szeglyukkal ellátott, vagy szegeccsel meg-
erősített darabok kerültek. A második csoportba
főként a négyzetes szegecsekkel ellátott dara-
bokat, és a díszvasalásokat tettük. Nagyrészük
mindenképpen ládákhoz vagy koporsókhoz köt-
hetőek, melyek használata Müller Róbert szerint
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45 Kivételt képez a 10. kép 4. darab, mely a többihez képest
kimondottan díszes tárgynak számít.



az Árpád–korban általánosnak mondható.46 A
levélszerűen végződő vasalások (pl. 11. kép 2)
közvetlen párhuzamaként határozhatjuk meg a
Cegléd–Madarászhalmon talált hasonló tárgya-
kat.47 A bemutatott példányok között szereplő
meghajlított darabok esetében a funkció egyértel-
műnek tűnik, a láda farészeit fogta össze. 

Felmerül a kérdés, hogy a későközépkorban
használatos vasalással rendelkező tárgyakról (pl.:
szekér, ajtó, ablak) milyen mennyiségben beszél-
hetünk egy 12–13. századi faluban, illetve ilyen
töredékekből lehetséges–e a pontos funkció–
meghatározás.

I/11. SZÖGEK (12. kép)
Az előző munkánkban bemutatott vaskések48

mellett a másik olyan tárgytípus, amelynek darab-
jai nagy számban képviseltetik magukat. Össze-
foglaló munka sosem készült az Árpád–kori
objektumokból előkerülő vasszögekről, bár a
különböző faépítményekre, vagy tetőszerkezetre
sokszor csak ebből a tárgytípusból tudunk követ-
keztetni. Cikkünkben helyhiány miatt nem kíván-
juk az egyes darabokat részletesen leírni, a táblára
is egyfajta áttekintésként válogattunk a több száz
darabból. 

A Kánáról előkerült vasszögek legnagyobb
része az ún. “babapiskóta fejű” szög. A négyzetes,
illetve a kör alakú fejek csak kis százalékban for-
dulnak elő. Hosszuk általában 5–7 cm, de ez nem
mindig valós adat, mert a végük gyakran
töredékes. Egy–két esetben kerülnek elő hosszabb,
vaskosabb szögek is, fejüket kúposra képezték ki.
Egy részük egyenes, más részük a használat során
enyhén elgörbült. Megfigyelhető a szög végének
esetenkénti visszahajlítása, elkalapálása. 

Készítésük hasonló módon történhetett, mint
ahogyan azt az elmúlt századokban a cigány-
kovácsokról leírják. Kovácsolt vaspálcából megfe-
lelő hosszúságút vágtak le, majd egyik végét
hegyesre kalapálták, másik végét szegfejezővel
tömörítették.49

Érdekesebb azonban a szögek megtalálási
helyéről szólni. Egy csoportjuk gödrökből, árkok-
ból került elő. Más részük azonban a templom
omlásrétegéből, illetve házak betöltéséből szár-
mazik. Ezeket nagy valószínűséggel köthetjük a
templom tetőzetéhez, illetve a földbe mélyített

házak fából készült részeinek összeerősítéséhez.
Néhány szög került elő babonás célból fejjel lefelé
fordított edényből is, ahol a tű és a vaskés mellett
a szúró vagy éles tárgy szerepét töltötte be.50 Ez a
babonás szokás ismert az Árpád–kori falukatatás-
ban, az edényekbe rakott tárgyakhoz hasonlóan.51

II. HARCÁSZATTAL KAPCSOLATOS TÁRGYAK

II/1. FEGYVEREK
Köpűs nyílhegy (13. kép 1) (Lsz.: 2005.1.1028.8.)
Leírás: Hegye letört, aszimmetrikus. Teljes hossza:

8 cm, ebből a köpű 4 cm, toll szélessége: 2 cm,
köpű átmérője 0,9 cm, anyagvastagsága 0,2 cm.

Lelőhely: A templomtól nyugatra található 1028.
számú kelet–nyugat irányú földbe mélyített
házból került elő néhány darab csigavonal-
díszes oldaltöredék, kihajló profilállt perem-
töredék, kihajló, ferdén lehúzott peremtöredék
társaságában. 

Tüskés nyílhegy (13. kép 2) (Lsz.: 2005.1.272.14.)
Leírás: Ép, szélei kissé töredezettek. Teljes hossza:

5,6 cm, ebből a köpű hossza: 0,8 cm, toll szé-
lessége: 1,7 cm, anyagvastagsága 0,2 cm.

Lelőhely: A feltárási terület északi részén található
árokban találtuk néhány darab Árpád–kori
kerámiatöredékkel együtt.

Tüskés nyílhegy (13. kép 3) (Lsz.: 2005.1.15.1.)
Leírás: Ép, szélei felé vékonyodik. Teljes hossza: 5

cm, ebből a köpű hossza: 1 cm, szélessége: 1,8
cm, anyagvastagsága 0,2– 0,1 cm.

Lelőhely: A templomhoz közel eső kemencebokor
munkagödre. Az objektumból a nyílhegyen
kívül nagy számú csigavonal és körömbe-
nyomkodásos díszítésű, kihajló peremű fazék
töredéke került elő.

Lándzsacsúcs (?) (13. kép 4) (Lsz.: 2005.1.1330.123.)
Leírás: Mindkét végén törésfelület van, szélei töre-

dezettek, másodlagosan görbült. Hossza: 11,5 cm,
szélessége: 2,6– 1,3 cm, anyagvastagsága 1 cm.

Lelőhely: A falu nyugati részén kemence hamu-
zógödréből került elő, nagyszámú Árpád–kori
cserépbogrács és különböző díszítésű fazék-
töredékkel, és egy zablával együtt. 

Lándzsa (?) (13. kép 5) (Lsz.: 2005.1.4407.8.)
Leírás: Rossz állapotú, hiányos, ragasztott, nyaka

kör átmetszetű. Hossza: 15 cm, átmérő: 1,8– 2,4
cm, anyagvastagsága 0,4 cm.

Lelőhely: A feltárás északnyugati részén egy
gödörben találtuk meg egy Árpád–kori kihajló
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peremű fazék töredékeivel együtt. 
Buzogány (13. kép 5) (Lsz.: 2005.1.592.150.)
Leírás: Ép, nyéllyuka henger alakú, szélei véko-

nyabbak. Hossza: 3,8 cm, átmérője: 2,5– 3,4 cm,
anyagvastagsága 0,5– 1 cm.

Lelőhely: A falu északkeleti részén az 592. sz.
nagyméretű tárolóhelyiségből származik. 

Szablya (13. kép 5) (Lsz.: 2005.1.3184.3.) Jó meg-
tartású, pengéje töredékes, belerozsdásodott a
keresztvasba. Penge hossza: 5,3 cm, szé-
lessége: 2,3 cm, anyagvastagsága: 0,8 cm,
gomb átmérője: 1 cm, keresztvas hossza: 16,6
cm, anyagvastagsága 0,3 cm, markolat hossza:
11 cm. 

Lelőhely: A déli területen fekvő földbe mélyített
ház egyik gödrében találtuk meg. Az objek-
tumban egy csigavonaldíszes, kihajló, tagolt
peremű fazék oldal és peremtöredéke, vala-
mint egy patkó volt még.

A feltárás során nagy számban kerültek elő
fegyverek; három darab nyílhegy, buzogány,
lándzsa töredékei, szablyamarkolat.

A fegyverek falusi jelenléte nem mondható
egyedülállónak.52 Ennek ellenére ebben a környe-
zetben a fegyverleletek nem mondhatók túl gya-
korinak. Nem mindig dönthető el, hogy a falu
lakosai birtokolták, vagy más úton került oda.
Holl Imre vetette fel, hogy az ilyen típusú leletek
előfordulása vadászatra is utalhat, bár ismerünk
ezt tiltó intézkedéseket is.53

Vizsgált korszakunkban ritkaság számba megy
a szablya. A honfoglalás korában használt típus
teljesen eltűnik, helyette a 11. századtól hosszabb,
szélesebb és erősebben görbülő penge jelenik
meg.54 A kánai szablyának csak a markolata
maradt meg, így nem lehet teljes mértékben össze-
hasonlítani a többi lelettel. Azonban az egyik
legkritikusabb pont a markolatvas és a markolat,
valamint a penge indítása alapján zárhatjuk ki,
hogy kard lenne. Ez a fegyvertípus keleti hatásra
jelent meg, a besenyők és a kunok közvetítésével
került Magyarországra. A mi esetünkben a gödör-
ből és a környezetből előkerült leletanyag alapján

valószínűsíthetően a 13. század második fele elé
kell helyeznünk, tehát inkább a besenyő kapcsola-
tot kell vizsgálni.55

Hazánkban 11–13. századi szablyát találtak
Sárbogárd–Tinódon56 Demecser–Borzsova–pusz-
tán,57 valamint két ismeretlen lelőhelyen, ame-
lyeket a Magyar Nemzeti Múzeumban őriznek.58

Ezek a besenyőkhöz köthetők. Legutóbb Hatházi
Gábor tisztázta a szablyák közti keveredést,
valamint gyűjtötte össze az orosz szakirodalmat.59

Ezen kívül, a kánaihoz már kicsit talán későinek
számító kun szablyák: az erdőtelki60 és felsőszent-
királyi.61

Az Árpád–kori fegyverleletek egyik kevésbé
gyakorinak mondható tagja a buzogány. Pontos
datálása és párhuzamok keresése nehézkes, leg-
nagyobb részük szórványleletként került be a
múzeumokba, másrészük besenyő szállásterü-
letről származik.62 Annak ellenére, hogy viszony-
lag kevés darab ismert ebből a korból, formailag
változatosak. A kánai példány a Kovács László
által felsoroltak közül az 5. fajta, a gömb vagy
hordó alakú csoportba tehető. Ez a típus a kör-
nyező országokban is ismert, általában azonban
felszínük a kánaival ellentétben nem sima, hanem
bordákkal, domborulatokkal tagolt.63 Párhu-
zamként említhető a Muhin megtalált példány,
bár annak átmérője 2 cm–rel nagyobb,64 valamint
a Magyar Nemzeti Múzeum Fegyvertárában az
endrődi határból előkerült darab. Ez utóbbi
ugyancsak pár cm–rel nagyobb, felületét kiemel-
kedő dudorok borítják. Ezenkívül a Magyar Nem-
zeti Múzeum fegyvertárában még több darab is
található.65 A kormeghatározás szempontjából a
12–13. századra tehető ez a típus. A buzogány,
hasonlóan a szablyához a népcsoporthoz kötés
kérdéskörét veti fel. Magyarországon mindenkép-
pen keleti közvetítéssel terjedt el, így nagy való-
színűséggel a korai buzogányok tulajdonosait a
besenyők között kereshetjük. Felvetődik a kérdés,
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52 A teljesség igénye nélkül Hejőkeresztúr–Vizekközén (WOLF
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53 HOLL–PARÁDI 1982. 78–79.
54 KOVÁCS 2003. 384.
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nek tűnik, hogy egy a 11–12. században készült, és hosszabb
ideig használt fegyvert találtunk meg, miután már sérülés
miatt csak korlátozottan tudták használni. 
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hogy a szablya és a buzogány megjelenése a falu-
ban a véletlen műve, vagy besenyő kapcsolatot
kell feltételeznünk. Egyéb olyan lelet, vagy adat
nem került elő, ami a besenyő megtelepedést bizo-
nyítaná. 

