
X—XII . SZÁZADI MAGYAR TEMETŐ B É K É S E N 

1958 nyarán a Békés-Povádi Tangazdaság területén leletmentő ásatást végez
tünk. Az ásatáson e sorok íróján kívül részt vett Farkas Gyula antropológus és Asz
talos György, a békéscsabai múzeum restaurátora. Az ásatást a gazdaság által létesí
tendő rizstelepek kialakításához végzett kubikmunka tette szükségessé. A lelőhely 
a Körös jobb partián, a Körös csatorna beömlésével szemben, az úgynevezett „Povád-
2ug" határrészen fekszik. (1. kép.) Itt, kissé kiemelkedő területrészen, teli-szerű őskori 
telepbe ásott XI—XII. századi sírokat puszítottak el. Az ásatás célja a temető meg
mentése volt, a telep hitelesítésére, részint a munka erőltetett üteme, részint a magas 
vízállás, valamint a környező rizsföldek elárasztása miatt nem adódott lehetőség. 
Ügy látszik azonban, hogy később a telepjelenségek is hitelesíthetők lesznek, mert 
a telinek csak egy részét hordták el. A leletmentés során feltárt 151 sír egy része 
Árpád-kori, néhány zsugorított váz pedig feltehetőleg rézkori. Az ásatás és a kubik
munka során előkerült őskori és népvándorláskori edénytöredékeket begyűjtöttük. 
Ezzel bizonyos határon belül mód nyílik a lelőhely történetének értékelésére. Az ása
tás alatt megpróbáltuk egy helyen szondaszeruen tisztázni a telep rétegeit, de a már 
említett okok miatt csak 120 cm mélyre jutottunk. Három települési szintet figyelhet
tünk meg, de e mélységen alul a telepnyomok még folytatódtak. Az ásatás során 
előkerült sírok leírását az alábbiakban adjuk.1 

1. sír. M: 50 cm, K—Ny, 60°—240°. Jobboldalán fekvő zsugorított férfi csont
váz. Combok enyhén felhúzva, alszár hátrahajtva, karok a térd előtt nyújtva. Kopo
nyája hiányzik, fél állkapocs a koponya helyén. Melléklete nincs. A sír földjében 
neolitikus cseréptöredékek.2 

2. 5гг. M: 80 cm. Ny—К, 300°—110°. Hátán fekvő gyermek csontváza. Kopo
nyája erősen töredékes. Bal alkar a medencén, jobb a csípő mellett. Melléklete nincs. 

3. sír. M: 95 cm. Ny—K, 295°—115°. Hátán fekvő férficsontváz. Koponyája 
jobbra dőlve. Alkarok nyújtva a medence mellett. Állkapcsa előreesve. Szájában pon
tosan meg nem határozható Árpád-kori pénz.8 

4. sír. M: 66 cm. Ny—K, 310°—130°. Nagyon öreg nő háton fekvő csontváza. 
Állkapcsa előreesve. Alkarok a medencetaréj alatt. Melléklete nincs. 

1 Alapvonalunk a gazdaság vízátemelője beömlő medencéje ÉK-i falát meghosszabbítva 
(a P. ponttól) fut. Ettől a vonaltól ÉK-i irányban a vonalra merőlegesen' 2 méterre esnek 
alappontjaink. (A/l, A/2, A/3) vö. térkép. 

2 A sírokat a kubikos munka során igen sokszor megbolygatták, különösen a magasab
ban fekvő gyermeksírokat. 

3 Az érmek meghatározását Gedai István végezte, közreműködéséért ezen a helyen 
mondok köszönetet. 
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5. sír. M: 65 cm. Ny—К, 295°—115°. 10 év körüli gyermek háton fekvő csont
váza. Koponyája balra dőlve, alkarok a medencetaréjon. Bal felső fogsora alatt 
Salamon (1063-74.) dénára. CNH. I. 19. (II. 1.) 

6. sír. M: 72 cm. Ny—K, 295°—115°. Idős nő háton fekvő csontváza. Állkapocs 

előreesve. Bal alkar a medence mellett, jobb alkar a medencében. Csecsnyúlványokon 
egy-egy sima S-végű bronz hajkarika, a visszahajtott rész hátrafelé nézett. Á.: 2 cm. 
(II. 2—3.) Mellcsont jobb oldalán fél ezüstpénz. (Restaurálás során megsemmisült.) 

7. sír. M: 85 cm. Ny—K, 295°—115°. Gyermek háton fekvő csontváza. Kopo
nya jobbra dőlve, alkarok a medence mellett nyújtva. Melléklete nincs. 

8. sír. M: 75 cm. Ny—K, 300°—120°. Háton fekvő férfi (?) csontváza. Alkarok 
a medencetaréj alatt, ujjak az ágyéktájon. Melléklete nincs. 
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•és-Povádzug: 1 Grab 5. sír; 2—3 Grab 6. sír; 4—5 Grab 27. sír; 6 Grab 31. sír; 
-9 Grab 13. sír; 10—13 Grab 34. sír; 14—20 Grab 36. sír; 21—24 Grab 37. sír; 

25—26 Grab 40. sír ( 1 : 1 ) 



9. sír. M: 45 cm. Ny—К, 305°—125°. Másfél év körüli gyermek háton fekvő 
csontváza. Koponya balra billenve, karok a medence mellett, melléklete nincs. 

10. sír. M: 93 cm. Ny—K, 305°—125°. Hátán fekvő gyermekcsontváz. Koponya 
jobbra dőlve, állkapocs előreesve. Jobb alkar a medencében, bal alkar a csípő mel
lett. Melléklete nincs. 

11. sír. M: 58 cm. Ny—K, 280°—110°. Hátán fekvő női csontváz. Koponya 
kissé feltámasztva, balra dőlve. Jobb alkar a medencén, bal alkar a csípő mellett. 
Melléklete nincs. 

12. sír. M: 85 cm. Közvetlenül a 10. sír jobb oldala mellett feküdt. Szétdúlt. 
A csontvázból csak a bal alsó végtag maradt meg. Melléklete nincs. 

13. sír. M: 40 cm. Teljesen szétdúlt gyereksír. 
14. sír. M: 40 cm. Csecsemő szétdúlt csontváza. 
15. sír. M: 40 cm. Ny—K, 325°—145°. Gyermek háton fekvő csontváza. Bolyga

tott. Jobb alszár kissé behajlítva. Melléklete nincs. 
16. sír. M: 80 cm. Ny—K, 265°—85°. Hátán fekvő férfi csontváza. Koponyája 

balra dőlve, bal tenyér a bal szeméremcsont és csípőtaréj között, jobb kéz a combfej 
mellett. Melléklete nincs. 

17. sír. M: 75 cm. Ny—K, 320°—140°. Hátán fekvő gyermekcsontváz. Állkapocs 
előreesve. Jobb karja behajlítva, medence balra fordulva, lábak baloldalon egymáson 
felhúzva. Melléklete nincs. 

18. sír. M: 105 cm. Ny—K, 285°—105°. Hátán fekvő férfi csontváza. Koponyája, 
balra billenve. Bal tenyér a szeméremcsonton, jobb kéz a medencetaréjon. Melléklete 
nincs. 

19. sír. M: 76 cm. Ny—K, 275°—95°. Hátán fekvő gyermekcsontváz. Kezek az 
ölben. Melléklete nincs. 

20. sír. M: 60 cm. Feldúlt gyermeksír. 
21. sír. M: 35 cm. Feldúlt gyermeksír. 
22. sír. M: 55 cm. Csecsemő szétkorhadt csontváza. 
23. sír. M: 60 cm. Ny—K, 280°—100°. Hátán fekvő gyermekcsontváz. Melléklete 

nincs. 
24. sír. M: 45 cm. Feldúlt gyermeksír. 
25. sír. M: 65 cm. Ny—K, 280°—100°. Hátán fekvő gyermekcsontváz. Bal kar 

hiányzik, jobb alkar kissé behajlítva a medencetaréjon. Melléklete nincs. 
26. sír. M: 50 cm. Ny—K, 275°—95°. Hátán fekvő férfi csontváza. Állkapocs le

esve, koponya a jobb váll felett kissé távolabb, bal alkar a medencében, jobb a m e 
dencetaréj mellett. Melléklete nincs. 

27. sír. M: 75 cm. Ny—K, 270°—90°. Hátán fekvő nő csontváza. Állkapocs előre
esve. Jobb alkar a medencetaréj alatt, ujjak a combfejen, bal alkar a medencében. 
Mellékletei: 1. Bal csecsnyúlvány alatt bordázott S-végű rossz ezüst hajkarika. Á: 1,4 
cm. V: 0,1 cm. (II. 5). 2. Bal váll alatt I. László CNH. I. 36. pénztöredék. (II. 4). 

28. sír. M: 55 cm. Ny—K, 310°—130°. Háton fekvő gyermekcsontváz. Kopo
nyája balra dőlve, bal lábszár a jobbon keresztbe téve, kezek a medencében. Mellék
lete nincs. 

29. sír. M: 65 cm. Ny—K, 295°—115°. Hátán fekvő gyermekcsontváz. Kopo
nyája jobbra dőlve, jobb lábszár a balon keresztbetéve. Jobb alkar a medencében. 
Melléklete nincs. 

