
Rövid hírek

 Mizújs?

Viking játék hajó

2000 éves, 

rénszarvasagancs la-

pokból összeállított vért darabjait 

találták meg Nyugat-Szibéria északi részén, 

Uszty Poluj lelőhelyen. A Kr. e. 1. és Kr. u. 1. szá-

zadra keltezhető lelőhelyen több, változatos mé-

retű agancslapot találtak, melyek közül néhányon 

szép díszítés fi gyelhető meg. A leghosszabb darabok 

mintegy 25 cm-esek, de előfordulnak 12–14 cm 

hosszúak is. A lapok egy része ívelt, amiből arra 

következtetnek, hogy egy sisak részei lehet-

nek. Korábban ugyaninnen egy medve-

ábrázolásos bronzgyűrű is 

előkerült.

2 017 

t a v a s z á n 

Héliopolisz területén egy 

egyiptomi–német régészcsapat – mely-

nek magyar résztvevője is van – végzett ása-

tásokat. A munkálatokat nagymértékben meg-

nehezítette, hogy maga a feltárandó helyszín a 

város szeméttelepén található, így kb. 20 méter vastag 

szeméten kellett áthámozniuk magukat, míg elérték 

a feltárandó rétegeket. Itt azonban magas talaj-

vízszint okozott gondokat. Mindezek ellenére 

két hatalmas szobortöredékre bukkantak, 

mely a 26. dinasztia fáraóját, I. Pszam-

metiket (Kr. 664–610) 

ábrázolja.

Szibériai
vértlelet

Szobrok a szeméttelepen

A viking 

időkből származó 

játék hajóra bukkantak a régé-

szek Norvégiában. A fából faragott 

leletre a tengertől távolabb fekvő Ørland 

környékén, egy viking farm egyik kútjában 

találtak rá. Hasonló leletek más lelőhelyekről 

már korábban is előkerültek, ám nem túl 

gyakran. A hajót valamikor 1153 körül 

faraghatták, és a formája nagyon 

hasonló a korabeli, valódi 

hajókhoz.
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Bácsmegi Gábor

Rövid hírek a világból

Kincslelet két részletben
1 9 1 9 - b e n , 

Tótkomlós határá-

ban mintegy 4-500 db ezüstér-

met találtak, melyet egy edénybe rejtettek 

el. 98 évvel később az orosházi Nagy Gyula 

Területi Múzeum munkatársainak sikerült beazo-

nosítaniuk a hajdani helyszínt, és további 644 db 

érmet gyűjtöttek össze. Az érmék között megtalálha-

tóak Árpád-házi királyaink pénzei, az ún. friesachi 

dénárok, illetve egy angol penny is. Az érméket 

valószínűleg a tatárok elől rejtették el, azon-

ban egykori tulajdonosuknak már nem 

volt lehetősége visszatérni 

a  rejtekhelyre.

a világból

Germán harcos
a szarmaták közt

Róma legidősebb
vízvezetéke

Metróépítés 

köz b en r áb uk-

kantak Róma valószínűleg leg-

idősebb vízvezetékére. A mintegy 32 méter 

hosszan feltárt, kb. 2 méter magas, 5 sor azonos 

méretű kövekből álló szerkezet mintegy 17-18 mé-

ter mélyen található a mai Piazza Celimontana alatt. Az 

olasz régészcsapat szerint ez a vezeték az „Aqua Appia" 

része lehet, melyet Kr. e. 312-re kelteznek. A metró építé-

sénél használt beton támfal segítségével végezhették 

el ilyen mélységben a feltárást a régészek. Nemcsak 

az ókori Rómához köthető leletek kerültek elő, 

hanem a vaskortól (Kr. e. 10. század) a modern 

korig találtak különféle régésze-

ti jelenségeket.

H ó d m e -
zővásárhely ha-

tárában a Móra Ferenc Múze-
um munkatársai egy szarmata temető 
részletét tárták fel. A 2–4. századra keltez-
hető temető sírjai között az egyik már szokat-
lan mélységével is kitűnt. A sír kibontása után ki-
derült, hogy egy magas, robusztus germán harcost 
temettek el. Sajnos a sírt már a kortársak kirabol-
ták, azonban nem vittek el mindent, a lándzsa, 
a pajzs vasrészeit, egy ezüstérmét és az öv 
néhány ezüstdíszét is sikerült megtalálnia 
a régészeknek. A harcost szarmata szo-

kások szerint helyezhet-
ték a sírba.
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