A három nyílhegyből az egyik köpűs. Ruttkay
csoportosítása szerint az A7b típusba tartozik.66

Nem lehet pontosan datálni, a 9. századtól több
évszázadon keresztül használták. Medvegyev
gyűjtésében67 a 30. táblán található (4–5. sz.) dara-
bokat tarthatjuk párhuzamnak. Korhatározása
hasonló, ő a 8–14. századra teszi a használatát. A
másik két darab rombusz alakú nyéltüskés típus-
ba tartozik. Ruttkay csoportosítása szerint a B1a
típus a hozzá legjobban hasonlító. Ezt az egyszerű
formát is hosszú évszázadokon keresztül használ-
ták, de gyakori a 12–13. századi anyagban is.68

Medvegyevnél a 12. századaik között találhatunk
párhuzamot.69

A kánai leletanyagban két esetben
találkozhatunk feltételezhetően lándzsa töredé-
kével. Az első esetben (13. kép 4.) a keskeny
penge, és a rombusz–keresztmetszet alapján felté-
telezhetjük ezt, hiszen Kovács László össze-
foglalásában a 12–13. századi típusokra nagyrészt
ez volt a jellemző.70 A másik tárgyat (13. kép 5.) a
hosszúkás forma és a köpűs kialakítás alapján
gondoljuk lándzsának. A lándzsa 12–13. századi
használatáról inkább az írott és a képi források
segítségével tájékozódhatunk, mert régészeti
anyagban kevés a jól keltezhető példány. A koráb-
bi formák alkalmazkodva az adott kor követel-
ményeihez tovább éltek.71 Pengéjük keskenyebb
lett, általánossá vált a rombusz keresztmetszet,
köpűjük megszélesedett, hogy vastagabb nyelet
befogadhasson.72 Bár a feltárás során előkerült
lándzsák nagyon töredékesek, nehéz párhuzamot
találni, a Ruttkay–féle gyűjtésben a VI. csoportba
tartozókat említhetnénk párhuzamnak.73 Az ott
találhatóak korban is hasonlóságot mutatnak a
kánaiakkal. 
II/2. PARASZTKÉSEK, KÉSTOKMEREVÍTŐK

Parasztkés (14. kép 1) (Lsz.: 2005.1.1687.80) Éle
töredezett. Teljes hossza: 28 cm, ebből a penge
hossza: 23 cm, szélessége: 2,7 cm, anyag-
vastagsága 0,1– 0,6 cm.

Lelőhely: A templomtól távolabb egy földbemé-
lyített ház betöltéséből került elő. A házból
nagy mennyiségű díszítetlen és csigavonal-
díszes oldaltöredék, kihajló profilállt–, tagolt
peremtöredék a leletanyag. Ezen kívül tüskés
sarkantyú, orsókarika, került elő. 

Parasztkés (14. kép 2) (Lsz.: 2005.1.1629.17.) .) Hegye
ívelt, nyéllemezes. Hossza: 31 cm, szélessége: 3
cm, anyagvastagsága 0,2– 0,5 cm.

Lelőhely: Külső kemence munkagödrében talál-
tuk meg, cserépbogrács és csigavonaldíszes
fazéktöredék került elő belőle még.

Parasztkés pengéje (14. kép 3) (Lsz.: 2005.1.361.2.)
Éle töredezett, pengéje keskeny. Hossza: 20 cm,
szélessége: 2 cm, anyagvastagsága 0,1– 0,4 cm.

Lelőhely: Gödörből került elő, néhány darab
Árpád–kori kerámia, egy kés és egy orsógomb
társaságában. 

Parasztkés pengéje (14. kép 4) (Lsz.:
2005.1.3592.24) Egyenetlen felületű. Hossza:
15,2 cm, szélessége: 3 cm, anyagvastagsága
0,3– 0,6 cm.

Lelőhely: Kemence hamuzógödréből került elő
erősen kihajló, csigavonal díszítésű fazék-
töredékkel együtt. 

Parasztkés pengéje (14. kép 5) (Lsz.:
2005.1.218.177.) Éle töredezett, hegye letört.
Hossza: 14,5 cm, szélessége: 2,2 cm, anyag-
vastagsága 0,1– 0,5 cm.

Lelőhely: A templomtól északkeletre található
földbemélyített ház. Nagy mennyiségű csi-
gavonaldíszes valamint bevagdalt oldal-
töredék, erősen kihajló profilált, és szögfejsz-
erű peremtöredékek, ezen kívül mécses töre-
déke, vaskés és üvegsalak került elő az objek-
tumból.

Késtokmerevítés (14. kép 6) (Lsz.: 2005.1.1182.6.)
Fél szár, másodlagosan görbült. Hossza: 22,5
cm, anyagvastagsága 0, 2 cm.

Lelőhely: A falu nyugati részén található gödör.
Kis számú Árpád–kori kerámiatöredék,
közötte két fehér kerámia, valamint egy sarló
töredéke került még elő a gödörből.

Késtokmerevítés (14. kép 7) (Lsz.: 2005.1.595.71.)
Ép darab. Hossza: 19,6 cm, anyagvastagsága
0,4 cm.

Lelőhely: A templomtól északra található földbe-
mélyített házban találtuk meg. A házból nagy
mennyiségű csigavonaldíszes oldal–, fenékbé-
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lyeges aljtöredék, pohártöredék, kihajló pro-
filált peremtöredék, és egy bogrács perem-
töredék került elő, a leletanyagban kevés fehér
kerámia is van. Ezen kívül mécses és orsókari-
ka valamint ácskapocs még a leletanyag része.

Késtokmerevítés (14. kép 8) (Lsz.: 2005.1.679.5.)
Fél szár. Hossza: 7 cm, anyagvastagsága 0,3 cm

Lelőhely: 679. sz. Árpád–kori földbe mélyített ház.
A házból nagyon gazdag leletanyag került elő:
nagy mennyiségű csigavonaldíszes oldaltö-
redék, kihajló profilállt, tagolt fazék perem-
töredékei, bogrács peremtöredéke több üveg-
töredék, orsókarika, vaslemez, szögek.

Késtokmerevítés (14. kép 9) (Lsz.: 2005.1.3748.1)
Pálca töredék. Hossza: 14,6 cm, átmérője 0,4 cm.

Lelőhely:A falu déli,patakhoz közeli részéről, egy
gödörből került elő kevés Árpád–kori kerámia-
töredék társaságában.

Késtokmerevítés (14. kép 10) (Lsz.: 2005.1.536.137.)
Fél szár, törött. Hossza: 21,7 cm, anyag-
vastagsága 0,2– 0,5 cm.

Lelőhely: Kemencebokor munkagödréből került
elő gazdag leletanyaggal együtt: különböző
díszítésű (körömbecsipkedéses, csigavon-
aldíszes, becsételt) fazéktöredékek, egy csont-
dísz, kagylók, valamint számos szög. 

Késtokmerevítés (14. kép 11) (Lsz.: 2005.1.527.14.)
Rossz megtartású fél szár. Hossza: 22 cm,
anyagvastagsága 0,6 cm.

Lelőhely: Gödör, csigavonalas díszítésű, vízszinte-
sen levágott peremű fazéktöredékkel, fenékbé-
lyeges aljtöredékkel, és kevés Árpád–kori
kerámiatöredékkel.

Késtokmerevítés (14. kép 12) (Lsz.: 2005.1.527.15.)
Balta tag. Hossza: 5 cm, anyagvastagsága 0,6 cm.

Lelőhely: Gödör, csigavonalas díszítésű, vízszinte-
sen levágott peremű fazéktöredékkel, fenékbé-
lyeges aljtöredékkel, és kevés Árpád–kori
kerámiatöredékkel.

Késtokmerevítés (14. kép 13) (Lsz.: 2005.1.235.124.)
Rossz megtartású, több darabban. Hossza: 14,5
cm, anyagvastagsága 0,3 cm.

Lelőhely: A falu északi részén kemence
munkagödréből került elő, számos díszített és
díszítetlen Árpád–kori fazék oldal és perem-
töredéke, valamint üveg töredék, kés, és orsó-
gomb társaságában.

Késtokmerevítés (14. kép 14) (Lsz.: 2005.1.679.4.)
Több darabban. Hossza: 19 cm, anyagvastagsá-
ga 0,3 cm.

Lelőhely: Árpád–kori földbe mélyített házból
került elő, melyből még nagy mennyiségű csi-
gavonaldíszes oldaltöredék, kihajló profillállt,

tagolt fazék peremtöredékei, bogrács
peremtöredéke több üvegtöredék, orsókarika,
vaslemez, szögek láttak napvilágot.

Késtokmerevítés (14. kép 15) (Lsz.: 2005.1.431.25)
Pálca és kis fültöredék. Hossza: 8 cm, anyag-
vastagsága 0,5 cm.

Lelőhely: A falu északi részén kemence munkagöd-
rében találtuk, kis mennyiségű csigavonaldíszes
kerámiatöredékkel együtt. 

Az Árpád–kori leletanyagban 5 darab teljesnek
illetve töredékesnek mondható kés került elő,
amelyeket nagyságuk alapján külön csoportba
kell sorolnunk. A körülbelül 20 cm penge-
hosszúságúak74, vagy a még nagyobbak kerültek
ebbe a csoportba. Az utóbbi évtizedek kutatási
iránya ezeket a vágóeszközöket legtöbbször
fegyverként tárgyalja.75 Természetesen pontos
funkcióját a földből előkerülése után nagyon
nehéz megállapítani, nem lehet olyan méretbeli
határt felállítani, amely eldöntené, hogy a kések
harci szerszámnak, vagy hétköznapi használati
eszköznek számítanak.