30. sír. M: 50 cm. Teljesen szétdúlt gyermeksír. 
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Bèkês-Povâdzug: 1-5- Grab 45. sír; 6 Grab 50. sír; 7 Grab 55. sír; 8 - 1 0 Grab 57. sír-
11 Grab 59. sir; 1 2 - 1 4 Grab 61. sír; 1 5 - 1 6 Grab 62. sír; 1 7 - 1 8 Grab 64. sír 19 Grab 

72. sir; 20—21 Grab 73. sir; 22 Grab 75. sir 
(1:1) 



31. sír. M: 67 cm. Ny—К, 305°—125°. Hátán fekvő gyermekcsontváz. Kopo
nyája balra előrebukva, jobb alkar hiányzik, bal alkar a medencetaréjon. Melléklete: 
szájában I. Béla (vezér) pénztöredék, CNH. I. 15. (II. 6). 

32. sír. M: 76 cm. Ny—K, 295°—115°. Háton fekvő női csontváz. Koponyája 
balra dőlve, kezek a medencetaréjon, lábfejek szétállnak. Mellékletei: 1. Jobb csecs
nyúlványon sima, széles, másfélszeres fordulatú S-végű ezüst hajkarika. Á: 2,4, V: 0,2, 
Sz: 0,42 cm (II. 8, XII . 11, 15). 2. Állkapocs bal ágán visszahajtásával a szem
gödör felé néző sima, széles, másfélszeres S-végű ezüst hajkarika. Á: 2,4, V: 0,2y 
Sz: 0,41 cm. (II. 9). 3. Nyak bal oldalán I. László pénztöredék, CNH. I. 25. (II. 7). 

33. sír. M: 65 cm. Gyermekcsontok egy csomóba dúlva. Melléklete nincs. 
34. sír. M: 80 cm. Ny—K, 270°—90°. Hátán fekvő női csontváz. Állkapocs előre

esve, kezek a combfejek mellett. Lábak térdben kissé kifelé görbítve, lábfejek balra 
hajolva. A szeméremcsonti ívben csecsemő sípcsontjai, térddel a lábfejek felé, me
dencében a keresztcsonton igen vékony csontocskák, csecsemő koponyacsontok. Mel
lékletei: 1. Bal vállánál bordázott S-végű arany hajkarika. Á: 2,15, V: 0,15, Sz: 0,36 
cm. (II. 10—11). 2. Jobb csecsnyúlvány alatt bordázott S-végű arany hajkarika. 
Á: 2,23, V: 0,15, Sz: 0,4 cm. 3. Jobb alsó I. őrlőfogán bordázott S-végű ezüst haj
karika. A karikát a fog alakjához idomították. Á: 1,4, V: 0,1, Sz: 0,31 cm (II. 13). 
A fog" igen rossz, csak a gyökér és a korona egy kis darabja maradt meg. Bal alsó 
I. őrlőfog hiányzik. 4. A csigolyák bal oldalán, az állkapocs alatt kis vékony S-végű 
bronz hajkarika. Á: 1,3, V: 0,08, Sz: 0,2 cm. (II. 12). 

35. sír. M: 65 cm. Gyermekcsontok egy csomóban. Melléklete nincsen. 
36. sír. M: 60 cm. Ny—K, 300°—120°. Hátán fekvő női csontváz. Koponyája 

balra dőlve, bal tenyér a medencetaréj alatt, jobb alkar kissé kifele a medence mel
lett. Mellékletei: 1. Az állkapocs bal ága mellett bordázott S-végű ezüst hajkarika. 
Á: 2,1, V: 0,19, Sz: 0,3 cm, töredékes (II. 17). 2. Az állkapocs jobb ága alatt egy 
nagyobb bordázott S-végű ezüst, és két kisebb sima S-végű ezüst hajkarika. Á: 1,9,. 
V: 0,16, Sz: 0,32 cm; Á: 1,4, V: 0,1, Sz: 0,25 cm, töredékes; Á: 1,5, V: 0,1, Sz: 0,3 
cm, (II. 15, 16, 18). 3. Hajkarikatöredék a koponyában (II. 19). 4. Szájában Salamon 
pénz töredéke, CNH. I. 20. (II. 14). 5. Bal kéz hüvelykujján fonott ezüstgyűrű. 
Á: 2,3, V: 0,4 cm (II. 20). 

37. sír. M: 60 cm. Ny—K, 305°—125°. Hátán fekvő női csontváz. Koponya balra 
dőlve, jobb kéz a combfejen, bal a combfej mellett. Lábfejek balra dőlve. Mellék
letei: 1. Bal válla mögött széles, bordázott S-végű bronz hajkarika. Á: 2,32, V: 0,2, 
Sz: 0,42 cm (II. 24). 2. A koponya környékéről a sír földjéből széles, bordázott 
S-végű bronz hajkarika. Á: 2,25, V: 0,2, Sz: 0,43 cm, (II. 23). 3. Szájában nyomott 
gömbformájú fehér pasztagyöngy. Á: 0,9 cm (II. 22). 4. Az ötödik nyakcsigolyánál 
hatszögű hasáb alakú fehér pasztagyöngy. H : 0,9, Á: 0,5 cm (II. 21). 

38. sír. M: 50 cm. Nő, bolygatott. Melléklete nincs. 
39. sír. M: 45 cm. Bolygatott gyermekcsontváz. Melléklete nincs. 
40. sír. M: 85 cm. Ny—K, 310°—130°. Hátán fekvő férfi csontváza. Koponyája 

kissé balra billenve, bal alkar a comb fejen, jobb a medencetaréjon. Mellékletei: 1. Bal 
válla felett S-végű bronz hajkarika. Á: 1,5, V: 0,18 cm, töredékes. (II. 26). 2. Áll
kapcsa alatt, a bal kulcscsont táján I. László pénze, CNH. I. 25. (II. 25). 

41. sír. M: 87 cm. Ny—K, 295°—115°. Hátán fekvő női csontváz. Állkapcsa 
a jobb kulcscsonton alapjával felfelé, kezek a combfejek mellett. Melléklete nincs. 

42. sír. M: 60 cm. K—Ny, 80°—260°. Hasán fekvő jobbra zsugorított férfi csont
váza. Arca lefelé néz, jobbkar a medence alatt, bal visszahajlítva az áll mellett. 
Combok derékszögben felhúzva, alszárak visszahajtva. Melléklete nincs. 
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IV, 

Békés-Povádzug: 1—9 Grab 45. sír; 10—14 Grab 58. sír 
(сса 1 : 2) 



43. sír. M: 60 cm. К—Ny, 80°—260°. Baloldalán fekvő zsugorított női csontváfc. 
Bolygatott. Kezek a nyak előtt, térdek erősen felhúzva. Melléklete nincs. 

44. sír. M: 50 cm. K—Ny, 50°—230°. Jobb oldalán fekvő zsugorított férficsont
váz. Karok keresztben, jobb a medencében, bal az arc fele kifelé. Combok felhúzva, 
a bal erősebben, alszárak visszahajtva. Melléklete nincs. 

45. sír. M: 125 cm. Ny—K, 280°—100°. Hátán fekvő férficsontváz. Koponyája 
enyhén jobbra billenve. Jobb kéz a combfej mellett, bal kéz a combfejen. Jobb lábfej 
mellett lókoponya, orral a fej felé, alatta ló lábszárcsontok, patával a fej felé. Mel
lékletei: 1. Hasán rozsdával átitatott fadarabka. H : 1,6 cm. 2. Bal kar mellett vé
kony csontléc, hátoldala irdalt. H : 3,1, Sz: 0,5 cm (IV. 8). 3. Jobb könyök és a 
bordák között vasszegekkel átütött tegeztöredék. (?) 4. Bal szeméremíven vasszeggel 
átütött fadarabka, tegeztöredék. (?) 5. Jobb felkar felénél, a bordák fölött, rúdalakú, 
hengeres metszetű tegezvasalás (?) töredéke. H : 4, Á: 0,6 cm. 6. Bal halánték mel
lett téglalap alakú, vékonyra csiszolt billenő tegezfedél külső oldalán domború csont
lemez töredéke. Egyik végén félkörös kiképzés látszik. Hátoldala és elejének közepe 
irdalt, H : 9, Sz: 3,4 cm (IV. 6, 7). 7. Bal vállnál csontléc töredéke. H : 4,3 cm, (IV. 
5). 8. Jobb vállon összerozsdásodott nyilak, tegezvasalás töredékei. (VIII. 2—3). 
A hat nyílcsúcs közül négy deltoid alakú, tüskés nyílhegy. H : 5,6; 8,8; 7,4; 7,4 cm, 
hiányos állapotban, tövissel együtt (VI. 3—4, VIII. 1), kettő pedig levél alakú, nagy
méretű példány. H : 14,2; 8,1 cm, hiányos, tövissel együtt (VI. 1—2). 9. Bal halán
tékon, kifelé álló, csapott végű, félkörös bevágású, a bevágás alatt kihasasodo íjvég 
merevítő csontlemez töredéke. H : 10,7, Sz: 1,8 cm. (IV. 9). 10. A jobb combcsont 
alsó felénél, ferdén elhelyezett, keskeny, vékonyra csiszolt, igen finom munkálású, 
lekerekített végű, félkörös bevágású, a bevágásnál kihasasodo íjvég merevítő lemez
pár. Alsó végük irdalt. Egyiken pontkörös dísz, a másikon bevésett tamga. H : 26,3, 
Sz: 2,1 cm. (IV. 1—2). 11. Jobb térd magasságában, a térdtől kifelé 20 cm-re, egyik 
szélén egyenes, másik szélén ívelt, irdalt végű íj markolatborító lemez. H : 17, 
Sz: 2,9 cm (IV. 3). 12. A mellkas jobb oldali részén egyik oldalán egyenes, másik 
oldalán ívelt, irdalt végű íj markolatborító csontlemez. Közepén bevésett tamga. 
H : 16,6, Sz: 2,9 cm, (IV. 4). 13. Jobb csecsnyúlvány alatt, nyitott, egyik végén he
gyesedő arany hajkarika. Á: 2,5, V: 0,25 cm, (III. 1). 14. Bal felkar mellett, a váz 
szintje alatt nyitott egyik végén hegyesedő arany hajkarika. Á: 2,5, V: 0,25 cm, 
(III. 2). 15. Jobb felkar és a bordák között, a felkar alsó harmadánál, tömör ékalakú 
bevágásokkal gerezdéit fejű, bronzból öntött fülesgomb. H : -,2, Á: 0,8 cm, (III. 4). 
16. Bal 8. borda alatt félgömbös fejű, tömör, bronzból öntött fülesgomb, fülével fel
felé. H : 1,1, Á: 0,8 cm, (III. 3). 17. Bal 7. borda alatt félgömbös fejű fülesgomb. 
H : 1,2, Á: 1 cm, (III. 5). 18. Bal térden, durva vastag vaskarika. Á: 5,3 cm. 
(VII. 3.) 19. Bal sípcsont felének külső oldalán durva ovális vascsat. Á: 5,5 cm, 
(VII. 2). 20. Bal bokánál körtealakú, széles, bordástalpú vaskengyel, fülével a fej 
felé fordulva. H : 16,5 cm (VII. 4). 21. A lókoponya külső orr részénél egyenes pál-
cájú vaszabla. Pálcatag H : 15,3 cm. (VII. 1). 22. A zabla mellett kengyel, fülével 
a fej felé billenve. A kengyelek egymástól való távolsága 34 cm. (VII. 5). 

