
Az értékelésre térve összegezzük először azokat a tapasztalatokat, melyek a temet-
kezési rítusra vonatkoznak.

A sírok mélysége 30 és 60 cm között ingadozik. Csupán egy sír feküdt 70 cm
mélységben (4. sír). A 30 cm mélységű, vagy még ennél is sekélyebb sírokat az eke
megbolygatta. A mért adatok természetesen nem felelnek meg pontosan a sírok ere-
deti mélységének, számolnunk kell a dombocska kopásával, mégpedig különösen a
lejtősebb keleti és déli részen. Kilenc sír az altalaj szintjén feküdt, hatnak gödrét
az altalajba vájták, s csak egy váz feküdt a humuszban. Nem állítható, hogy a mé-
lyebb sírok lennének a gazdagabbak; úgy látszik, a mélységkülönbságek: esetlegesek.4

Sajnálatos, hogy a talaj kedvezőtlen minősége folytán a sírgödör alakját olyan-
kor sem sikerült megállapítani, amikor a váz az altalajba feküdt.

(Folyt, köv.)

Csalog Zsolt

JEGYZETEK:
1. Lásd: Patay P., Jászkunság, 1955. 40—41.
2. A nemek meghatározása a csontanyag alap-

ján a helyszínen történt.
3. A használt rövidítések: M = maeassÉí-

FA = fenékátmérő, HA = hasátmérp.
SzA = szájátmérő, H = hossz, Sz — szé-
lesség, V = vastagság.

4. Valószínűbbnek látszik, hogy a sírokban
megmaradt mellékletek nem fejezik ki pon-
tosan a sírok eredeti gazdagságát, szegény-
ségét. Ha korhadó mellékletek meglétének
lehetőségét is számításba vesszük, lehet-
séges, hogy mégis volt összefüggés a sírok
gazdagsága és mélysége közt.
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