Az öt darab nagyméretű kés közül csak egy
került elő teljesen ép állapotban, amely bizonyít-
hatóan nyéltüskés típus. A többiről töredékes volta
miatt nem tudjuk megállapítani. Érdekes, hogy
Árpád–kori leletanyaggal együtt került elő egy
nyéllemezes példány is, ami ebben a korban
ritkaságnak mondható.76

Erről az Árpád–kori fegyvertípusról kevés
ismeretünk van. Magyarországon a korai példá-
nyokkal összefoglaló jelleggel még nem foglalkoz-
tak. Kalmár János 15. század eleji elterjedésről ír,77

bár képein csak a nyéllemezes kések szerepelnek,
valószínűleg könyve megírásakor a feltárásokból
származó nyéltüskés, korábbi példányokat nem
ismerte. Az Árpád–kori darabok összegyűjtése a
korábban leírt mérethatárbeli probléma miatt nem
egyszerű, az ásatásokon előkerültek közül nagyon
sok esetben, csak nagyméretű késként említik. 

Alexander Ruttkay a szlovákiai harci késekről,
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74 A töredékek esetében csak az állapítható meg, hogy
lényegesen nagyobbak az átlagnál, legtöbb esetben rekon-
struált méret sem adható meg.

75 Magyaroszágon többek között Kalmár János (KALMÁR 1971.
117–118.) és Müller Róbert( MÜLLER 1976. 271–272.) foglako-
zott vele, bár ők a későbbiekkel. Adrian Adrei Rusu
gyűjtötte össze a közelmúltban ezt a tárgytípust az
Árpád–kortól. (RUSU 2005.)

76 HOLL–PARÁDI 1982. 69.
77 KALMÁR 1971. 118.



fegyverekről szóló munkájában röviden értekezik
az Árpád–kori darabokról, és annak megha-
tározási nehézségeiről.78 Adrian Adrei Rusu közel
30 évvel későbbi erdélyi gyűjtésében megtalálható
darabokat írott és képi forrásokkal együtt mutatja
be. Ebből a típusból mind a nyéltüskés, mind a
nyéllemezes késekre hoz példát.79

Hazánkban ebből a korszakból a teljesség
igénye nélkül Ipolydamásd – Zuváron80, Hejőke-
resztúr–Vizekközén81 került elő. Muhin82 nyélle-
mezes típus és pengetöredékek kerültek elő, a
rákoscsabai vaseszköz–leletben pedig egy, a késő-
középkorból való ugyancsak nyéllemezes darab83,
és ugyanígy későbbi a sarvalyi 16. ház pincéjéből84

előkerült töredék is.
A parasztkésekhez szervesen hozzátartoznak a

késtokmerevítések. Adrian Adrei Rusu véleménye
szerint a nagyméretű késeknek csak akkor számí-
tanak fegyvernek, ha azt a derékszíjra lehet
függeszteni.85 A szakirodalom korábban sok eset-
ben tévesen értelmezte, vagy nem ismerte fel való-
di funkcióját, meghatározása gyakran mérlegkar,
vagy azonosíthatatlan tárgy.86 Funkciója az volt,
hogy a hajlékony anyagból készült tok feszesen
álljon, abba könnyen bele lehessen csúsztatni a
fegyvert, így annak hegye nem sértette meg a
tokot. 

A kánai késtokmerevítések szerkezetileg és a
nagyságot tekintve egymással hasonló képet
mutatnak. Általában négyzetes keresztmetsze-
tűek, néhány esetben figyelhető meg a kör vagy a
téglalap keresztmetszet. Itt mutatjuk be azokat a
darabokat is, amelyeknek az alsó és felső része fel-
tehetően letörött, és a vastagságából és a kereszt-
metszetének a hasonlóságából következtethetünk
egykori funkciójára. Az alsó, baltás része minde-
gyik esetben hasonló kialakítású, ebbe csúszott be
a kés hegye. A fülrésznél is viszonylag hasonló a
kialakítás, téglalap formájú. Méret szerint meg-
vizsgálva elmondhatjuk, hogy 16 – 22 cm
hosszúak, tehát ekkora vagy kicsivel nagyobb
pengehosszal rendelkező kést tarthattak bennük. 

A tárgy az Árpád–kori falusi leletanyagban
nem túl gyakori, várakban több darabot talál-
hatunk belőle. Parádi Nándor az 1980–as évek
elején a kácsi vár ásatásáról publikál egyet.
Akkor ő úgy fogalmazott: „Ez a tárgy a
régészeti emlékanyagban kevéssé ismert.”87

Véleménye szerint rövid kard vagy tőrhüvely
váza volt. Ezenkívül akkor a Muhiról88 és
Abaújvárról89 származó darab volt ismert. Ezen
kívül Ipolydamásd – Zuváron90 került elő
hasonló, bár ezeknek a mérete kisebb, mint a
Kánán előkerülteké. Wolf Mária a Sajólád
határában feltárt Árpád–kori faluból közölt egy
hasonló funkciójú, de más kidolgozottságú
darabot, amely Müller Róbert szerint korábbra
keltezhető.91

A Kárpát–medence más területén is ismert ez a
tárgytípus. Alexander Ruttkay összefogla-
lásában92 is megtalálható. Az általa összeszedett
késtokmerevítések A2–es típusa található meg
Kánán. Legutóbb Adrian Adrei Rusu értekezett a
parasztkésekkel együtt a késtokmerevítésekről. A
fegyverjelleget támasztja alá az a tény is, hogy a
hazai, illetve a szomszédos országok területéről
előkerült késtokmerevítések viszonylag nagyobb
méretű kések befogadására alkalmasak, és gya-
korta várakból kerülnek elő.93

A magyarországi példányok a 12–14.
századra keltezhetőek, Alexander Ruttkay a 12.
század második felére – 13. század közepére
határozza meg a Szlovákia területén megtalál-
takat.94 Rusu összegyűjtötte a kelet– európai
példákat, így valamelyest tágult az időhorizont,
nagy valószínűséggel mondhatjuk, hogy ezzel a
formával a 12. századtól a 14–15. századig szá-
molhatunk. 

A késtokmerevítők nagyszámú megléte min-
denképpen felvet több kérdést. A fegyver jellegű
tárgy ilyen nagy számban falusi környezetben
mindenképpen szokatlan a 12–13. században.
Nehéz azonban arra választ adni, hogy felté-
telezhetünk–e egy harci eseményekben jártas cso-
portot, vagy csak a korszakban megjelenő
„késhordási divatot” vették át.
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Úgy gondoljuk, hogy a lelet ritkasága nem csak
funkciójából adódhat, hanem költséges volta
miatt is, nem kerülnek elő még várakból sem tucat
számra. Kérdéses, hogy a mi esetünkben a 6 darab
tárgy egy gazdagabb csoport meglétét erősít-
heti–e, vagy általános szokás volt.

II/3. KARDHÜVELY MEREVÍTÉSEK
Kardhüvely merevítés (15. kép 1) (Lsz.:

2005.1.3654.1) Hegyesedő U alakú lemezből
kifelé domborodóra hajlított váz, melynek két
szára le van zárva két párhuzamos vassal, ami
közé be tud csúszni a penge. Egyenletes
anyagvastagságú, jó állapotú. Hossza: 11,5 cm,
szélessége: 4,5 cm, anyagvastagsága 0,3 cm.

Lelőhely: A falu déli, patakhoz közelebb eső
részén található kemence hamuzógödréből
került elő. 

Kardhüvely merevítés (15. kép 2) (Lsz.:
2005.1.35.3) Rossz megtartású, hiányos,
nagyméretű fülekkel. Hossza: 5 cm, szélessége:
4,5 cm, anyagvastagsága 0,4 cm.

Lelőhely: Az északi részen egy földbemélyített
ház padlójába beleásott gödörben találtuk
meg. A gödörből csigavonallal, illetve vonal-
köteggel díszített fazekak, a házból csigavonal-
díszes oldaltöredékek, kis mennyiségű fehér
kerámia, szögfejszerűen kihajló peremtöredék,
bogrács peremtöredékei, mécses, orsókarika
valamint egy kés került elő.

Kardhüvely merevítés (15. kép 3) (Lsz.:
2005.1.7006.46) Jó megtartású, alján nyújtott
ovális alakú kivágás van. Hossza: 4,2 cm, szé-
lessége: 4,7 cm, anyagvastagsága 0,3 cm.

Lelőhely: A templomhoz közel eső gödörben talál-
tuk meg több csigavonaldíszes, kihajló, pro-
filállt peremű fazéktöredékkel együtt.

Kardhüvely merevítés töredéke (15. kép 4) (Lsz.:
2005.1.663.9) Fél darab. Hossza: 4,5 cm, anyag-
vastagsága 0,3 cm. 

Lelőhely: A falu északi területén található gödör-
ből került elő csigavonaldíszes, kihajló, tagolt
peremű fazéktöredékkel és pár fehér kerámiá-
val együtt. 

Kardhüvely merevítés töredéke (15. kép 5) (Lsz.:
2005.1.3391.2) Fél darab, felerősítő fülein kis
kerek lyukak vannak. Hossza: 3,5 cm, anyag-
vastagsága 0,3 cm

Lelőhely: A falu déli, patakhoz közelebb eső
részéről egy nagyobb beásásból került elő
csigavonaldíszes kerámiával, fenékbélyeges
edényaljakkal, és egy patkóval. 

Erről a tárgyról is elmondható, hogy ez a forma
nem számít gyakori leletnek Árpád– kori környe-
zetben. A tárgytípus meghatározásában prob-
lémát jelent, hogy könnyen össze lehet téveszteni
lakattal, és töredékesen nagyon nehéz felismerni.
A harci késeket, tőröket, kardokat, szablyákat
mindig valamiféle hüvelyben viselték. Ezek
általában szerves anyagból készültek ásatási
környezetben ritkán maradnak meg. Fémből
készülhetett a függesztő füle, valamint a végét
lezáró merevítés, amely egyrészt tartást adott a
hüvelynek, másrészt védte, hogy a szúró, vágó
eszköz hegye ne tegyen kárt. 

Már a honfoglalás korából is ismert a tárgy,
akkor a szablyát fahüvelybe tették, amelyet
vászonnal és bőrrel fedtek be, végét pedig U alakú
fémlemezzel zárták le.95 Ebben a tárgytípusban
nagyon sok változat van, hiszen volt olyan fém-
rész, amely az előbb említett funkciók közül
mindkettőt ellátta, volt, amelyik csak az egyiket. A
kőszegi felsővárból96 tőrhüvely veretei kerültek
elő. Cegléd – Madarászhalmon egy késsel együtt a
fatokot összefogó vaslemezt találták meg.97 Ezek
funkcióban hasonlítanak a kánai darabokra, de
méretben és formában nem. A cseh Richter közöl a
13. századi Hradištko u Davle98 erődítéséből több
hasonló darabot. Arra pedig, hogy ez a tárgytípus
hosszú ideig megőrizte formáját, bizonyítékul
szolgálnak a Sarvalyon99 előkerült veretek.