46. sír. M: 60 cm. K—Ny, 95°—275°. Jobb oldalán fekvő zsugorított férfi csont
váza. Jobb kar a medencén, bal kar derékszögben behajlítva. Lábak felhúzva, vissza
hajtva. Melléklete: Homlokánál kaptafa formájú, átfúrt kőbalta. Átfúrása vízszin
tesen feküdt. 15,5 X 4,3 X 3,4 cm. (XIII. 4). 

47. sír. M: 60 cm. Bolygatott. Baloldalán fekvő zsugorított női csontváz lábai. 
48. sír. M: 80 cm. Ny—K, 300°—120°. Hátán fekvő férfi csontváza. Koponyája 

kissé jobbra dőlve, bal kéz a combfejen, jobb a comb mellett. Melléklete nincs. 
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Bêkés-Povâdzug: Grab 45. sír (сса 2:1) 



57. sír. M: 80 cm. N y - K , 290°-110°. Hátán fekvő férfi 
csontváza. Koponyája balra dőlve, jobb kéz a combfejen, 
bal a comb mellett. Mellékletei: 1. Felső metszőfogakon, meg
határozatlan korú Árpád-kori pénz töredéke. (III. 8). 2. Bal 
váll felett, rombusz metszetű, nyitottvégű bronz karika. Á: 2,2,. 
V: 0,28 cm. (III. 10). 3. Bal halántéktájon, kis kerek met
szetű bronzhuzalból készített, nyitott végű karika. Á: 1,15,. 
V: 0,1 cm (III. 9). 

58. sír. M: 90 cm. N y - K , 285°-105°. Hátán fekvő férfi 
csontváza. Állkapocs előreesve, jobb kéz a combfej mellett, 
bal a medencében. Keresztcsontja megfordulva. Mellékletei: 
1. Jobb vállon, erősen töredékes íjvég merevítő lemezpár, 
végén kifelé néző félkörös bemélyedés. H : 26, Sz: 2,2 cm 
(IV. 13—14). 2. A medencetaréj és a jobb kéz között, fer
dén fekvő íj markolat-merevítő csontlemez. Erősen töredékes. 

H : 10, Sz: 2,5 cm, (IV. 10). 3. Combok között, alattuk, a jobb combcsont közepétől 
a bal térd felé futó íjvég merevítő lemezpár, végén félkörös bemélyedéssel, mely a 
jobb térd felé néz. H : 20, Sz: 2,2 cm. (IV. 11—12). 4. Az állkapocs metszőfogán meg
határozatlan kora Árpád-kori pénz töredéke. 5. Jobb vállon, kis vékonyra csiszolt 
csontlemezkék. Az egyik konzerválás közben elporladt. H: 3,5, Sz: 1,2 cm. 6. Jobb 
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49. sír. M: 92 cm. Ny—K, 290°—110°. Hátán fekvő férfi csontváza. Koponyája 
kissé balra dőlve, kezek a keresztcsonton. Melléklet nincs. 

50. sír. M: 80 cm. Ny—K, 280°—100°. Hátán fekvő női csontváz. Állkapocs 
leesve, kezek a csípőlapáton. Mellékletei: Jobb halánték táján két eégsz és egy fél 
vékony S-végű ezüst hajkarika. (Két db a konzerválás során elpusztult.) Á: 1,4,. 
V: 0,09, Sz: 0,15 cm. (VII. 6). 

51. sír. M: 92 cm. N y - K , 280°-100°. Hátán fekvő férfi csontváza. Részben • 
bolygatott, alkarok hiányoznak, melléklete nincs. 

52. sír. M: 117 cm. N y - K , 285°-105°. Hátán fekvő nő (?) csontváza. Kopo
nyája kissé balra dőlve, állkapocs előreesik. Kezek a me
dencetaréj alatt. Melléklete nincs. 

53. sír. M: 107. cm. N y - K , 285°-105°. Hátán fekvő 
férfi csontváz. Állkapocs előreesve, kezek a combfejen, a 
jobb kéz valószínűleg a medencetaréjról csúszott oda. Bal 
térd kissé magasabban, alatta, és a jobb térd felett állat
csont. Melléklete: bal felkar mellett hengeres vastárgy. H : 4,. 
Á: 1 cm. 

54. sír. M: 65 cm. Feldúlt gyermeksír. 

55. sír. M: 107 cm. N y - K , 285°-105°. Hátán fekvő 
férficsontváz. Koponyája balra dőlve, kezek a combfej mel
lett. Melléklete: bal kézen vékony kerek metszető bronzhu
zalból készült, bemélyített körrel díszített lemezfejű gyűrű. 
Á: 2, V: 0,1 cm. (III. 7). 

56. sír. M: 95 cm. N y - K , 285°-105°. Hátán fekvő férfi 
csontváza. Koponyája balra dőlve, kezek a combfejen. Mel
léklete nincs. 



Békés-Povádzug: Grab 45. sír 
(1 :1) 



felkar külső oldalán egy köpűs, szakás nyílhegy. H : 9,8 cm (VIII. 6), és két levél
forma, kisebb tüskés nyílhegy. H : 6,2, 5,5 cm (VIII. 4—5). A nyílhegyeken textil 
lenyomatok látszanak. 

59. sír. M: 80 cm. Ny—K, 295°—115°. Hátán fekvő női csontváz. Jobb alkar 
behajlítva, a hason keresztben bal kéz, a combfej mellett. Melléklete: jobb csecs
nyúlvány mellett kerekmetszetű, bronzhuzalból készített nyitott végű karika. Á: 2,1, 
V: 1,2 cm (III. 11). 

60. sír. M: 80 cm. N y - K , 285°-105°. Hátán fekvő nő (?) csontváza. Bal kéz 
a csípőn, jobb a combfej mellett. Koponya kissé balra dőlve, állkapocs előreesve. 
Melléklete nincs. 

61. sír. M: 70 cm. Bolygatott, igen rossz állapotban levő csontok egy csomóba 
rakva. Melléklete: Három, bronzlemezből készült, félgömbös, rozettaszerű díszű, 
belül ráforrasztott fülű pityke. Az egyik füle letörött, ez két szélén átfúrt. Á: 1,6; 
1,6; 1,5 cm. (III. 12—14). A sírban volt egy kis fémlemezke is, ez a restaurálás során 
megsemmisült. 

62. sír. M: 90 cm. Ny—K, 295°—115°. Hátán fekvő női csontváz. Koponya 
balra dőlve, bal kéz a szeméremívhez hajlik, jobb kéz a comb fej mellett. Mellékletei: 
1. Jobb kezén öntött bronzgyűrű. Közepén borda fut, mely ferde bevágásokkal 
díszített, zárt. Á: 2,23, V: 0,5 cm. (III. 15). 2. Bal kézen öntött bronzgyűrű, met
szete félkörös. Zárt. Á: 2,3, V: 0,42 cm (III. 16). 

63. sír. M: 88 cm. Ny—K, 295°—115°. Hátán fekvő férfi csontváz. Koponya 
kissé balra dőlve, állkapocs előreesve. Kezek a medencetaréj alatt. Melléklete nincs. 

64. sír. Ny—K, 295°—115°. Hátán fekvő gyermekcsontváz. Koponyája kissé 
balra dőlve, kezek a jobb csípőcsonton. Mellékletei: 1. Bal válla felett P-alakú vas
lemez tárgy, H : 5,5 cm (III. 17). 2. Bal halántéktájon bronzhuzalból készült, bor
dázott, széles S-végű hajkarika. Á: 1,95, V: 0,12, Sz: 0,42 cm (III. 18). 

65. sír. M: 105 cm. Ny—K, 285°—105°. Hátán fekvő férficsontváz. Kezek a 
comb mellett, állkapocs leesve. Melléklete nincs. 

66. sír. M: 110 cm. Ny—K, 275°—95°. Hátán fekvő gyermekcsontváz. Kezek 
a medence mellett. Melléklete nincs. 

