
A cinkusi temetővel kapcsolatban 
sok a meg- nem oldott probléma. A te-
metőt kétségkívül az avar korba kel] 
tennünk, de hogy avarkor melyik sza-
kaszából származnak leleteink, a sír-
mellékletek kis száma miatt nem lőhet 
eldönteni. 

Az 5. sírban talált germán-gepida 
csat azt jelentheti, hogy a megelőző 
gepidakor csatformáját őrizték meg, 
de e jelenséggel kapcsolatban arra is 
gondolhatunk, hogy az igen nagy ki-
terjedésű temető kezdetei egészen a 
gepidakorig nyúlnak vissza. Ennek a 
kérdésnek eldöntésére is további ása-
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tások nyújthatnak határozott bizonyí-
tékokat.13 Foltiny István. 

13 A két edényben felvett ei-edeti föl-
det dr. Dávid Lajos egyetemi c. rk. 
tanár úr, az egyetem Gyógyszerészeti 
Intézetének és az Egyetemi Gyógyszer-
tárnak igazgatója szíves volt vegyele-
mezni. Mindkettőben csak agyagos 
földben is előforduló anyagokat, vasat, 
alumíniumot, calciumot, silicatot ta-
lált. (460/1939. sz.) Olyan anyag, amely-
ből az esetlegesen sírbatett ételekre 
lehetne következtetni, az elemzés ered-
ményében nincs. Szíves munkájáért 
ezúton is hálásan mondunk köszöne-
tet. Szerk. 

Die Spuren eines Graberfeldes der Avarenzeit 
in Hódmezővásárhely-Cinkus. 

lm Stadtgebiet von Hódmezővásár-
hely, in dem sogenannten Cinkus, im 
Meierhof von Lajos Bulla und István 
Németh (Puszta No. 351 und 352) Túlír-
tén wir im August 1939 Ausgrabungeu 
aus. 

Wir fanden hier aller Wahrschein-
lichkeit nach ein grosses Griiberfeld, 
wir gruben aber nur 12 Gráber aus. 

Zelin Griiber hatten eine nordwest-
lieh-siidöstliche Richtung, eins eine 
nord-siidliche, eins eine südwestlicli-
nordöstlielie. 

Die Griiber sind an Beigaben sehr 

arm. Aus denselben kamen insge-
sammt zwei Gefiisse (Abb. 1:1.) ein vér-
zi er te r Nadelbehiiltor aus Knochen, 
zwei Perlen, die den Melonenkörnern 
ahnlich sind, ein Spinwirtel, zwei 
Sehnallen, drei Messer in Brueli-
stüeken, eine rundliche und eine halb-
moudl'örmige Bleiplatte zum Vorschein. 

Die Gráber müssen in die Avaren-
zeit datiert werden. Das Gefiiss des 
Grabes 3. kőimen wir in die zweite 
Hálfte des VIII. Jahrhunderts setzen. 
(Abb. 1:2.) 

István Foltiny. 

Csanádapácai ásatások. 
(Idetartozik a X X X I . tábla). 

1839. augusztusában, Dr. Ring Béla 
alispán és Csanádapáca község anyagi 
támogatásával végzett ásatások so-
rán, a község területén, az ú. n. Temp-
lom-halmon, Sátori József földjén, va-
lószínűleg templom alapjai kerültek 
napvilágra. Az alapfalakból csupán 
egy köbméternyi maradt meg, a töb-

bit, részben az újabb idők folyamán 
elhordták. Az alapfal terméskőből ké-
szült, közeit tégladarabokkal töltöt-
ték ki. 

A templom körül temető volt. A sí-
rokat erősen megbolygatták. A meg-
maradt részből 20 sírt bontottunk ki, 
amelyekben 4 férfi, 3 nő, 6 gyermek 
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