
Rövid hírek

 Mizújs?

Ke c skemé -
ten, egy buszfor-

duló építése során 4–5. századi 
késő szarmata és egy 8. századi avar település 

részletét tárták fel a régészek. A szarmata kori le-
letek között néhány, igen ritkának számító hun kori 

edénytöredék is előkerült. A leleteket fedő homokréteg-
ben igen sok hamut találtak, azonban egyelőre nem lehet 

megállapítani, hogy véletlen tűzvész vagy valamilyen tá-
madás során pusztultel a település. Annyi azonban már 

most megállapítható, hogy áldozatokat követelt a 
tűz, ugyanis embercsontokat is találtak ebben a 

rétegben. Az avar kori leletek közül kiemelke-
dik egy többször is megújított 

kemence.

G a m l a 
Uppsala (Svédország) 

városrészben két igen ritka viking 
hajós temetkezést tártak fel a régészek 
az elmúlt év őszén. Az egyik sír érintetlen 
volt, ebben egy férfi , egy ló és egy kutya ma-
radványait találták meg. Az elhunyt mellé te-
mettek egy kardot, lándzsát, pajzsot és egy 
díszes fésűt is. Svédországban 10 hasonló 
lelőhelyet ismernek, az utolsó temet-

kezési hajót 50 éve vizsgál-
ták meg.

Ramsgate (Anglia) 
partjainál egy kajakos a sekély, tisz-

ta vizű tengerben római kori edénytöre-
dékeket és egy épségben megmaradt, kék 
színű római üvegpalackot talált. Bár Angliában 
igen gyakoriak a római kori lelőhelyek, az ilyen 
jellegű leletek ritkán kerülnek elő a tengervíz 
alól. A kutatók szerint vagy egy hajóroncs 
lehet a közelben, vagy egy egykori, az 
erózió által elpusztított szárazföldi le-

lőhely anyagát találták 
meg.

Újabb viking hajósírokat 
találtak Svédországban

Hun kori leletek Kecskeméten

Római kori leleteket találtak 
egy kajakból
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Új eredmények egy 
vizigót város kutatásában

Bácsmegi Gábor
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a világból

Egy beru-
házás miatt egy 

nagyobb, összefüggő területet 
kutatnak épp a régészek Óbudán. Budapes-

ten nagyon ritkán akad lehetőség majdnem 5000 
négyzetméter nagyságú, egybefüggő terület kuta-

tására. Az eredmények alapján a vizsgálatok alá vont 
területen a Kr. e. 3. évezredben telepedtek meg először, és 

a vidék még a Kr. u. 11. században is lakott volt. Különlege-
sek az itt feltárt kelta és római kori leletek is. Az utóbbi 

időszakból egy temető részlete is előkerült, melynek 
egyik sírjában egy olyan vázat találtak, melynek 

koponyáján valamilyen fi zikai behatás hagyott 
nyomott, ami egyértelműen erő-

szakos cselekményre 
utal.A 

M a d r i d 
közelében fekvő egyko-

ri vizigót város, Reccopolis kutatása új 
fordulatot vett az elmúlt években. Az 578-ban 
alapított város kb. 8%-át tárták eddig föl, azonban 
a magnetométeres vizsgálatoknak köszönhetően 
rengeteg új információval lett gazdagabb a kutatás. 
Azonosították a városfalakat, illetve az általuk körülvett 
épületeket, utcákat, sőt a hatalmas városkapun kívül 
megtalálták az előváros nyomait is. A geofi zikai vizs-
gálatok egy mecset alapjait is kimutatták, mely 
az egyik legkorábbi lehet, ugyanis az arabok 711-

ben foglalták el a várost, amelyet 800-
ban azonban elhagytak 

a lakói.

Barczewo (Len-
gyelország) 14. századi 

templomának feltárását végzi egy lengyel 
régészcsapat. A templom padlója alatt egy 
kerámiabögrében kb. 1000 ezüstérmét találtak. 
Az érmék többségét III. Zsigmond lengyel király 
(1587–1632) verette, azonban előkerültek még litván 
érmék, valamint György Vilmos brandenburgi vá-
lasztófejedelem (1619–1640) pénzei is. A régészek 
szerint az éremlelet a 17. században került 
a templom padlója alá, és valószínűleg a 

szomszédos kolostor szerzetesei 
rejthették el.
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Éremkincs 
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Ásatások az egykori 
szeszgyár helyén
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