Mérete alapján úgy gondoljuk, hogy ez inkább
kardhoz tartozó hüvely része lehetett. Bár kétélű
kard nem került elő a leletanyagban, a mereví-
tések nagy száma miatt mégis több kard hasz-
nálatát feltételezhetjük.

II/4. SARKANTYÚK
Sarkantyú (16. kép 1) (Lsz.: 2005.1.1297.196.)

Függesztő fülei letörtek, nyaka hengeres,
tüskéje lefelé dől, gúla alakú. 

Szártávolság: 6,9 cm, szárhossz: 9,6 cm.
Lelőhely: A templomtól délnyugatra található

nagyméretű gödör betöltéséből került elő. Az
objektumból vonalköteg–, csigavonal díszítésű,
kihajló peremű fazéktöredékek, cserépbogrács
perem részlete, mécses töredékei valamint olva-
dék került elő. 

Sarkantyú (16. kép 2) (Lsz.: 2005.1.7103.2.) Egyik
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függesztőfüle letört, a másik lekerekített sarkú
téglalap alakú, nyaka csonkakúp alakú, göm-
bös tüskéje lefelé dől. Szártávolság: 7,2 cm,
szárhossz: 8 cm.

Lelőhely: A templomtól délre található gödörből
került elő, az objektum leletanyagába tartozik
még egy csákány is.

Sarkantyú (16. kép 3) (Lsz.: 2005.1.1356.102.) Ép
darab, függesztőfüle lekerekített sarkú téglalap
alakú, nyaka hengeres. Szártávolság: 7,9 cm,
szárhossz: 11,4 cm. 

Gömbös tüskéje közel merőlegesen áll az elejére. 
Lelőhely: A templomtól nyugatra egy három-

kemencés kemencebokor munkagödréből
került elő. Változatos leletanyag került elő az
objektumból: cserépbogrács peremtöredéke,
rádli mintás, hullámvonal, vonalköteg és csi-
gavonal díszítésű, kihajló peremű fazék-
töredékek és sütőharang töredékei. 

Sarkantyú (16. kép 4) (Lsz.: 2005.1.5075.29.) Két
darabra tört, függesztőfüle lekerekített sarkú
téglalap alakú, nyaka szögletes átmetszetű,
gömbös tüskéje közel merőlegesen áll az ele-
jére. Szárhossz: 7 cm.

Lelőhely: A feltárási terület keleti részén nagyobb
beásásból került elő. Mellette tulajdonképpen
két, oldalán csigavonaldíszes, vállán köröm-
benyomkodásos, kihajló peremű fazék
töredékei kerültek elő, ezen kívül orsógomb és
vastű. 

Sarkantyú (16. kép 5) (Lsz.: 2005.1.1615.1.)Ép
darab, függesztőfüle lekerekített sarkú téglalap
alakú, nyaka félkör átmetszetű, gömbös tüské-
je. Szártávolság: 8 cm, szárhossz: 10 cm. 

Lelőhely: A falu déli részén található földbe
mélyített házból került elő kevés csigavonal-
díszes oldaltöredékkel, kihajló profillát és fer-
dén levágott peremtöredékkel, valamint kevés
fehér kerámiával együtt. 

Sarkantyú (16. kép 6) (Lsz.: 2005.1.3308.16.)
Töredékes, gömbös tüskéje lefelé néz.
Szárhossz: 10 cm. 

Lelőhely: A templomtól 138 méterre, délkeletre
fekvő kelet–nyugati tájolású földbe mélyített
ház. Kis mennyiségű díszítetlen és csigavonal
díszes oldaltöredék, kihajló profilált
peremtöredék, ferdén levágott peremtöredék,
kevés fehér kerámia került elő belőle.

Sarkantyú (16. kép 7) (Lsz.: 2005.1.3323.97.) Egy
szára maradt meg, hat ágú csillag alakú a tara-
ja. Szárhossz: 10 cm, csillag átmérője 3 cm.

Lelőhely: A feltárási terület déli részén előkerült
nagyméretű, méhkas alakú gödörből került elő

számos csigavonaldíszes, kihajló peremű
fazék, valamint sarló, szög, mécses társasá-
gában.

Sarkantyú (17. kép 8) (Lsz.: 2005.1.820.7.)
Töredékes. Szártávolsága: 19 cm, szárhossz: 15
cm, csillag átmérő: 5 cm.

Lelőhely: A templom nyugati toldásának ÉNy–i
részében található gödör, melyből több
faragott kő, és néhány fehér kerámiatöredéke
került elő.

Sarkantyú (17. kép 9) (Lsz.: 2005.1.4337.61.) Hiányos,
nyaka hosszú, hengeres, tüskéje egy téglalap ala-
kú lemezből indul, az elejére közel merőleges.
Szártávolság: 8,8 cm, szárhossz: 11 cm.

Lelőhely: Kisméretű gödör a falu északi részén,
melyben a sarkantyú mellett kis mennyiségű
csigavonaldíszes kihajló peremű fazéktöredék,
és egy a templomból származó faragott kő volt.

Sarkantyú (17. kép 10) (Lsz.: 2005.1.2151.116.)
Függesztőfülei letörtek, nyaka hengeres, gúla
alakú tüskéje lefelé áll. Szártávolság: 8,3 cm,
szárhossz: 10 cm.

Lelőhely: Kemencéhez tartozó munkagödör a falu
délnyugati részén, melyből nagymennyiségű
csigavonal díszes kerámia oldal–, kihajló tagolt
peremtöredéke, valamint egy cserépbogrács
töredéke került elő. 

Sarkantyú (17. kép 11) (Lsz.: 2005.1.390.3.)
Töredékes, nyaka hengeres, tüskéje lefelé áll,
erősen kopott. Szárhossz: 7 cm. 

Lelőhely: Kar alakú mély gödör a falu északi
részén. A gödörből csigavonal díszes kihajló
peremű fazéktöredék és a templomhoz tartozó
faragott kő került elő. 

Sarkantyú (17. kép 12) (Lsz.: 2005.1.1687.79.)
Erősen hiányos, szárai kinyúltak, nyaka hen-
geres, gúla alakú tüskéje felfelé néz. Szártávol-
ság: 8,9 cm, szárhossz: 8,8 cm.

Lelőhely: Nagyméretű téglalap alakú tárolóhelyi-
ség a falu déli, patakhoz közeli részén. Az
objektumból nagymennyiségű csiga–, és hul-
lámvonal díszes kerámia, valamint pár darab
cserepébogrács peremtöredéke került elő,
valamint vaskés és franciakapocs. 

Sarkantyú (17. kép 13) Lsz.: 2005.1.523.66.)
Erősen töredékes, nyaka hengeres, gúla alakú
tüskéje felfelé néz. Szártávolság: 6,5 cm, szár-
hossz: 7,3 cm.

Lelőhely: Az ásatási terület nyugati részén talál-
ható gödör. Cserépbogrács, hullám– és von-
alköteg díszítéses fazéktöredékek, orsógomb,
vascsat, karika, kés kerültek elő a sarkantyú
mellől. 
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Sarkantyú (17. kép 14) (Lsz.: 2005.1.3509.19.) Erősen
töredékes. Mérhető szárhossz: 7,5 cm.

Lelőhely: A déli, patakhoz közelebbi területen egy
gazdag leletanyagú gödörből került elő. A
nagymennyiségű csigavonal díszítésű fazék–,
és egy mécses töredék mellett, sarló, szög, pat-
kó és egyéb vastárgy töredékek is előkerültek. 

Sarkantyú (17. kép 15) (Lsz.: 2005.1. 1384.75.) Erősen
töredékes. Mérhető szárhossz: 3,5 cm.

Lelőhely: A déli területen fekvő gödörből került
elő, számos csigavonaldíszes, kihajló, tagolt
peremű fazékkal, valamint sarló, szög, mécses
még a leletanyag része. 

Sarkantyú (17. kép 16) (Lsz.: 2005.1.3324.1.)
Függesztőfüle kerek, tüskéje letört. Szártávol-
ság: 5 cm, szárhossz: 11 cm. 

Lelőhely: A déli, patakhoz közelebbi területen egy
gazdag leletanyagú gödörből került elő. A
nagymennyiségű csigavonal díszítésű fazék–,
és egy mécses töredék mellett, sarló, szög,
patkó és egyéb vastárgy töredékek is előkerül-
tek.

Sarkantyú (17. kép 17) (Lsz.: 2005.1.537.8.) Erősen
töredékes. Mérhető szárhossz: 5,5 cm. 

Lelőhely: Kis ovális alakú, sekély egyenes aljú
gödör a falu északi részén. Szürke anyagú
részben csigavonaldíszes fazék–, valamint egy
fenékbélyeges aljtöredék is előkerült.

Sarkantyú(17. kép 18) (Lsz.: 2005.1. 3323.99.) Erősen
töredékes. Mérhető szárhossz: 6,2 cm. 

Lelőhely: A feltárási terület déli részén előkerült
nagyméretű, méhkas alakú gödörből került elő
számos csigavonaldíszes, kihajló peremű
fazék, valamint sarló, szög, mécses társasá-
gában.

A feltárás során 18 sarkantyú került elő.
Nagyrészük (15 db) a korábbra keltezhető tüskés
típusú, három pedig a későbbi tarajos típusú.100

A sarkantyúk faluban történő előfordulása
nem ritka a Kárpát–medencében.101 Ha a teljesség
igénye nélkül nézzük végig az Árpád–kori tele-
pülésekről előkerült sarkantyúkat, talált Fodor
István Szabolcs– Kisfaludon102 mindkét típusból,

a tüskés példányból két fajtát is. Wolf Mária
hejőkeresztúri ásatásán103 is a korszakra jellemző
típus nagy darabszámban került elő. Határainkon
kívül Györfi Zalán gyűjtötte össze az erdélyi
13–15. századi tarajos sarkantyúkat.104 Gyűjté-
séből kiderül, hogy a 66 sarkantyú nagy része
bizonyíthatóan faluásatásból került elő, és a
bizonytalan lelőhelyek alkalmával is több esetben
feltételezni lehet ezt. Tehát elvethető az a toposz,
hogy a sarkantyú egy olyan, a fegyverzethez tar-
tozó tárgytípus, amely csak a várak leletanyagá-
ban kerül elő. 

A tüskés végződésű sarkantyúk datálása az
elmúlt évtizedekben történt feldolgozások segít-
ségével viszonylagosan pontosnak mondható.105

Hilczerowna 1956–ban megjelent munkájában a
legkorábbinak vélt egyenes szárú, gömbben
végződő tüskés típust a 10. századtól keltezi.106 A
tarajos sarkantyúra váltást azonban már ő is a 13.
század közepére teszi. A 10. századi keltezés ma-
gyar viszonylatban nagyon korainak tűnik, egyet-
len, a típust tárgyaló munka sem keltezi ilyen
korai időszakra.