67. sír. M: 75 cm. Ny—K, 315°—135°. Hátán fekvő férfi csontváza. Koponyája 
erősen balra csúszva, kezek a combfejeknél, mellcsont a mellkas baloldali részében. 
Melléklete: Mellcsont alatt kora Árpád-kori pénz. (A restaurálás közben elpusztult.) 

68. sír. M: 100 cm. K—Ny, 145°—325°. Jobb oldalán fekvő zsugorított férfi 
csonváza. Felkarok a törzzsel párhuzamosak, jobb alkar hiányzik (feldúlva), bal 
alkar tompaszögben behajlítva. Combok enyhén felhúzva, alszár erősen visszahaj
lítva. Melléklete nincs. 

69. sír. M: 80 cm. Szétkorhadt, zsugorított (?) csontváz, csak néhány koponya
darab, és hosszúcsont maradt meg. Melléklete nincs. 

70. sír. M: 115 cm. N y - K , 285°-105°. Hátán fekvő fiatal férfi csontváza. 
Koponyája jobbra dőlve, vállak összenyomva, bal alkar a medencetaréjon, jobb kéz 
a combfej mellett. Melléklete nincs. 

71. sír. M: 85 cm. Gyermekcsontok egy csomóban. Melléklet nincs. 
72. sír. M: 95 cm. Ny—K, 290°—110°. Hátán fekvő női csontváz. Koponyája 

a jobb váll felé tekint, jobb kéz a combcsont fejéhez hajlik, bal kéz a bal csípő
csonton. Melléklete: bal kézen, ezüsthuzalból fonott, hegyesedő, nyitott végű gyűrű. 
Á: 2,2, V: 0,3 cm (III. 19). 

73. sír. M: 85 cm. Bolygatott gyermekcsontok egy csomóban. Mellékletei: 1. 
rombusz metszetű bronzhuzalból készült, nyitott végű gyűrű. Á: 2,4, V: 0,25 cm. 
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VII. 

Békés-Bovádzug: Grab 45. sír 
(сса 1 : 2) 



(III. 21). Téglalap alakú, két végén átfúrt, szembenálló préselt háromszögekkel díszí
tett bronzlemez. Hátlapján vasrozsda. H : 3,44, Sz: 1,53 cm (III. 20). 

74. sír. M: 70 cm. NY—K, 295°—115°. Hátán fekvő női csontváz. Koponyája 
jobbra dőlve, lábak kissé hajlottan, jobb kéz a comb mellett, bal a combfejen. Mel
léklete nincs. 

75. sír. M: 80 cm. Ny—K, 265°—85°. Hátán fekvő női csontváz. Koponyája 
balra dőlve, kezek a comb mellett. Mellékletei: 1. A koponya jobb oldalán bronz
lemezből préselt kettőskúp fejű, bronzhuzal szárú tű. H : 6,27 cm (III. 22). 2. A ko
ponya jobb oldalán egy kisebb és egy nagyobb bordázott S-végű hajkarika. Á: 1,5, 
V: 0,1, Sz: 0,27 cm; Á: 2,1, V: 0,1, Sz: 0,34 cm (IX. 1-2). 3. Ugyanitt vasrozsda 
is volt, ami a restaurálás során elpusztult. 4. A koponya bal oldalán kis sima S-végű, 
és nagyobb széles, bordázott 5-végű hajkarika. Á: 1,5, V: 0,1, Sz: 0,3 cm; Á: 2,35, 
V: 0,2, Sz: 0,54 cm (IX. 3-4) . 

76. sír. M: 80 cm. Ny—K, 290°—110°. Hátán fekvő női csontváz. Koponyája 
jobbra dőlve, kezek a combok mellett, vállak összenyomva. Mellékletei: 1. Nyakán 
kettős, lapított gömb formájú, borsóforma szürke, és barna gerezdek alakú paszta
gyöngyök. A gyöngyök megközelítőleg zeg-zug minta szerint futottak, pontosan meg
figyelni nem tudtuk. A két gerezdek hordóforma gyöngy a két váll felé feküdt, a 
kisebb borsóforma gyöngyök hátul voltak. (IX. 11). 2. A koponya alatt, egymás 
mellett egy—egy bordázott 5-végű arany hajkarika, Á: 1,6, V: 0.1, Sz: 0,24 cm; 
Á: 1,63, V: 0,12, Sz: 0,36 cm (IX. 6—7). Mindegyiken egy-egy bronzhuzalból ké
szült, bordázott 5-végű kis hajkarika. Á: 1,56, V: 0,1, Sz: 0,3 cm; Á: 1,5, V: 0,1, 
Sz: 0,3 cm (IX. 9-10). 3. Bal vállon gömbfejű vastű töredéke. H : 2,25 cm (IX. 
12). 4. Nyakán II. Béla pénz CNH. I. 57. (IX. 8). 

77. sír: M: 80 cm, Ny—K, 265°—85°. Hátán fekvő gyermek (leány?) csont
váza. Koponyája jobbra billenve, kezek a combfejen. Melléklete nincs. 

78. sír: M: 60 cm, Gyermekcsontok egy csomóban. Melléklete nincs. 
79. sír. M: 96 cm. Ny—K, 290°—110°. Hátán fekvő férfi csontváza. Koponya 

jobbra billenve, jobb tenyér a medencetaréjon, bal kéz a combfej mellett. Mellék
let nincs. 

80. sír. M: 85 cm. Ny—K, 275°—95°. Hátán fekvő férfi csontváza. Koponya 
kissé jobbra dől, kezek a combfejeken, állkapocs a jobb vállra csúszva. Melléklete 
nincs. 

81. sír. M: 105 cm. Ny—K, 300°—120°. Felnőtt egyén csontváza. Koponyája 
kissé balra dőlve, kezek az ölben, kissé balra csúszva. Mellékletei: 1. Bal csecsnyúl
vány alatt bronzhuzalból készült, sima, 5-végű hajkarika. Á: 1,6, V: 0,1, Sz: 0,33 
cm (IX. 14). 2. Jobb kulcscsontnál bronzhuzalból készült, sima 5-végű hajkarika. 
Á: 1,74, V: 0,1, Sz: 0,3 cm (IX. 13). 

82. sír: M: 60 cm. Ny—K, 290°—110°. Hátán fekvő gyermekcsontváz. Kezek 
a comb mellett, koponyája balra dőlve. Melléklete nincs. 

83. sír: M: 99 cm. Ny—K, 275°—95°. Hátán fekvő férfi csontváza. Jobb kéz 
a combfej mellett, bal a medencetaréjon. Bal alsó végtag kissé behajlítva. Melléklete 
nincs. 

84. sír. M: 86 cm. Ny—K, 315°—135°. Hátán fekvő gyermekcsontváz. Kopo
nyája jobb oldalán fekszik. Jobb kéz a comb mellett, a váz bal oldala feldúlt. 
Melléklete nincs. 

85. sír. M: 110 cm. Ny—K, 285°—105°. Hátán fekvő férfi csontváza. Kopo
nyája jobbra dőlve, kezek a comb mellett. Mellékletei: 1. Bal halántéknál kis ezüst 
hajkarika. 5-vége letörött. Á: 1,45, V: 0,07 cm (IX. 21). 2. Jobb csecsnyúlványnál 
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VIII. 

Ukés-Povâdzug: 1—3 Grab 45. sír; 4—6 Grab 58. sír 
(1 :1) 



három S-végű bronz hajkarika. Egy a restaurálás során elpusztult. Egy töredékes,, 
egynek töredékes S-vége bordázott. Á: 1,64, V: 0,1 cm; V: 0,11, Sz: 0,35 cm (IX. 
19—20). 3. Az állkapocs bal ága alatt nagy ezüst, bordázott S-végű hajkarika. Ár. 
2,2, V: 0,17, Sz: 0,32 cm (IX. 18). 4. Nyaknál öt gyöngy. Kettő a restaurálásnál 
elpusztult. Egy hengeres, barnabetétets pasztagyöngy — eredetileg ezüst füst borította 
— (IX. 17)., kettő pedig fehéres, nyomott gomb alakú pasztagyöngy (IX. 15—16).. 
H : 1,3; 0,6; 0,7 cm. 5. Jobb kézen ezüsthuzalból fonott, hegyesedő, nyitott végű 
gyűrű. Á: 2,35, V: 0,34 cm (IX. 22). 6. Jobb karja mellett, kissé mélyebben két ló-
koponya, egyik alapjával felfelé, másik oldalán egy lapocka és egy csüdcsont, bal 
alkar mellett fél ló állkapocs. 

86. sír. M: 96 cm. Hátán fekvő egyén csontváza, koponyája jobbra dőlve, kezek 
a comb mellett. Melléklet nincs. 

87. sír. M: 57 cm. Ny—K, 310°—130°. Hátán fekvő gyermekcsontváz. Kopo
nyája jobbra billenve. Mellékletei: 1. Állkapocs bal ágán hajkarika töredéke. Bronz,, 
sima, S-végű. V: 0,08, Sz: 0,25 cm (X. 1). 2. Jobb halántékcsonton két vékony,, 
sima, S-végű bronz hajkarika. Á: 1,68, V: 0,1, Sz: 0,21 cm; Á: 1,8, V: 0,08, Sz: 
0,2 cm (X. 2, 3). 3. A felső fogsor jobb oldalán egy nagyobb, S-végű bronz hajkarika 
(restaurálás során elpusztult). 

88. sír. M: 56 cm. Ny—K, 280°—100°. Hátán fekvő 13 év körüli gyermek 
csontváza. Koponyája balra dőlve, jobb kéz a medencében, bal a medence mellett. 
Melléklete: jobb csecsnyúlvány alatt bronzhuzalból készült, széles, sima, S-végű haj
karika. Á: 2,1, V: 0,1, Sz: 0,4 cm (X. 4). 

