
Rövid hírek

 Mizújs?

Új mükénéi sírkamra

Gót falu Székel�udvarhely   
határában

A Nagy-Küküllő 

mentén 2007-ben egy 

gót település (Kr. u. 3–4. század) fel-

tárását kezdték el. 2016-ban és 2017-ben egy 

építkezés miatt ismét ásatások folytak a lelőhe-

lyen. Eddig mintegy 2 hektárnyi területet kutattak 

meg a Haáz Rezső Múzeum munkatársai, melynek so-

rán 35 lakóépületet és több száz gödröt tártak fel. A házak 

általában 3×4 méteres alapterületűek, négy sarkukon 

oszlopok álltak, melyek közeit vesszővel fonták be, 

majd sárral tapasztották. Általában egy-egy ke-

mence is tartozott a házakhoz. A kutatók szerint 

a település temetője az egykori patak túl-

oldalán, a mai gyárépületek 

alatt lehetett.

Gombászás 

közben bukkan-

tak egy összehajtogatott arany-

lemezre Szeged határában. A kihajtogatás 

során kiderült, hogy egy igazi ritkaság került 

napvilágra. A tárgy ugyanis egy aranyból készült 

késő bronzkori (kb. Kr. e. 1200–900) lábvért egy da-

rabja. A Móra Ferenc Múzeum munkatársai a helyszín 

átvizsgálása során megtalálták a vért hiányzó ele-

meit is. Hasonló lábvérteket az Égeikumtól egé-

szen Franciaországig használtak, azonban 

a Dunától keletre ez az első példány, ráadá-

sul aranyból készült, ami szintén 

nem túl gyakori.

Világraszóló régészeti
ritkaság Szeged határából

Újabb mü-

kénéi (Kr. e. 13–12. 

század) sírt találtak Salamina-szi-

get (Görögország) fővárosának központ-

jában. A szennyvízhálózat javításának kap-

csán bukkantak az újabb kamrára. A sír egy 

korábban felfedezett temetőben található, és 

legalább 5 személyt temettek el benne. A sír-

kamrát sziklába vájták, és többször is elön-

tötte a víz. A leletek közül kiemelkedőnek 

számítanak a rendkívül jó állapotban 

megmaradt, gazdagon díszí-

tett edények.
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Bácsmegi Gábor

Rövid hírek a világból

Pogány szertartás a
keresztény Magyarországon?

a világból

Honfoglaló sír 
Békésszentandrás
határában

10.000 éves lehet a rizstermesztés

Kínában, 

a Jangce folyó 

mellett lévő Shangshan lelő-

helyen a 2000-es évek eleje óta kutatnak kí-

nai régészek. Az ásatás különböző helyszínei-

ről vett földmintákban rizsből származó fi tolitok 

(a növények szöveteiből származó kovaszemcsék) 

kerültek elő. Az azonos rétegekből származó radiokar-

bon-vizsgálatok alapján a legidősebb leletek mint-

egy 10.000 évesek. A kutatók szerint a település 

lakosai már nemcsak gyűjtögették a rizst, ha-

nem termesztették is. Természetesen ez az 

ősi rizs kevéssé hasonlított a ma 

termesztett rizsfaj-

tákra.

Az M44-es 
autóút megépíté-

séhez kapcsolódóan a Szegedi 
Tudományegyetem Régészeti Tanszéké-

nek munkatársai végeztek megelőző feltá-
rásokat Békésszentandrás határában, melyek 

során egy honfoglaló harcos maradványait ta-
lálták meg. A magányos honfoglaló melletti pad-

kán fekvő lovának koponyáján és lábszárcsont-
jain kívül zabla, vascsat és kengyelpár került 

elő. A harcos mellől pedig vaskés, valamint 
ezüst- és bronztöredékek, illetve egy jó 

állapotban maradt bronzszerelékes 
szablya maradványait is 

feltárták.
S z a r v a s t ó l 

Kondorosig az M44-es 

autóút megépítéséhez kapcsolódó-

an végeztek feltárást a Munkácsy Mihály Múzeum 

munkatársai. Az egyik kardosi, Árpád-kori lelőhelyen 

az egyik gödör alján egy kettévágott kutya maradványai 

és egy lóláb csontjai feküdtek. A kettévágott kutyára tett 

eskü az egyik legerősebb volt a keleti nomád népek között (er-

ről bővebben a Határtalan Régészet 3–4. számában olvashatnak), 

azonban a kardosi lelőhelyet a 11–12. századra keltezhetjük. Nem 

zárható ki, hogy ez a lelet az 1046-os, békési Vata által, avagy 

az 1063-as Vata fi a János által vezetett pogánylázadásokhoz 

köthető, ugyanis a régi valláshoz visszatérni kívánók kö-

vetelései közt szerepelt – többek között – a lóhúsevés 

tilalmának feloldása is. Ki tudja, talán ezzel a ku-

tyára tett esküvel csatlakozott a falu 

népe a lázadókhoz…
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