A legkorábbinak számító darabok, ahol a
szárak síkjában található a tüske, nem fordult elő
Kánán. Kovács László szerint a 11. század és a 12.
század közepe között volt használatban ez a
típus.107 A fejlődésben ezt követhette a felfelé dűlő
tüske, mely nem váltotta be a hozzá fűzött remé-
nyeket és rövidesen lehajló tüskével kezdték a
sarkantyúkat készíteni.108 Az ásatáson feltárt
sarkantyúk ez utóbbi csoportba sorolhatók. A 12.
század közepére tehető a tüske alatt ellenzőle-
mezzel, illetve gömböcskével ellátott darab.
Kánán a legtöbb esetben négyzetes átmetszetű
volt a tüske, négy gömbös, két ellenzőlemezes
megoldást találtunk. 

Az Alexander Ruttkay-féle, a 9. és a 14. száza-
di sarkantyútipologizálásában a kánai példányok
mind a B illetve C csoportba tartoznak. A legtöbb
a B2–be sorolható, datálása szerint a 12. század
kezdetétől találkozhatunk ezekkel a példá-
nyokkal. A tüske előtti ellenzőlemezzel ellátot-
takat fél évszázaddal későbbre helyezi (B3), és
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100 Egy esetben a tárgy annyira töredékes, hogy csak
valószínűsíteni lehet, hogy tarajos sarkantyú volt.

101 A magyarországi kutatás során nagyon sok esetben kerül-
tek elő várakból sarkantyúk. Ezeknek bevonása jelen
munkánkban terjedelmi korlátok miatt nem lehetséges,
ezért csak egy–egy esetben említés szintjén foglalkozunk
az erődítésből előkerült példányokkal.

102 FODOR 1975. 181.

103 WOLF 1997.
104 GYÖRFI 2006.
105 HILCZEROWNA 1956., KALMÁR 1971. 359–361., RUTTKAY 1976.

344–352.
106 HILCZEROWNA 1956. 207.
107 KOVÁCS 2003. 369.
108 KALMÁR 1971. 359.



használatát 100 évre teszi. A félgömbből induló
kúp végű sarkantyúkat tartja a legkésőbbieknek
(B4), megjelenésüket a 13. század közepére helye-
zi, ebből Kánán is több került elő. A C típusba a
tarajos sarkantyúkat sorolja, megjelenésüket a 13.
század második felére tesz.109

Véleményünk szerint ezt a keltezést nem lehet
teljes mértékben megfeleltetni a kánai példá-
nyokkal, hiszen a leletanyag szerint mind a B4–es,
mind a C csoport nálunk legkésőbb a 13. század
első felében megjelenik. Sokkal inkább használ-
hatjuk Kovács László korszakolását, aki a 12.
század közepétől számol a gömbös és ellenzőle-
mezes példányok megjelenésével, és a 13. század
elejére– közepére teszi a tarajos sarkantyúk első
hazai darabjait.110

A sarkantyú felfüggesztésre szolgáló végek a
sérülésnek legjobban kitett részek, ezért gyakran
ezt nem láthatjuk. Így van ez a mi esetünkben is,
hiszen csak néhány darabon maradt meg. 

A falu területéről előkerülő 18 sarkantyú azon-
ban soknak számít a magyarországi Árpád–kori
falvak leletanyagában, hiszen eddig csak Hejő-
keresztúr–Vizekközén111 került elő hasonló szám-
ban. 

A fegyverek, és fegyverzethez köthető tárgyak
nagy száma Kánán több kérdést is felvet. 

Általános volt, hogy Árpád–kori falvainkban
birtokoltak fegyvereket, csak az értéke miatt nem
került elő földből? Vagy az a tényleges kép, hogy
kevés fegyver vagy fegyverzetnek számító tárgy
volt, és azokat a településeket kell részletesen
megvizsgálni, ahol nagyszámban kerülnek elő.
Lehet a fegyverek nagy számából a társadalmi
összetételre következtetni? Köthetünk–e valami-
lyen külön funkciót magához a településhez?

Mindenképpen kérdés az, hogy ezek a tárgyak
mennyire lehetnek a gazdagság fokmérői. Kána
esetében az egyéb leletek is éreztetnek egyfajta
jólétet, a sarkantyúknak, esetleg a parasztkések-
nek, kardoknak lehetett–e harcon kívüli funkciója.

III. VISELETHEZ KÖTHETŐ TÁRGYAK:
III/1. JÉGPATKÓ
Jégpatkó (18. kép) (Lsz.: 2005.1.658.1.) Egyik

fülének szíjfelfüggesztője kissé töredékes.
Hossza: 9,5 cm, szélessége: 4,5 cm magassága:
1,8 cm, anyagvastagsága 0,3– 0,6 cm

Lelőhely: A falu északi részén, a templomtól 57
méterre fekvő nagyméretű szabadon álló
kemence munkagödréből került elő. Innen
került elő egy fúró is.

A falu területén előkerült vastárgyak közül
különleges leletnek számít az a teljes épségében
megmaradt jégsarkantyú (jégpatkó, hágóvas),
melynek az Árpád–kori falusi leletanyagban nem
találtuk párhuzamát. Elnevezés tekintetében a
jégsarkantyú és a jégpatkó is használatos, a mind
kinézetben, mind funkcióban teljesen megfelelő
párját ma hágóvasként ismerhetjük. A néprajzi
daraboknál egyéb elnevezések is olvashatók.

Legutóbb Gere László írt erről a lelettípusról az
Ozorán előkerülő jégsarkantyúk kapcsán, ame-
lyek azonban a 17. század második felére kel-
tezhetők. Régészeti párhuzamként a vattai
Testhalomról származót hozta, amelynek a datá-
lása azonban nem teljesen biztos.112 Hasonló korú
a Gyimrót–Sebes–Tagról előkerült két töredékes
darab is.113 Korábbi, 16. századi, Szabó Kálmán
Lakitelken talált kerek jégsarkantyúja. A néprajzi
anyagban azonban számuk ugrásszerűen megnő.
Az elmúlt évszázadokban ismert, sőt használatos
volt a téli időben a lábbelire felerősíthető vastárgy,
melynek talprészéből éles hegyek álltak ki,
melyek elősegítették a jégen és a csúszós talajon
való járást. A néprajzi anyagban formája igencsak
változatos. A tüskék száma és a talp formája
hozhatja a különbségeket. 

A teljesség igénye nélkül csak Temesváry
Ferenc gyűjtését érdemes megemlíteni, aki a 19.
század végi és a 20. század eleji időszakból a szen-
tesi Koszta József Múzeum anyagából 21 darabot
talált. Formára ezek különbözőek lehetnek, de
megtalálható a kánaihoz hasonlító háromszög
alakú talpalójú is.114

Felmerül a kérdés, hogy a viszonylag épnek
mondható jégsarkantyú hogyan került egy ház
padlójába ásott gödörbe. A gödör formája és
mérete alapján nem mondható tárológödörnek,
inkább hasonlít egy gyorsan megásott mélyedés-
nek, melyben elrejtettek valamit. 

III/2. TŰK
Tű(?) (19. kép 1) (2005.1.4096.1.) Foka letört, hegye

tompa. Hossza: 8,2 cm, átmérője 0,4 cm. 
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Lelőhely: A falu északnyugati részéről egy földbe
mélyített házból került elő kevés Árpád–kori
leletanyaggal együtt. 

Tű(?) (19. kép 2) (2005.1.741.1.) Egyik végén
tompa, másik végén hegyes. Hossza: 8 cm,
anyagvastagsága 0,5– 0,1 cm

Lelőhely: Az ásatási terület északi részén található
gödör, melyből pár Árpád–kori kerámiadarab
és őrlőkő töredéke került elő. 

Tű(?) (19. kép 3) (2005.1.1.41.1.) Egyik végén
tompa, másik végén hegyes, ívelt. Hossza: 7,5
cm, anyagvastagsága 0,3 cm.

Lelőhely: A 41. számú sír mellől került elő a
temető területén.

Az ásatáson három esetben került elő kör vagy
négyzet átmetszetű néhány milliméter vastagságú
pálcaszerű vastárgy, amelyet hossza miatt már
nem tarthatunk csat pöckének. Ezekről, ha egyik
végük hegyesre van kalapálva, könnyen
feltételezhető, hogy tűk voltak. A tárgytípus
meglétét Kánán még egy csont tűtartó töredék is
alátámasztja. A tárgyak funkciója néhol nem telje-
sen egyértelműen meghatározható, ezért, mivel a
ruházathoz és viselethez is köze van, még ha átté-
telesen is, ezért ebbe a csoportba tárgyaljuk. 

Az Árpád–kori varrótűkről115 összefoglaló
munka még nem született. Valószínűsíthetjük,
hogy ez egyrészt a tárgy pontos beazonosítási
nehézsége okozhatja, hiszen ha töredékesen kerül
elő, funkciója kérdéses lehet.116 Másrészt nem
beszélhetünk gyakori előfordulásról sem. Gyak-
rabban találkozhatunk azonban velük sírleírások-
ban rontás elleni mellékletként.117

Tűk kerülhetnek elő a babonás célból fejjel
lefelé fordított edényekből is, hiszen a kés és a vas-
szög mellett éles, szúrós tárgyként ez is beleke-
rülhet az edénybe. Kána esetében is találkozhat-
tunk hasonlóval, csak az a tű nem vasból, hanem
bronzból volt. Ez a tendencia később még inkább
megfigyelhető, későközépkori anyagunkban
inkább színesfémből találunk már varrótűket. 

III/3. KAPOCS, CSATOK
Kapocs(?) (19. kép 4) (2005.1.3509.188.) Hiányos a

hurokrésze. Hossza: 4 cm, anyagvastagsága
0,2 cm.

Lelőhely: Nagyméretű téglalap alakú táro-

lóhelyiség a falu déli, patakhoz közeli részén.
Az objektumból nagymennyiségű csiga–, és
hullámvonal díszes kerámia, valamint pár
darab cserépbogrács peremtöredéke került elő,
valamint sarkantyú és vaskés.

Csat (19. kép 5) (2005.1.3723.15.) Egyenetlen
anyagvastagságú, jó megtartású. Átmérője:
3,6×2,4 cm, szélessége: 0,3 cm, anyagvastagsá-
ga 0,2 cm. 

Lelőhely: Földbe mélyített ház a falu déli, patak-
hoz közel eső részén. Az objektumból közepes
mennyiségű csigavonaldíszes, kihajló peremű
fazéktöredék, valamint késpenge, patkószeg
került elő.