89. sír. M: 79 cm. Ny—K, 280°—100°. Hátán fekvő férficsontváz. Koponyája, 
balra dőlve, kezek a combfejen. Melléklete nincs. 

90. sír. M: 86 cm. Felnőtt egyén hátán fekvő csontváza. Melléklete nincs. 
91. sír. M: 98 cm. Ny—K, 290°110°. Hátán fekvő férfi csontváza. Állkapocs, 

előreesve, kezek a combfejek mellett. Melléklete: bal kézen ezüsthuzalból sodrott» 
hegyesedő, nyitott végű gyűrű. Á: 2,48, V: 0,3 cm (X. 5). 

92. sír. M: 98 cm. Ny—K, 295°—115°. Hátán fekvő nő csontváza. Koponyája 
kissé jobbra előre bukva. Bal kéz a medencetaréjon, jobb a combcsont mellett. Mel
lékletei: 1. Jobb halántékcsonton egy kis sima, S-végű bronz hajkarika. Á: 1,22, 
V: 0,1, Sz: 0,25 cm (X. 6). 2. U.-ott egy ezüst S-végű hajkarika, visszahajtása 
hiányzik. Á: 1,9, V: 0,1 cm (X. 7), és egy ezüsthuzalból készült, egyik végén hegyes, 
nyitott végű hajkarika. Á: 2,2, V: 0,2 cm (X. 8). 3. Bal halántékon bronz patina, 
a feltehetőleg itt feküdt hajkarika teljesen elrozsdásodott. 4. Mindkét csuklón egy-
egy bronzhuzalból fonott, hegyesedő, nyitott végű karperec. Á: 6, 6,25, V: 0,55 cm 
(X. 10—11). A fonat metszete háromszögű. 5. Jobb kéz gyűrűs ujján ezüsthuzalból 
fonott, hegyesedő, nyitott végű gyűrű. Á: 2,25, V: 0,32 cm (X. 9). 

93. sír. M: 95 cm. 325°—145°. Ny—K. Hátán fekvő férfi csontváza. Koponya 
alappal felfelé, összetörve, jobb kéz a medencetaréjon, bal a combfejen. Melléklete 
nincs. 

94. sír. M: 92 cm. Ny—K, 315°—135°. Hátán fekvő nő csontváza. Állkapocs 
előreesve, kezek a combfejeken. Melléklete nincs. 

95. sír. M: 90 cm. Ny—K, 290°—110°. Hátán fekvő férfi csontváza. Koponya 
balra billenve, jobb kéz a medencetaréjon, bal a combfej mellett. Melléklete nincs. 

96. sír. M: 80 cm. Ny—K, 290°—110°. Hátán fekvő gyermekcsontváz. Kopo
nyája jobbra dőlve, jobb kar a csípő mellett, bal bolygatva. Melléklete: nyakán zöld. 
pasztagyöngy, bekarcolt rácsmintájú (X. 12—13). 
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IX.-

Békés-Povádzug: 1—5 Grab 75. sír; 6—12 Grab 76. sír; 13—14 Grab 81. sír; 
15—22 Grab 85. sír 

(1 :1) 



97. sír. M: 100 cm. Ny—К, 290°—110°. Hátán fekvő férficsontváz. Koponyája 
jobbra dőlve, jobb kéz a combfejen, bal az ülőcsont alatt. Melléklete nincs. 

98. sír. M: 92 cm. Ny—K, 310°—130°. Hátán fekvő női csontváz. Koponya 
hiányzik, bal kéz a combfejnél, jobb a comb mellett. Melléklete nincs. 

99. sír. M: 85 cm. Ny—K, 270°—90°. Hátán fekvő férficsontváz. Koponya 
balra dőlve, jobb kéz a medencében, bal a comb mellett. Melléklete: szájában a fogak 
között I. Endre pénz töredéke CNH. I. 14. (X. 17). 

100. sír. M: 106 cm. Ny—K, 270°—90°. Hátán fekvő női csontváz. Koponya 
jobbra billenve, bal alkar a medence mellett, jobb oldala bolygatott. Melléklete nincs. 

101. sír. M: 96 cm. Ny—K, 305°—125°. A sír a 90. sír alatt feküdt, közöttük 
10 cm vastag földréteg volt. Félig ülő helyzetben eltemetett egyén csontváza. Comb
csontjai felfelé állottak, koponyája feltámasztva. Melléklete nincs. 

102. sír. M: 130 cm. Ny—K. 265°—85°. Hátán fekvő női csontváz, koponya 
Jobbra dőlve, jobb alkar a medencetaréjon, bal a comb mellett. Mellékletei: 1. jobb 
kézen bronzrúdból hajlított, nyitott végű gyűrű; metszete: lekerekített sarkú rom
busz. Á: 2,6, V: 0,43 cm (X. 18). 2. Jobb felső fogsornál széles, bordázott 5-végű 
ezüst hajkarika. Á: 2,24, V: 0,18, Sz: 0,4 cm (X. 14). 

103. sír: M: 69 cm. Ny—K, 285°—105°. Hátán fekvő nő csontváza. Koponya 
hiányzik, állkapocs két töredéke a nyaknál, jobb kéz a medencetaréjon, bal a me
dence mellett. Melléklete nincs. 

104. sír. M: 88 cm. Ny—K, 295°—115°. Hátán fekvő gyermekcsontváz. Kopo
nyája balra billenve, kezek a medence mellett. Melléklete nincs. 

105. sír: M: 78 cm. Ny—K, 290°—110°. Hátán fekvő nő csontváza. Koponyája 
jobbra előre dűlve, jobb kéz a medencetaréjon, bal a medence mellett. Melléklete 
nincs. 

106. sír. M: 84 cm. Ny—K, 300°—120°. Hátán fekvő gyermek csontváza. Kopo
nyája balra billenve, kezei a medence mellett. Mellékletei: 1. Bal csecsnyúlványnál 
egymásra futó végű bronzkarika. Á: 2,3, V: 0,1 cm (X. 15). 2. Jobb kézen, kívül 
domború, belül sima, öntött bronz gyűrű. Zárt. Á: 2,3, v: 0,35 cm (X. 16). 

107. sír. M: 66 cm, Ny—K, 290°—110°. Hátán fekvő gyermekcsontváz. Kopo
nyája kissé balra billenve, kezek a medence mellett. Melléklete: Bal oldalon, a fogak 
között Salamon pénz töredéke CNH. I. 19. (XI. 1). 

108. sír. M: 74 cm. Ny—K, 295°—115°. Hátán fekvő női csontváz. Koponyája 
jobbra billent, kezek a medence mellett, térd összenyomva. Melléklet nincs. 

109. sír. M: 62 cm. Ny—K, 310°—130°. Hátán fekvő nő csontváza. Jobb kéz 
a szeméremív mellett, bal a comb mellett. Koponya jobbra billent. Melléklete nincs. 

110. sír. M: 80 cm. Ny—K, 310°—130°. Hátán fekvő női csontváz. Állkapocs 
előreesve, jobb kéz a szeméremcsonton, bal a combfejen. Combjai között csecsemő 
csontváza. Mellékletei: 1. Bal halántéknál nyitott, egyik végén hegyesedő, ezüsthu
zalból készült hajkarika. Á: 2,2, V: 0,15 cm (XI. 2). 2. Jobb kézen ezüstlemezből 
hajlított, nyitott végű gyűrű. Á: 2,05, V: 0,1, Sz: 0,48 cm (XI. 3). 

111. sír. M: 80 cm. Gyermekcsontok egy csomóban. Melléklete nincs. 
112. sír. M: 76 cm. N y - K , 285°-105°. Hátán fekvő férfi csontváza. Kezek 

a combok mellett, koponya bolygatott. Melléklete nincs. 
113. sír. M: 80 cm. Feldúlt gyermeksír, melléklete nincs. 
114. sír. M: 78 cm. Ny—K, 290°—110°. Hátán fekvő gyermekcsontváz. Kopo

nyája jobbra dőlve, kezek a medencetaréj mellett. Mellékletei: 1. Állkapocs bal ol
dalán kis sima, S-végű bronz hajkarika. Á: 1,25, V: 0,08, Sz: 0,2 cm (XI. 5). 2. 
Szájában, a bal oldalon a fogsornál, I. László pénztöredéke CNH. I. 36. (XI. 4). 
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115. sír. M: 90 cm. Ny—К, 300°—120°. Hátán fekvő férfi csontváz. Koponyája 
balra dőlve. Bal kéz a medencetaréjon, jobb a comb mellett. Térdek összenyomva-
Melléklete nincs. 

116. sír. M: 85 cm. Ny—K, 305°—125°. Hátán fekvő gyermek csontváza. K o 
ponyája jobbra dőlve. Kezek a comb mellett. Mellékletei: Mindkét kézen kis S-végű 
hajkarika. (Restaurálás során elpusztultak.) 

117. sír. M: 75 cm. Ny—K, 305°—125°. Hátán fekvő gyermek csontváza. K o 
ponyája balra billenve, kezek a medence mellett. Melléklete nincs. 

118. sír. M : 60 cm. Feldúlt gyermeksír. Melléklete nincs. 
119. sír. M: 60 cm. Feldúlt gyermeksír. Melléklete nincs. 
120. sír. M: 58 cm. Feldúlt gyermeksír. Melléklete nincs. 
121. sír. M: 98 cm. Ny—K, 295°—115°. Hátán fekvő női csontváz. Koponyája 

balra dőlve, kezek a comb mellett. Melléklete nincs. 
122. sír. M: 81 cm. Ny—K, 310°—130°. Hátán fekvő női csontváz, koponyája 

balra dőlve, kezek a medencében. Melléklete nincs. 
123. sír. M: 129 cm. Ny—K, 315°—135°. Hátán fekvő férfi csontváza. Az egész 

csontváz jobbra billenve, jobb kéz a szeméremcsontnál, bal a comb mellett. Mellék
lete nincs. 

124. sír. M: 85 cm. Ny—K, 280°—100°. Hátán fekvő gyermek csontváza. Jobb 
kéz a szeméremcsonton, bal a medencetaréjon. Melléklete nincs. 

125. sír. M: 81 cm. Feldúlt gyermeksír. Melléklete nincs. 
126. sír. M: 60 cm. Feldúlt gyermeksír. Melléklete nincs. 
127. sír. M: 58 cm. Feldúlt gyermeksír. Melléklete nincs. 
128. sír. M: 81 cm. Feldúlt gyermeksír. Melléklete nincs. 
129. sír: M: 120 cm, Ny—K, 300°—120°. Háton fekvő idős nő csontváza. Áll

kapocs előreesve, kezek a combfejen. Melléklete nincs. 
130. sír. M: 100 cm. Ny—K, 290°—110°. Hátán fekvő férficsontváz. Kopo

nyája jobbra dőlve. Kezek a combok mellett, térdek összenyomva. Melléklete nincs. 
131. sír. M: 98 cm. N y - K , 275°-95°. Hátán fekvő férfi csontváza. Bal kéz 

a medencetaréjon, jobb a comb mellett. Mellékletei: 1. Mindkét csecsnyúlványon 
lapos testű, széles, bordázott 5-végű bronz hajkarika. Á: 2,6, V: 0,2, Sz: 0,45 cm 
(XI. 6—7). 2. Koponya alatt kis sima, 5-végű ezüst hajkarika. V: 0,09, Sz: 0,3 cm 
(XI. 8). ' 

132. sír. M: 90 cm. Ny—K, 275°—95°. Hátán fekvő gyermekcsontváz. Kopo
nyája jobbra dőlve, kezek a comb mellett. Melléklete nincsí 

133. sír. M: 88 cm. N y - K , 290°—110°. Hátán fekvő nő csontváza. Állkapocs, 
leesve, bal kéz a szeméremcsontnál, jobb a medencetaréj mellett. Melléklete nincs. 

134. sír. M: 60 cm. Feldúlt gyermeksír. Melléklete nincs. 
135. sír. M: 62 cm. Feldúlt gyermeksír. Melléklete nincs. 
136. sír. M: 60 cm. Ny—K, 290°—110°. Hátán fekvő nő csontváza. Kopo

nyája balra dőlve, kezek a combok mellett. Melléklete nincs. 
137. sír. M: 80 cm. Ny—K, 290°—110°. Hátán fekvő női csontváz. Állkapocs 

előreesve, kezek a comb mellett. Melléklete nincs. 
138. sír. M: 80 cm. Ny—K, 300°—120°. Hátán fekvő gyermek csontváza. Ko

ponyája balra dőlve, kezek a combfejen. Mellékletei: 1. Koponyája alatt két kis 
bordázott, S-végű ezüst hajkarika. Á: 1,3, V: 0,1, Sz: 0,23 cm (XI. 9—10). 2. Bal
kézen, kívül domború, belül sima, öntött bronz gyűrű, három darabban. Á: 2,05,. 
V: 0,3 cm (XI. 11). 
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Békés-Povádzug: 1 Grab 107. sír; 2—3 Grab 110. sír; 4—5 Grab 114. sír; 6—8 Grab 131. sír; 
9—11 Grab 138. sír; 12—15 Grab 139. sír; 16—18 Grab 140. sír; 19 Grab 141. sír; ^ 

20 Grab 147. sír; 21—22 Grab 150. sír; Streufunde 23—25 szórvány 
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139. sír. M: 70 cm. Ny—К, 290°—110°. Hátán fekvő gyermek csontváza. Ko
ponyája jobbra dőlve, kezek a comb mellett. Mellékletei. 1. Jobb halántéknál négy, 
igen vékony, sima, S-végű hajkarika, 3 bronz, 1 ezüst, töredékesek. Á: 1,3; 1,4; 1,5; 
1,7; V: 0,1, Sz: 0,22 cm (XI. 12-15). 

140. sír. M: 80 cm. Ny—K, 280°—100°. Hátán fekvő női csontváz. Állkapocs 
jobb a ferdén leesve, kezec a comb mellett. Mellékletei: 1. Bal csecsnyúlványon két 
széles, bordázott S-végű ezüst hajkarika. Á: 1,6, V: 0,13, Sz: 0,44 és 0,5 cm (XL 
16—17). 2. Jobb csecsnyúlványon hajkarika apró töredéke. H : 0,4, V: 0,12 cm 
(XI. 18). 

141. sír. M: 90 cm. Ny—K, 310°—130°. Hátán fekvő gyermek csontváza. Kezek 
a medencében. Melléklete: Jobb kézen pontkörös díszítésű, egymásra futó végű 
bronzlemez gyűrű. Á: 1,9, V: 6,06, Sz: 0,45 cm (XI. 19). 

142. sír. M: 56 cm. Feldúlt gyermeksír. Melléklete nincs. 
143. sír. M: 60 cm. Feldúlt gyermeksír. Melléklete nincs. 
144. sír. M: 65 cm. Gyermekcsont töredékek. Melléklete nincs. 
145. sír. M: 60 cm. Ny—K, 300°—120°. Hátán fekvő nő csontváza. Kezek a 

combok mellett. Melléklete nincs. 
146. sír. M: 60 cm. Ny—K, 290°—110°. Hátán fekvő gyermek csontváza. Kezek 

a medencében, melléklete nincs. 
147. sír. M: 80 cm. N y - K , 300°—120°. Hátán fekvő férfi csontváza. Alkarok 

a vállra visszahajtva. Mellékletei: 1. Koponya alatt ló lábszárcsontok, 2. Bal halán
tékon vékony bronzhuzalból készült S-végű hajkarika (XI. 23), vége letörött. Ái 
2,2, V: 0,1 cm. 

148. sír. M: 80 cm. Ny—K, 310°—130°. Hátán fekvő gyermek csontváza. Ke
zek a comb mellett. Melléklete nincs. 

149. sír. M: 70 cm. Ny—K, 300°—120°. Hátán fekvő férficsontváz. Koponyája 
balra dőlve, állkapocs leesve. Jobb kéz ujjai a szeméremcsonthoz hajlanak, bal kéz 
a medencetaréj alatt. Melléklete nincs. 

150. sír. M: 60 cm. Ny—K, 290°—110°. Hátán fekvő női csontváz. Kopo
nyája balra dőlve, kezek a comb mellett, térdek kissé kifele hajlanak. Melléklete: 
Koponyája alatt egy nagyobb bronz és egy kisebb ezüst, sima, S-végű bronz haj
karika. Á: 2, V: 0,23, Sz: 0,45 cm; Á: 1,33, V: 0,1, Sz: 0,3 cm (XI. 21-22). 

151. sír. M: 60 cm. N y - K , 300°-120°. Hátán fekvő férfi (?) csontváza. Ko
ponya nagyon töredékes, kezek a medencében. Melléklete: Bal oldalán lokoponya 
töredékei, és lábcsont. 

A temető területéről az ásatást megelőzően került a békéscsabai múzeumba 
néhány tárgy, melyek a sírokból előkerült leletegyüttest kiegészítik. 1. Két bordá
zott S-végű arany hajkarika. Á: 2,3, V: 0,17, Sz: 0,5; Á: 1,3, V: 0,1, Sz: 0,33 cm 
(XI. 23—34). 2. Hegyesedő végű, ezüsthuzalból fonott gyűrű. Á: 2,5, V: 0,4 cm (XI. 
25). 3. 10 db henger alakú, ezüst füsttel borított gyöngy (XII. 1—10). 4. Kampós 
végű, bronzhuzalból sodrott nyakperec (XIII. 1) és egy körte forma vaskengyel, 
füle letörött (XIII. 2). 

A lelőhely a régészeti irodalomban szereplő legrégibb őskori lelőhelyek közé 
tartozik. Banner János kutatásai alapján4 tudjuk, hogy már 1885-ben ismerték, azóta 

4 Banner J. : A kőkori élet Békés vármegyében. Gyulai Dolg. 4. 46. p. 
Békés Megyei Közlöny 1885. 78. p. 

1886. 59. p. 
Békés. 1885. 39. p. 
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Békés-Povádzug: Streufunde 1—10 szórvány; 11, 15 Grab 32. sír; 12, 16 Grab 36. sír; 
13, 17, 19, 20 Grab 76. sír; 14 Grab 85. sír; 18 Grab 131. sír; 21, 22 Grab 34. sír 
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több múzeum és gyűjtemény anyagába került innen leletanyag. Első ismertetése óta 
igen sok helyen megtaláljuk a lelőhely említését, annak ellenére, hogy rendszeres 
ásatásra csak most került sor.5 A beszámolók általában nagykiterjedésű telepről be
szélnek. 

A telep a Körös mindkét partján kimutatható, a bal parton is igen sok neoli
tikus cserép található a felszínen. Mint már említettük, a telep több rétegű. A neo-

5 Banner J.: A tiszai kultúra két ismeretlen lelőhelyéről. AÉ. 1930. 224. p. 146. kép. 
Banner J.: Újabb adatok a bodrogkeresztúri kultúra elterjedéséhez. AÉ. 1940. 15. p. 