Csat (19. kép 6) (2005.1.33.97.) Jó megtartású.
Átmérője: 3×5 cm, anyagvastagsága 0,5– 0,3 cm

Lelőhely:
Csattest (19. kép 7) (2005.1.1384.76.) Rossz meg-

tartású. Átmérője: 5,3×3,8 cm, szélessége: 0,7
cm, anyagvastagsága 0,7 cm. 

Lelőhely: Az ásatási terület nyugati részén található
gödör. Cserépbogrács, hullám– és vonal köteg
díszítéses fazéktöredékek, orsógomb, vascsat,
karika, kés kerültek elő a sarkantyú mellől.

Csat töredéke (19. kép 9) (2005.1.1.360.1.)
Töredékes, rossz állapotú, peckének csonkja
rározsdásodott. Átmérője: 2,8 cm, anyagvas-
tagsága 0,4 cm.

Lelőhely: A 360. számú falazott sírból került elő, a
csontváz mellől 12. századi obolus (CNH I.
168.) került elő.

Csat (19. kép 10) (2005.1.1647.8.) Rossz állapotú,
peckének vége vissza van hajlítva, így nem éri
át a csattestet. Átmérője: 4,5×6,6 cm, anyagvas-
tagsága 0,9 cm.

Lelőhely: Gödör a falu nyugati részéről. Az objek-
tumban néhány darab Árpád–kori kerámia-
töredék és egy faragott csonteszköz került elő. 

Csat (19. kép 11) (2005.1.251.1.) Erősen korrodált,
peckének hegye letört. Átmérője: 6,5–5,5× 4,5
cm, anyagvastagsága 0,9 cm.

Lelőhely: A falu északi területén található ház
egyik gödréből került elő. A házból kevés
Árpád–kori kerámiatöredékkel; kihajló, pro-
filált peremtöredékekkel, szőlőmetsző kés,
valamint egy ládikához tartozó zárszerkezet
került elő.

Csattest (19. kép 12) (2005.1. 3300.25.) Korrodált,
négyzetes átmetszetű, aszimmetrikus. Átmérő-
je: 3×5 cm, anyagvastagsága 0,2–0,5 cm,

Lelőhely: A falu déli, patakhoz közeli részén talál-
ható földbe mélyített házból került elő kevés
Árpád–kori kerámiával együtt.
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115 A varrótűkön kívül a viseletnél találunk még tűket (melltű,
pártatű), de ezek nem vasból készültek.

116 LÁSZLÓ 2001. 18.
117 TETTEMANTI 1971. 230.



Csattest (19. kép 13) (2005.1.2.6.) Jó megtartású.
Átmérője: 9,8×4 cm, anyagvastagsága 0,3 cm. 

Lelőhely: A terület nyugati részén egy kemence-
bokor bontása során került elő a betöltésből.

Csattest (19. kép 14) (2005.1. 592.151.) Rossz
állapotú. Átmérője: 3×4 cm, anyagvastagsága
0,3– 0,6 cm. 

Lelőhely: A falu északkeleti részén az 592. sz.
nagyméretű tárolóhelyiségből származik. 

Csat (19. kép 15) (2005.1.1.49.1.) Egyenetlen fel-
színű, téglalap átmetszetű a csattest, pecke
négyzet átmetszetű. Átmérője: 3,4 cm, anyag-
vastagsága 0,4 cm.

Lelőhely: A temető északi részén található 8–9
éves gyerek falazott sírjából került elő a comb-
csont tájékáról.

A vascsatok esetében nehezebb a helyzetünk.
Az Árpád–korból számos csat került elő, ezek
közül a szakirodalom inkább a nemesfémekből
készült, díszesebbekkel118, főként a kincsleletek-
ből származóakkal foglalkozik.119

Előkerülés tekintetében egy részüket a sírok-
ban találtuk a medence környékén, ezek minden-
képpen a viselet részének tekinthetők, másrészt
gödrökben, beásásokban hulladékként jelenhettek
meg, ez alkalommal gyakori a sérült, pecek
nélküli csattest. A sírokon kívül előkerült darabok
azonban nem minden esetben voltak a viselet
részei. Főként a nagyobb darabok hevedercsatok
voltak, ezeket a lószerszámokhoz kell sorolnunk.
Megkülönböztetésük gyakran problémás, ezért
többször együtt kezelik a viseleti tárgyakat és a
lószerszámhoz tartozókat.120

Kána esetében a szokásos kör, téglalap vagy
trapéz alakú csatok fordultak elő. 

IV. BIZONYTALAN RENDELTETÉSŰ TÁRGYAK:
IV/1. KÉRDÉSES TÁRGYAK121

Béklyólakat(?) (20. kép 1) (Lsz.: 2005.1.3820.8.) Jó
állapotú, belül üreges, végén törésfelülettel.
Hossza: 12 cm, átmérője: 3,2– 1,9 cm, szé-
lessége: 1,5 cm, anyagvastagsága 0,7 cm.

Béklyólakat(?) (20. kép 2) (Lsz.: 2005.1.3585.11.)
Belül üreges, oldalán látszik a szélek egymásra
hajlítása, erősen korrodált, egyik végén törés-
felület van. Hossza: 9,7 cm, átmérője: 2,6– 1,5
cm, anyagvastagsága 0,1– 0,3 cm.

Vaskorong (?) (20. kép 3) (Lsz.: 2005.1.1157.10.) Jó
megtartású, hiányos. Átmérője: 9,3 cm, anyag-
vastagsága 0,2– 0,4 cm. 

Tűszerű tárgy, ár (?) (38. kép 4) (Lsz.: 2005.1.71.122.)
Erősen korrodált, füle belül kikopott vályú-
szerűen. Hossza: 9,2 cm, szélessége: 0,7 cm,
anyagvastagsága 0,3 cm.

Lakatkengyel(?) (20. kép 5) (Lsz.: 2005.1.5214.25.)
Jó megtartású, ívelt. Két végének távolsága: 7,7
cm, szélessége: 0,6 cm, anyagvastagsága 0,2
cm, íves. 

Lakatkengyel(?) (20. kép 6) (Lsz.: 2005.1.2148.5.)
Korrodált, ívelt. Két végének távolsága: 8 cm,
szélessége: 0,8 cm, anyagvastagsága 0,3 cm.

Lakatkengyel(?) (20. kép 7) (Lsz.: 2005.1.7032.7.)
Korrodált, ívelt. Két végének távolsága: 7,2 cm,
szélessége: 0,4 cm, anyagvastagsága 0,3 cm.

Kampós tárgy, Olló fül(?) (20. kép 8) (Lsz.:
2005.1.2.7.) Egyik végén törésfelület van.
Hossza: 3,8 cm, szélessége: 1 cm, anyag-
vastagsága 0,1 cm.

Zsindelyező töredéke (?) (20. kép 9) (Lsz.:
2005.1.3820.4.) Erősen korrodált, hiányos, gör-
bült, nyele letörött. Hossza: 14,5 cm, szé-
lessége: 2,3– 1,5 cm, anyagvastagsága 0,3– 0,6
cm.

Meghajlított vaslemez, kanálvájó (?) (20. kép 10)
(Lsz.: 2005.1.2030.2.) Végein törésfelület van,
erősen korrodált. Hossza: 7,5 cm, szélessége:
2,5 cm, anyagvastagsága 0,3– 0,1 cm.

Meghajlított vaslemez, kanálvájó (?) (20. kép 11)
(Lsz.: 2005.1.4338.10.) Jó állapotú, egyenes
végén törésfelülettel, fa lenyomatok vannak
rajta. Hossza: 7,2 cm, szélessége: 1,6– 3,3 cm,
anyagvastagsága 0,1– 0,2 cm.

Penge (20. kép 12) (Lsz.: 2005.1.569.5.) Mindkét
sarkában törésfelület van. Hossza: 10,2 cm,
szélessége: 2,5 cm, anyagvastagsága 0,7– 0,15
cm. 

Kétkézvonó töredéke (?) (20. kép 13) (Lsz.:
2005.1.3391.7.) Erősen korrodált, mindkét
végén törésfelület van. Hossza: 6,5 cm, szé-
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118 PARÁDI 1975.; ÓDOR 1998.
119 Bár a terjedelem miatt nem lehet feladatunknak jelen

munkánkban sem a külföldi kitekintést, sem a kincsleltek
vizsgálatát, de mindenképpen meg kell említeni azt az
1997– ben Fuchsenhofban talált ezüst kincsleletet,
melynek feldolgozásakor a tárgyak bemutatásán kívül a
párhuzamokra és a viselettörténeti kérdésekre is kitérnek
a szerzők. (PROKISCH– KÜHTREIBER 2004) Bár a kincsleletet
minden csatja ezüstből készült, és a nálunk inkább későb-
bire tehető rámás és rombusz alakú fajták kerültek elő,
mégis alapvető munka, hiszen a vascsatokat ezeknek a
dísztárgyaknak valamiféle előzményeként, olcsóbb
kivitelű másolataként is tekinthetjük.

120 ISTVÁNOVITS 2003. 323.
121 Ezek a tárgyak főként gödrökben, néhány esetben házban

és egy–egy alkalommal árokba, illetve kemencében voltak
megtalálhatók, minden esetben Árpád–kori leletanyag
került elő velük együtt.



lessége: 2,5 cm, anyagvastagsága 1,3– 0,3 cm.
Kétkézvonó töredéke (?) (20. kép 14) (Lsz.:

2005.1.7226.36.) Korrodált, mindkét végén
törésfelület van, egyik szélének kis részén
farkasfogazás van. Hossza: 10,5 cm, szélessége:
2,2 cm, anyagvastagsága 0,5 cm.

Az eddig bemutatott tárgyak közül számos
olyan volt, melyet táblára helyeztünk, de vagy
töredékes állapota miatt, vagy párhuzamok
hiányában pontos funkciója egyelőre még kérdé-
ses. Ezen a táblán azokból a tárgyakból válogat-
tunk össze néhányat, amelyek közül több viszony-
lag ép állapotban maradt meg, pontos
meghatározásuk mégis nehézségekbe ütközik. 

IV/2. ALKATRÉSZEK122

Penge (21. kép 1) (Lsz.:2005.1.5100.6.) Nagyméretű
darab, mindkét végén törésfelület van, kor-
rodált. Hossza: 12,8 cm, szélessége: 3,2 cm,
anyagvastagsága 0,1– 0,3 cm.

Vágóeszköz(?) (21. kép 2) (Lsz.:2005.1.1236.7.)
Korrodált, görbült. Hossza: 10,5 cm, szé-
lessége: 1– 1,8 cm, anyagvastagsága 0,1– 0,3
cm. 

Hajlított vaspánt (?) (21. kép 3)
(Lsz.:2005.1.3317.245.) Végein törésfelület van,
korrodált. Hossza: 4 cm, szélessége: 1,8 cm,
anyagvastagsága 1 cm.