П. t. 4, 5. 
Banner J.: Békéscsaba területének története a legrégibb időktől a Magyar honfoglalásig. 

Körös népe. 1956. 3—24. p. 
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litikumtól a népvándorlás koráig igen sok kultúra és csoport0 emlék anyaga mu
tatható ki, ugyanakkor a neolitikumon belül több települési szintet tudtunk, ha csak 
futólagosan is megfigyelni. 

A neolitikus edénytöredékek közül a tárgyak zömét a tiszai csoport jellegzetes 
díszítésű tárgyai adják. Már Banner megállapította, hogy e helyen főleg újkőkori 
csoportnak emlékei találhatók.7 Sok tiszai jellegű edénytöredékeket is közöl.8 

Az általunk bemutatott tiszai töredékek nem változtatják meg a Banner által 
vázolt képet. 

Anélkül, hogy az analógiák sorát hoznók bizonyítékul, megállapíthatjuk, hogy 
a kérdéses darabok a tiszai csoport sajátos emlékanyagát őrzik (XIII. 6, 10, 13), 
(XIV. 1, 2, 6, 9, 11-15). 

A festett töredékek azonban, egy eddig itt meg nem figyelt csoportra hívják 
fel a figyelmet. Banner szerint festett töredéket még nem találtak ezen a területen, 
bár feltételezi, hogy a későbbiek során esetleg előkerülhetnek ilyen jellegű darabok.9 

A festett töredékeken, geometrikus jellegű, égetés előtti, fekete vonalas festék
nyomok látszanak (XIII . 5, 8, 9, 11, 12; XIV. 3, 4, 5, 7, 8, 10). Az alapot az 
edény természetes színe adja. A festett dísz elhelyezkedése különböző, néha bekarcolt, 
tűzdelt mintákkal együtt alkalmazzák (XIII. 7). 

Az ilyen jellegű díszítés az utóbbi években közölt, a Herpályi halomból elő
került kerámia egy részével mutat rokonságot.10 A szerzők megállapításai szerint, 
újkőkor végi, kora rézkori településről lehet szó.11 Felfigyelnek a Tompa által köz
zétett12 rokon darabokkal való egyezésre és megpróbálják a helyi csoportokat is 
elhatárolni. 

Ismertetésünk célja, hogy a csoport egy újabb lelőhelyére hívjuk fel a figyel
met. Sajnos, pontos rétegtani megfigyeléseket az ásatás során nem végezhettünk. 

A vonatkozó irodalom szerint a lelőhelyen megvan a bodrogkeresztúri jellegű 
kerámia is.13 

Az ásatás során szórványos bronzkori cserepeket is találtunk. Valószínű, hogy 
csak szórványos bronzkori gödrök voltak a lelőhelyen.14 Ugyancsak szórványként 
került a múzeumba egy bronz tokosbalta is (XIII . 3). A régebbi kutatások során La 
Tène-kori15 és népvándorláskori edénytöredékek is kerültek elő.16 Szarmatakori cse
repeket mi is találtunk. 

Az eddigiek alapján megállapíthatjuk, hogy a lelőhely a neolitikumtól a nép
vándorláskoráig, kisebb-nagyobb megszakításokkal lakott volt. 

s Vö. Banner J.: A magyarországi újkőkor kutatás néhány problémája. Rég. Dolg. 2. 
1960. 15—31. p. 

A kultúra és csoport mint terminus technikus szétválasztását indokoltnak tartjuk, és 
dolgozatunkban a hivatkozott meghatározás szerint használjuk. 

7 Banner J.: Gyulai Dolg. 4. 1941. VI—VIII. t. 
8 Banner J.: AÉ. 1930. 143—144. kép. 
9 Banner J.: Gyulai Dolg. 4. 1941. 26. p. 
10 Korek J.—Patay P . : A Herpályi-halom kőkorvégi és rézkori települése. Folia Arch. 

1956. 24—42. p. 
11 Uo. 39. p. 
12 Tompa Ferenc: A szalagdíszes agyagművesség kultúrája Magyarországon. Arch. Hung. 

V—VI. 1929. LH. t. 1—6. LUI. t. 1—5. 
13 Banner J.: AÉ. 1940. 15. p. II. t. 4, 5. 
14 A leletek a békéscsabai múzeumban vannak. 
13 Banner J.: Gyulai Dolg. 1941. 48. p. 
16 Uo. 
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XIII. 

Békés-Povádzug: Streufunde 1—3, 5—13 szórvány; 4 Grab 46. sír 
(сса. 1 : 3) 

3 Múzeumi Évkönyv 



A temetőtől kissé távolabb fekvő zsugorított sírok időrendi helyzete neheze« 
tisztázható. A sírok földjében újkőkori cserepek voltak, egy sír melléklete pedig; 
nagyméretű, átfúrt, kaptafa alakú kőbalta volt (XIII . 4). Noha honfoglaláskon te
metőinkben elvétve előfordul zsugorított temetkezés, ebben az esetben határozottaa 
állíthatjuk, hogy a zsugorított sírok nem az Árpád-kori temető együtteséhez tar
toztak. Feltehetőleg késő neolit, esetleg kora rézkoriak, a teleppel egyidősek. Más 
tiszai telepeken is előfordul, hogy a telepet eredeti fekvésétől az idők folyamán 
egyre távolabb találjuk, a felhagyott telep helyén a temető áll. Az is előfordul, hogy 
a telep idővel ismét a temető fölé kerül.17 

A 46. sírban talált kőbalta helyzete figyelemre méltó. 
A csontváz fekvése, és a balta helyzetéből feltételezhető, hogy a kőbalta nyelét 

a halott kezébe adták. Ma is kérdéses az ilyen jellegű kőbalták nyélbeerősítésének 
módja. Ha ugyanis az átfúrás, amely általában igen vékony, minden esetben a_ 
szerszám szíjakkal való nyélbe erősítését szolgálja, akkor az eszközt kapaként hasz
nálták. Ha viszont az átfúrás a nyél beerősítésére szolgált, az igen vékony átmé
rőjű nyél miatt a nagy súlyú eszköz baltaként való használhatósága kérdéses. Jelen eset
ben az eszköz fekvése alapján feltételezhetjük, hogy átfúrásába kb. 2 cm átmérőjű 
nyelet erősítettek és baltaként használták. A balta a sírban élével a halott feje felé
fordult. Az ezzel kapcsolatos szokásokat Banner részletesen elemezte a zsugorított 
temetkezésekről írott művében.18 Ugyanakkor figyelembe kell vennünk, hogy a balta 
foka lényegesen kopottabb, töredezettebb, mint a különben jó állapotban levő éle. 
így azt is feltételezhetjük, hogy funkciójában a lényegesebb szerepet a balta foka 
töltötte be. Ami pedig azt jelenti, hogy előbbi feltevésünk kétséges. 

A nyújtott csontvázas sírok korára nézve elsősorban a sírokban talált pénzek 
tájékoztatnak. 

A sírokból a következő érmek kerültek elő: 

3. sír meghatározatlan, kora Árpád-kori pénz töredéke. 
5. sír. Salamon (1063-1074) CNH. I. 19. töredék. 
27. sír. I. László (1077-1095) CNH. I. 36. töredék. 
31. sír. I. Béla (vezér) C N H . I. 15. töredék. 
32. sír. I. László (1077-1095) CNH. I. 25. töredék. 
36. sír. Salamon (1063-1074) CNH. I. 20. töredék. 
40. sír. I. László (1077-1095) CNH. I. 25. töredék. 
57. sír meghatározatlan, kora Árpád-kori pénz töredéke. 
58. sír meghatározatlan, kora Árpád-kori pénz töredéke. 
76. sír. II . Béla (1131-1141) CNH. I. 57. pénze. 
99. sír. I. András (1046-1060) CNH. I. 14. töredék. 
107. sír. Salamon (1063-1074) CNH. I. 19. töredék. 
114. sír. I. László (1077-1095) CNH. I. 36. töredék. 

Az érmek tanúsága szerint a temetőt a XI. sz. első harmadától a XII. század 
első harmadának végéig használták. A temetkezési szokások és a tárgyi anyag egy 
része azonban régibb időre utal, a temetőnek jóval előbbi telepítését valószínűsíti. 

17 Csalog József szíves szóbeli közlése szerint ilyen jelenség mutatkozott a Szegvár tűz-
köves lelőhelyen. 

18 Banner J.: A magyarországi zsugorított temetkezések. Dolg. 1927. 1—122. p. 
19 Nyári Albert: Temető királyságunk első századából. AÉ. 1902. 231. p. 
20 Kiss Lajos: Eperjeskei honfoglaláskori temető. AÉ. 1920—22. 54. p. 17. kép. 
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Békés-PovAdzug: Streufunde 1—15 szórvány 
(сса. 1 : 3) 



A 45. sír temetkezési módját és a mellékleteket vizsgálva, első pillanatra szembe
tűnik, hogy pogány módon eltemetett, s a X. századnál semmi esetre sem fiatalabb 
sírt találtunk. Az 58. sír szintén fegyveres sír volt. A sírba az íjat nem összetörve 
helyezték el, és méretei jól megfigyelhetők (2. kép). Ezt a sírt a benne lelt érem
töredék ugyan már az Árpád-korra keltezi, de az innen előkerült szakállas nyílhegy 
párhuzamát megtaláljuk a pilini temetőben,19 illetve a jellegzetesen X. századra kel
tezhető eperjeskei20 temetőben is. Ugyancsak ebbe a korai csoportba tartozik a 61. 
sír is. A 85. sír mellékletei nem a legkorábbiak, azonban figyelemre méltó, hogy 
mellette két oldalt, de a váz szintjénél kissé mélyebben lócsontokat leltünk. Itt fel
tételezhetjük, hogy a sír ásásakor egy korábbi, még a X. században eltemetett lovas 
sírt bolygattak meg. Korainak tartjuk a 147. sírt is, ahol a koponya alatt ló lábszár
csont feküdt. 