Eszköznyél (?) (21. kép 4) (Lsz.:2005.1.1173.5.)
Rövidebb szárának végén törésfelület van, a
másik ívesen lezárt. Hossza: 7,5 cm, szélessége:
1 cm, anyagvastagsága 0,4 cm. 

Vastüske (21. kép 5) (Lsz.:2005.1.4407.10.) Egyik
végén törésfelület van. Két vége közti távolság:
5 cm, átmérője: 1 cm, anyagvastagsága 0,1– 0,5. 

Lakatkengyel (?) (21. kép 6) (Lsz.:2005.1.3317.246.)
Korrodált, szélesebb végén törésfelület van, a
másik ívesen lezárt. Két végének távolsága: 5
cm, szélessége: 1 cm, anyagvastagsága 0,2 cm. 

Meghajlított vaspálca (21. kép 7)
(Lsz.:2005.1.1173.5) Jó állapotú, mindkét végén
törésfelület van. Hossza: 15 cm, átmérője: 0,5
cm, anyagvastagsága 0,3 cm.

Kétágú töredékes vaseszköz (21. kép 8)
(Lsz.:2005.1.387.3.) Jó állapotú, minden végén
törésfelület van. Hossza: 4 cm, szélessége: 2
cm, anyagvastagsága 0, 9 cm.

Béklyólakat (?) (21. kép 9) (2005.1.495.7.) Erősen
korrodálódott, hiányos. Hossza: 4 cm, átmérő-
je: 1,5 cm, anyagvastagsága 0,3 cm

Béklyólakat (?) (21. kép 10) (2005.1.7264.62.)
Erősen korrodált, hiányos, tömör. Hossza: 4
cm, szélessége: 1,2 cm, anyagvastagsága 0,4 cm

Kör alakú vastárgy (21. kép 11) (2005.1.7195.81.)
Korrodált, végein törésfelület van. Átmérője:
4,7 cm, szélessége: 1– 1,7 cm, anyagvastagsága
0,5 cm. 

Meghajlított vastárgy (21. kép 12) (2005. 1.3197.15.)
Mindkét végén törésfelület van, erősen kor-
rodált. Hossza: 6 cm, szélessége: 0,8 cm, anyag-
vastagsága 0,6– 0,8 cm.

Patkó alakú vastárgy (21. kép 13) (2005.1.795.16.)
Visszahajló végén törésfelület van, a másik fer-
dén levágott, korrodált. Hossza: 9,5 cm, szé-
lessége: 1,5 cm, anyagvastagsága 0,3– 0,7 cm. 

Nyél(?), Retesz (?) (21. kép 14) (2005.1.280.20.)
Tömör, erősen korrodált, anyagvastagsága 0,5–
0,7 cm, egyik végén törött.Hossza: 9 cm, szé-
lessége: 1,2 cm, anyagvastagsága 0,5– 0,7 cm.

Meghajlított vaspálcák (21. kép 15) (2005.1.3609.7.)
Két darab, végeiken törésfelület van. Hossza: 4
cm, anyagvastagsága 0,4 cm.

Kampó (?) (21. kép 16) (2005.1.1.425.1.) Jó meg-
tartású. Hossza: 4 cm, anyagvastagsága 0,2. 

Veret (?) (21. kép 17) (2005.1.211.52.) Töredezett,
hiányos, anyagvastagsága 0,2 cm, átmérője 2,4
cm.

Csattest (?) (21. kép 18) (2005.1.4406.1.) Mindkét
végén törésfelület van. Hossza: 2,5 cm, anyag-
vastagsága 0,2 cm

A feltárás során sok olyan tárgy, illetve főként
annak töredéke került elő, amelyek rendeltetése
nem ismeretes. Sajnos a különböző ásatási beszá-
molók, leletfeldolgozások helyhiány miatt kevés-
bé vagy egyáltalán nem foglalkoznak ezekkel a
töredékekkel, de bemutatásuk hasznos lehet
funkciójuk megfejtéséhez. 

ÖSSZEFOGLALÁS

Az Újbuda – Tóváros Lakópark területén fel-
tárt leletek közül az egyik legjelentősebb tárgytí-
pusnak a vasból készült eszközöket, tárgyakat
mondhatjuk. Munkánkban ezt a kisebb, talán
könnyebben körbehatárolható egységet mutattuk
be. 

Arra a kérdésre, hogy ez az anyag, mind
mennyiség mind minőség tekintetében miként
illeszkedik be az Árpád–kori falusi leletanyagba,
nem egyszerű válaszolni. Egyrészt a Magyar-
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122 A tárgytípus darabjainak nagy része gödrökből került elő
valószínűsíthetően hulladékként, három esetben házban
illetve tárolóhelyiségben, egy alkalommal pedig árokban
találtuk, mindig Árpád–kori leletanyag együtt.
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ország területén előkerült Árpád–kori vas-
eszközöket összefoglalóan bemutató munka
Müller Róbert mai napig egyedülálló feldolgo-
zásán kívül nem született. Noha kezdemé-
nyezések történtek, de még ma is áll Müller
Róbert azon véleménye, hogy a vaseszközök
kutatása periférikus területe a középkor
kutatásának, és a leletcsoport feldolgozottsága
elmarad a kerámiától.123 A későközépkor
esetében már jobban állunk, hiszen a sarvalyi124

vagy az ozorai125 leletanyag feldolgozása
megtörtént, jobban segítségül hívhatóak mind az
írott, mind a képi források. Több, kisebb lelet-
együttes is feldolgozásra került.126 Munkánk
során gyakran kellett ezekhez a későközépkori
leletegyüttesekhez nyúlni. 

Másrészről ekkora vasanyag Árpád–kori
falusi környezetből eddig még nem került pub-
likálásra. A vaseszközök komoly értékkel bírtak a
középkor folyamán.127 Az elterjedt álláspont,
hogy a törött darabokat újrahasznosították.128

Ezért szokatlan, hogy gödrökben töredékes
állapotban számtalan újra feldolgozható, áta-

lakítható vastárgy került elő. Másrészt az is ma-
gyarázatra vár, hogy a tárgyak nagy része teljesen
ép állapotban került elő, és ezek közül csak
néhány esetben figyelhettük meg az elrejtést.
Okként csak részben említhetjük a tatárjárást,
mert noha az 1242–es eseményekkel magyaráz-
zuk a falu elnéptelenedését, de erőszakos cselek-
ményre utaló nyomot sehol nem találtunk.
Elképzelhetőnek tartjuk, hogy a lakosok elmene-
kültek, erre utalnak az elrejtett vasleletek. 

Feltételezhetjük, hogy jómódú népességgel
kell számolnunk a területen, melyre bizonyítékul
szolgálhat a vasanyagon kívül a kövekkel bélelt
sírok, míves kőfaragványok, a kváderkövekből
épült templom, pénzek, üvegleletek nagy száma
és a gazdag leletanyag. 

Több esetben a korszakra egyáltalán nem (pl.:
jégsarkantyú), vagy csak kevéssé jellemző (pl.: ten-
gelyes olló) tárgy került elő ebből a zárt Árpád– kori
környezetből. Ezek alapján bizonyítást nyert, hogy
ezeket a tárgytípusokat használták már ebben a
korszakban, datálásuk nehéz, mert formájukat vál-
toztatás nélkül megőrizték az évszázadok során.129

123 MÜLLER 1985. 427.
124 HOLL–PARÁDI 1982.
125 GERE 2003.
126 A teljesség igénye nélkül érdemes kiemelni a közelmúlt-

ban publikált decsetei depóleletet. (MIKLÓS 2005.)
127 SZABÓ 1954.
128 Másodlagos felhasználás kevés esetben figyelhető meg

Kánán. Az eltörött rugós ollóból koporsókapcsot, szőlőmet-
szőkésből kampót készítettek.

129 Munkánkban nagyon sok segítséget kaptunk, és köszönet-
tel tartozunk Wolf Máriának, Müller Róbertnek, Valter
Ilonának, Miklós Zsuzsának, Simonyi Erikának, Barsi
Csabának, Hatházi Gábornak, a rajzokért Németh Tibornak
és Németh Katalinnak.



174

TEREI GYÖRGY – HORVÁTH ANTÓNIA

IRODALOMJEGYZÉK

BAKAY 1996 BAKAY Kornél: Castrum Kwszug. Kőszeg, 1996.
CSILLÉRY 1982 K. CSILLÉRY Klára: A magyar népi lakáskultúra kialakulásá-

nak kezdetei. Bp., 1982.
ÉRI–BÁLINT 1959 ÉRI István–BÁLINT Alajos: Muhi elpusztult középkori falu tár-

gyi emlékei (Leszih Andor ásatásai). RégFüz Ser.: 2:4. Bp.,
1959.

FODOR 1975 FODOR, István: Vorläufige Bericht über die Ausgrabung des
Dorfes Szabolcs – Kisfalud im Jahre 1971–73. FolArch 26.
(1975), p. 171–182.

FODOR 1976 FODOR István: Az osztrogozsszki lelet. Cumania 4. (1976), p.
255–263.

GÁDOR–NOVÁKI 1980 GÁDOR Judit–NOVÁKI Gyula: Az abaújvári földvár sánca.
HOMÉ 19. (1980), p. 43–81.

GERE 2003 GERE László: Késő középkori és kora újkori fémleletek az ozo-
rai várkastélyból. In: Opuscula Hungarica 4. Bp., 2003.

GEREVICH 1943 GEREVICH László: A csúti középkori sírmező. BudRég 13.
(1943), p. 105–166. 

GYÖRFI 2006 GYÖRFI Zalán: Középkori tarajos sarkantyúk Erdélyben
(13–14. század). Dolgozatok 11. (2006), p. 99–128.

GYÜRKY 1996 H. GYÜRKY Katalin: A Buda melletti kánai apátság feltárása.
Bp, 1996.

HATHÁZI 1996 HATHÁZI Gábor: A besenyő megtelepedés régészeti nyomai
Fejér megyében. Savaria 22. (1996), p. 223–248.

HILCZEROWNA 1956 HILCZEROWNA, Z.: Chronologia ostrog z X do XIII wieku.
Wladomosci Archeologiczne 23. (1956), p. 203–207.

HOLL–PARÁDI 1982 HOLL, Imre – PARÁDI, Nándor: Das mittelalterliche Dorf Sar-
valy. In: FontArchHung Bp., 1982.

IKVAI 1972 IKVAI Nándor: A ceglédi vaseszközlelet. StComit 1. (1972), p.
135 – 156.

ISTVÁNOVITS 2003 ISTVÁNOVITS Eszter: A Rétköz honfoglaló és Árpád–kori
emlékanyaga. Nyíregyháza, 2003. 