A 45. sír íjborító lemezének fejlett, a már bomlófélben levő nemzetségi rendre 
utaló, mértanias megjelenésű tamgáját Dienes István elemezte sajtó alatt levő dolgo
zatában.21 Még az ősfoglaló nemzetség családi jegyének és egyben a fegyverekre is 
bevésett hadi jelvénynek tartja, amely semmiképpen sem kerülhetett volna a ki
sajátított nemzetségi központba betelepedő és a királyi ispán seregében szolgáló vitéz 
íjára. A temető X. századi előzményeire vonatkozó megfigyeléseinket ez is erősíti. 

Úgyszintén pogány szokásokra utal a 34. sír hajkarikáinak sajátos helyzete. 
A szülésben elpusztult nő fogára húzott hajkarikát, talán a fémekhez, azoknak gyó
gyító erejéhez fűződő hiedelmekkel magyarázhatjuk. 

Az ásatás során a temető ÉNy-i, valamint DK-i végét sikerült meghatároznunk. 
Az ÉK-i oldalon a kubikosok sok sírt elpusztítottak, DNy-on a temető a Körös 
töltése alá nyúlt. Úgy véljük, nagyobb részét sikerült megmentenünk. 

Az általunk vázolt időrendi határok a X. századtól a XII . század első harma
dának végéig nyúlnak. Feltűnő viszont a legkorábbi királyok érmeinek hiánya. Talán 
ebben, a mintegy félévszázadra tehető időben, a temetőnek elpusztult, vagy fel nem 
tárt részét használták. Gondolunk azonban egy másik eshetőségre is. Békés és kör
nyéke ugyanis a Vata nemzetség birtokaihoz tartozott. A történeti forrásokból tud
juk, hogy ezen a területen ugyancsak szívósan élt tovább az ősi hitvilág, s I. István 
halála után éppen itt tört ki a régi rendet visszakívánó Vata lázadás. Elképzelhető 
tehát, hogy a kereszténységgel együtt terjedő temetkezési szokás, a halottakkal való 
obulus adása, csak nehezen terjedt el a békés-povádi család körében. 

A temető népének etnikai hovatartozását elsősorban a nagyobb számban elő
került lelettípusok határozzák meg. Ez esetben a hajkarikák. A sírok anyagából ezek
nek négy változatát ismerjük. 1. Sima, visszahajtás nélküli, egyik végén hegyesedő 
forma, 2. sima bordázás nélküli S-végű, 3. másfélszeres 5-végű, 4. bordázott 5-végű. 

A temető anyagában a temetkezési szokások alapján a legrégibbnek a vissza
hajtás nélküli forma látszik. Hasonlót ismerünk, többek között a kunágotai sírok 
anyagából is. A többi típus között, bár történtek kísérletek belső fejlődési, forma
változtatási sorok felállítására, a temetkezési szokások időrendi értéke hiányában, 
s figyelembe véve az egyes típusok továbbélésének lehetőségét, ragaszkodnunk kell 
az érmekkel meghatározható abszolút időrendhez. 

Az S-végű hajkarikákat a régebbi szakirodalom általában szlávnak tartotta, sőt 
a szláv emlékanyag egyik vezérleleteként ismertette. 

21 Dienes I.: Nemzetségjegy (tamga) a békés-povádi honfoglalás kori íjcsonton. Folia 
Arch. XIV. 1962. Sajtó alatt. Ezen a helyen mondok köszönetet Dienes Istvánnak a feldol
gozás során nyújtott baráti támogatásáért. 
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Ezt a felfogást elevenítette fel bizonyos mértékig Fehér Géza, amikor feltéte
lezte, hogy az S-végű hajkarikák kezdetben valóban az őslakosság temetőinek jel
legzetes emlékei. Szerinte a magyar temetőkben csak akkor jelennek meg, amikor 
népünknek az őslakossággal való együttélése, majd egybe olvadása megindul.22 

Szőke Béla, Török Gyula, Kralovánszky Alán23 behatóbb kutatásai, és az újabb 
ásatások alapján azonban kiderült, hogy az S-végü bajkarikáknak már a korai idő
szakban sincs határozott népiség jelző szerepük. Megjelenésüktől, viselésük elterjedé
sétől kezdve, — tehát a X. sz. utolsó harmadától ugyanúgy megtalálhatók a magyar
ság, mint az őslakosság temetőiben. A köznépi magyar temetőknek az 5-végű haj-
karikák ugyancsak jellemző kísérő mellékletei. 

így a mi békés-povádi temetőnkben sincs egyetlen olyan tárgy sem, amelyet 
a honfoglaló magyar köznép Szőke Béla által jellemzett műveltségi körébe ne tud
nánk illeszteni.24 

Itt elsősorban Fiad-Kérpuszta25 leletegyüttesére hivatkozhatunk, ahol a Békés-
Povádon talált leleteknek szinte mindegyike megtalálható (bordás gyöngyök, ezüst 
füsttel díszített gyöngyök, hajkarikák, fonott karperecek, nyakperec, sodrott gyűrűk). 
Ezt temetőnk belső folytonosságra is alátámasztja, hiszen még így, csonkán is, a jel
legzetes honfoglaló síroktól egyenes időrendet húzhatunk II. Béla koráig. 

A temetkezés rendjéről, részint a temető csonkasága, részint a sírok látszólag 
rendszertelen telepítése miatt keveset mondhatunk. Az ásatás során úgy tűnt és ez 
térképünkről is bizonyos mértékig leolvasható, mintha a síroknak soros elrendezé
sére törekedtek volna. Hasonlót tapasztaltak az ellendi26 és a Szentes-Szent Lászlói 
temetőben is.27 

A leletanyag csak kevés támpontot nyújt a temetkezési rend megvilágosításához, 
de talán az embertani anyag módszeres feldolgozása után a temető finomabb elem
zésére vállalkozhatunk. Nem lehetetlen, hogy egyes sorok, vagy körülhatárolható 
csoportok, szorosabban együttélő kisebb közösségek, családok(?) temetkezései. Erre 
utalnának a közvetlen egymás mellé temetett, vagy az újabb sírral átvágott temet
kezések, amelyek mellett egy esetben megtaláltuk a korábbi sír egy csomóba gyűjtött 
csontanyagát. 

A temetőről összegezésképpen a következőt mondhatjuk. A X. századtól a XII. 
század első harmadának végéig használták. A temetőbe a pogány hagyományokhoz 
szívósan ragaszkodó honfoglaló magyar köznép, „V at a népe" temetkezett. 
A temető hosszú használatának tanúsága szerint megtelepedett életmódot folytattak, 
az első királyok alatti politikai viharok őket kevéssé háborgatták. A békési vár 
mindenkori urának állítottak katonát, s őket szolgálták.28 *r „ ^ . r\** ' 

ö 1 rogmayer Utto 
22 Fehér G.: A Dunántúl lakossága a honfoglalás korában. AÉ. 1956. 25—38. p. 
Beiträge zum Problem des ungarisch—slawischen Zusammenlebens. Acta. Arch. 1957. 

269—318. 
23 Szőke В.: A bjelo-brdói kultúráról AÉ. 1959. 32—46. 
Török Gy.: Die Bewohner von Halimba-Cseres nach der Landnahme. Leipzig. 1959. 
Kralovánszky A.; Adatok az ún. S végű hajkarika etnikum jelző szerepéhez. AÉ. 1956. 

206—212. p. 
Adatok az ún. S végű hajkarika kialakulásának és időrendjének kérdéséhez. AÉ. 1957. 

175—186. p. 
24 Szőke В.: A bjelo-brdói kultúráról. AÉ. 1959. 32—46. 
25 Nemeskéri J.—Lipták P.—Szőke В.: Le cimetière du Xle siècle de Kérpuszta. Acta 

Arch.: 1953. 205—370. p. 
26 Dombay J.: Árpád-kori temetők Baranyában I. A Janus Pannonius Múzeum Év

könyve. 1960. 135—157. p. 
27 Széli M.: XI. századi temetők Szentes környékén. Folia Arch. Ill—IV. 1941. 235. p. 
28 A fényképfelvételeket Karát József készítette. 
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EIN UNGARISCHER FRIEDHOF IN BÉKÉS 

In dem Flurteil Povádzug von Békés wurde von uns ein in eine neolithische Siedlung 
eingegrabener Friedhof aus der Arpadenzeit aufgedeckt. Die neolithisch-frühkupferzeitliche 
Siedlung wies das Denkmälermaterial der Tiszaer und un Herpályer Gruppe auf. Wahr
scheinlich zu diesem Niveau gehören die zum Vorschein gekommenen Hockergräber. 

Der Friedhof mit gestreckten Gräbern wurde vom X. Jh. bis zum ersten Drittel des 
XI I . Jahrhunderts benützt. Erwar die Begräbnisstätte der an den heidnischen Traditionen 
hartnäckig festhaltenden ungarischen Gemeinen aus der Landnahmezeit, also des „Volkes 
des Vata". Nach der Zeugenschaft des langen Gebrauches des Friedhofes haben sie eine fest 
ansässige Lebensweise geführt, von den politischen Wirren unter den ersten Königen wurden 
sie wenig gestört. Dem jeweiligen Herrn der Békéser Burg stellten sie Soldaten, ihm waren 
sie Untertan. 

Otto Trogmayer 
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