KALMÁR 1971 KALMÁR János:, Régi magyar fegyverek. Budapest. 1971.
KOVALOVSZKI 1980 KOVALOVSZKY Júlia: Településásatások Tiszaeszlár– Bashal-

mon. In: FontArchHung Bp., 1980.
KOVÁCS 1970 KOVÁCS László: A honfoglaló magyarok lándzsái és

lándzsástemetkezésük. AR 11. (1970), p. 81–108.
KOVÁCS 1971 KOVÁCS László: A Magyar Nemzeti Múzeum Fegyvertárának

XI–XIV. századi csillag alakú buzogányai. FolArch 22. (1971),
p. 165–181.

KOVÁCS 2003 KOVÁCS László: Viselet, fegyverek. In: Kristó Gyula: Háborúk
és hadviselés az Árpádok korában. Bp., 2003. p. 284–392.

LÁSZLÓ 2001 LÁSZLÓ János: Tatabánya középkori régészeti topográfiája.
Tatabánya, 2001.

MEDVEGYEV 1966 MEDVEGYEV, A. F.: Rucsnoje metatelnie oruzse (luk i sztrelü,
szamosztrel) VIII – XIV. vv. Moszkva, 1966.

MICHNAI 1982 MICHNAI Attila: Középkori tárgyak a régi Muhiról.
Com.ArchHung 1982., p. 125–152.

MIKLÓS 1988 MIKLÓS Zsuzsa: A Tolna megyei nyéki vár (Felsőnyék–Vár-
hegy) BÁMÉ 1988., p. 205–259.

MIKLÓS 1989 MIKLÓS Zsuzsa: Ipolydamásd várai. In: Váci Könyvek 4. Vác,
1989. p. 7–28.



175

AZ ÁRPÁD–KORI KÁNA FALU VASLELETEI II.

MIKLÓS 1997 MIKLÓS Zsuzsa: Falvak, várak, kolostorok a Dél– Börzsöny-
ben. Váci Könyvek 8. (1997) p. 7–153.

MIKLÓS 2005 MIKLÓS, Zsuzsa: Spätmittelalterliches Eisendepot aus dem
mittelalterlichen Marktflecken Decs–ETE. ActaArchHung 56.
(2005), p. 279–310.

MÜLLER 1974 MÜLLER Róbert: Vasezközök Gyimrót–Sebes–Tagról.
Arrabona 16. (1974), p. 63–73.

MÜLLER 1975 MÜLLER Róbert: Die Datierung der mittelalterlichen Eisen-
gerätfunde in Ungarn. ActaArchHung 27. (1975), p. 59–102.

MÜLLER 1976 MÜLLER Róbert: A rákoscsabai és a balatonalmádi vaseszköz
lelet új keltezése. ArchÉrt 103. (1976), p. 263–276.

MÜLLER 1985 MÜLLER Róbert: A középkori vaseszközök kutatása. In.:
Középkori régészetünk újabb eredményei. Szeged, 1985. p.
427–441.

ÓDOR 1998 ÓDOR János: Anjou–kori öntőforma Majsról. (Adatok a 13–15.
századi viselet történetéhez.) CommArchHung 1998., p.
123–138.

PARÁDI 1975 PARÁDI Nándor: Pénzekkel keltezett XIII. századi ékszerek. A
Nyáregyháza–pusztapótharaszti kincslelet. FolArch 26.
(1975), p. 119–162.

PARÁDI 1982 PARÁDI Nándor: A kácsi középkori lakótorony. HOMÉ 21.
(1982), p. 9–30.

PÁLÓCZI–HORVÁTH 1969 PÁLÓCZI–HORVÁTH András: A csólyosi kun sírlelet. FolArch
20. (1969), p. 107–134. 

PÁLÓCZI – HORVÁTH 1972 PÁLÓCZI–HORVÁTH András: A felsőszentkirályi kun sírlelet.
Cumania 1. (1972), p. 177–204.

PÖLÖS 2001 PÖLÖS Andrea: Építőáldozatok. In.: Népi építészet a Kár-
pát–medencében a honfoglalástól a 18. századig. Szenten-
dre–Szolnok, 2001. p. 467–484.

PROKISCH – KÜHTREIBER 2004 PROKISCH, B. –KÜHTREIBER, T.: Der Schatzfund von Fuch-
sendorf. Linz, 2004.

RICHTER 1982 RICHTER M.: Hradišťko u Davle. Praha 1982
RUSU 2005 RUSU, A.: On the Medieval Battle Knives from Transylvania.

Medium Aevum Quotidianum. Krems, 2005. p. 7–25.
RUTTKAY 1976 RUTTKAY, A.: Waffen und Reiterausrüstung des 9. bis zur

ersten hälfte des 14. Jahrhunderts in der Slowakei. SlA 24.
(1976), p. 245– 395.

SZABÓ 1938 SZABÓ Kálmán: Az alföldi magyar nép művelődéstörténeti
emlékei. Bp., 1938.

SZABÓ 1954 SZABÓ György: A falusi kovács a XV–XVI. században.
FolArch 5. (1954), p. 123–145.

SZABÓ 2002–2003 SZABÓ László: Megjegyzések a böszörmények kérdéséhez a
Hajdúböszörmény határában talált Árpád–kori falu régészeti
leletei alapján. DMMÉ 76. (2002–2003), p. 73–108.

SZOLNOKI 2006 SZOLNOKI László.: A nagycserei vaseszközlelet. DDMÉ 78.
(2006), p. 217–237.

TEMESVÁRY 1960 TEMESVÁRY Ferenc: Kulcstípusok és zár–mechanizmusok
fejlődése a XII–XV. században. FolArch 12. (1960), p. 191–214.

TEMESVÁRY 1961 TEMESVÁRY Ferenc: Kulcstípusok és zár–mechanizmusok
fejlődése a XV. században. FolArch 13. (1961), p. 151–176. 

TEMESVÁRY 1999 TEMESVÁRY Ferenc: Eleink gyűjtötték. (Fegyverek, hadi-
emlékek ló– és viseleti tartozékok a szentesi Koszta József
Múzeumban). Szeged, 1999.



176

TEREI GYÖRGY – HORVÁTH ANTÓNIA

TEREI 2005 TEREI György: Előzetes jelentés a Kőérberek–Tóváros lakó-
park területén folyó Árpád–kori falu feltárásáról. In.:
Régészeti kutatások Magyarországon. Bp., 2005. p. 37–72.

TEREI–HORVÁTH 2007 TEREI György–HORVÁTH Antónia: Az Árpád–kori Kána falu
vasleletei I. CommArchHung 2007., p. 215–246.

TETTAMANTI 1971 TETTAMANTI Sarolta: A Zalavár község I. számú XI. századi
temető. ArchÉrt 97. (1971), p. 216–244.

TETTEMANTI 1975 TETTAMANTI Sarolta: Temetkezési szokások a X–XI. században
a Kárpát–medencében. StComit 3. (1975), p. 79–123.

WOLF 1988 WOLF Mária: Elpusztult középkori település Sajólád
határában. HOMÉ 25–26. (1988), p.189–202. 

WOLF 1993 WOLF Mária: Babonás szokásaink Árpád–kori falvainkban.
HOMÉ 30–31. (1993), p. 543–562.

WOLF 1997 WOLF Mária: Hejőkeresztúr – Vizekköze. Árpád–kori
település a XI–XIII. századból. In.: Utak a múltba. Az M3–as
autópálya régészeti leletmentései. Bp, 1997.



177

AZ ÁRPÁD–KORI KÁNA FALU VASLELETEI II.

In this article we would like to present the iron
finds from Árpád period villages excavated in the
XI district of Budapest between 2003 and 2005.
The first half of this study has already been pub-
lished the Communicationes Archeologicae Hun-
gariae from 2007. There we published objects con-
nected to agricultural activities, animal keeping
and daily life.

In this article we would like to publish the
other part of the article: consumer goods, tools
and items of the armament, clothes.

The bucket handles are common consumer
goods of the time. They have a characteristic form
typical of the period. In addition, two objects,
probably bucket hoops as well as a large hoop
came to light. The 7 keys unearthed in this area
can be placed into three groups according to shape
and size. The smaller ones – smaller then 10 cm –
were probably part of the locking mechanism of a
box. In contrast, other keys are 2 or 2.5 times lar-
ger and were probably used to lock doors. Their
rhombus–shaped handles are similar in both size
categories of key. 

The middle size, iron rod decorated key forms
can also be placed in different categories on the
basis of their size and shape. The large numbers of
keys raise other questions as well. This tendency
seems to accord with results in recent literature
that suggests that certain kinds of keys have an
earlier dating. 

Two lock mechanisms were found. The fact that
there are fewer locks than the numbers of keys sug-
gests that in the 12th –13th century more than one
key was made for each lock. Six pieces of rod–like
iron objects may be parts of fetter locks. Because
some of these objects were found in an extremely
fragmentary condition it cannot be determined
exactly whether all of them functioned in the same
way. The large numbers of rivets, rings, nails and
bits of iron plate are common finds from sites of
this period. However, there were relatively few iron

coffin fittings found at these Árpádian Period vil-
lages. 

The large numbers of objects connected to the
military raise yet other questions. There are rare
finds of sabers and mauls in addition to arrow and
lance heads which suggest that there may be a
Pecheneg connection. Many knife case stiffeners
appear in the find material together with peas-
ant–style knives. The existence of so many sheath
stiffeners is thought–provoking. This weapon–like
object would normally be uncommon in such
numbers in such a village milieu in the 12th – 13th

century. Some scabbard stiffeners also came to
light although no double edged swords were dis-
covered. However, the presence of many stiffeners
suggests that more swords were used then we
actually found. Altogether 18 spurs were un-
earthed during excavation. The majority of them
(15 specimens) are of the earlier hunting type
while three specimens are of the posterior rowel
type. The 18 spurs which were found in the area of
the village represent characteristic artifacts in the
find materials from of Árpádian Period villages.

The horseshoe for use on ice in connection with
clothing remains unique at Árpádian Period sites.
However, many characteristic forms common to
the period such as braces, pins and buckles came
to light. Several iron objects with unknown func-
tions were brought to light during excavations as
well. 

We can presume that the inhabitants of this vil-
lage were well–to–do. Their prosperity is reflected
in the large numbers of iron artifacts. In many
cases, finds typical of this period (for example ice
picks) or somewhat characteristic (for example
axial scissors) were discovered in securely dated
Árpádian Period environments. On the basis of
previous work it could be demonstrated that these
forms were used in this period as well. Dating
them proved difficult because their shapes
remained unchanged over centuries.

THE IRON FINDS FROM PERIOD II 
AT THE ARPÁDIAN VILLAGE AT KANA
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