
Rövid hírek

 Mizújs?

2 0 1 9 - b e n 
is folytatódtak az 

ásatások a 850-ben felszentelt 
Mária-templom körül Zalaváron. A feltárások 

a temető eddig még kutatatlan területére fóku-
száltak, és igen izgalmas leleteket hoztak napvilág-

ra. A szentélytől 8–10 méterre egy tölgyfa koporsóban 
eltemetett férfi  sírjára bukkantak, amiben egy kétélű, 

95 cm hosszú kard feküdt. A bokacsontok közelében 
egy-egy sarkantyú is feküdt, illetve a bordáknál egy 

bizánci aranysolidust találtak, amit V. Konsztanti-
nosz Kopronümosz bizánci császár (741–775) 

verethetett. A férfi t valamikor a 860-as 
vagy a 870-es években te-

methették el.

A z 
e u r ó p a i 

őskori leletanyagban 
gyakran előkerülnek kis méretű, néha 

állatokat formázó edénykék, melyeknek ol-
dalán kisebb-nagyobb kiöntőcső található. Egy 
nemzetközi kutatócsoport véleménye szerint eze-
ket az edényeket akár „cumisüvegként” is használhat-
ták. Három, Bajorországban feltárt gyereksírok mellék-
leteként előkerült edénykének a belsejét elemezték 
különböző kémiai vizsgálatokkal. A kapott ered-
mények háziállatok tejének nyomait mutatták 
ki. A kutatók szerint ezeket az edényeket 

csecsemők táplálására hasz-
nálhatták.

Lengyel régé-
szek újabb sziklavéseteket 

találtak Üzbegisztánban. A sima felületre 
karcolt alakok főként kőszáli kecskéket áb-
rázolnak, de előfordulnak szarvasok, kutyák és 
farkasok is a vésetek között. Eddig főként tenger-
szint felett néhány száz méter magasságban talál-
tak ilyen karcolatokat, azonban a mostani lelő-
hely jóval magasabban, 2500–3100 méteren 
található. A legidősebb ábrákat a Kr. e. 2. év-

ezred közepén készítették, míg a legfi -
atalabbak középkoriak 

lehetnek.

„Cumisüveg” az őskorban?
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11. századi városfal 
Székesfehérváron

Bácsmegi Gábor
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a világból

Veyre-Monton kö-
zelében (Franciaország), egy autó-

pálya-építést megelőző ásatáson kb. 30 
állókövet vagyis menhirt találtak a régészek. 

Franciaországnak ezen a részén ezek igen ritka 
leletnek számítanak, tájolásuk észak–déli irányú, 

és nagyon hasonlítanak az északi területeken ta-
lált kövekre. Magasságuk általában 1–1,6 mé-

ter. Egy 14 méter hosszú és 6,5 méter széles 
kő alatt egy temetkezést is találtak, mely-

ben egy magas férfi  csontvá-
za feküdt.

Székesfehérváron, a 
Jókai utcában végeztek terv-

ásatást a Szent István Király Múzeum 
régészei. A korábbi kutatások alapján már 
lehetett tudni, hogy itt húzódott a középkori 
városfal, aminek feltárását tűzte ki célul a mosta-
ni ásatás. Az új eredmények szerint a városfal va-
lamikor a 11. század közepén épülhetett, amit a 
dendrokronológiai vagyis faévgyűrű-vizsgá-
latok is alátámasztottak. Sőt néhány ge-

rendát valamikor a 10. században 
vághattak ki.

Jarosz-
lavl (Oroszor-

szág) óvárosában egy kated-
rális maradványait tárták fel a régészek 
2005 és 2010 között. Az ásatás során 9 tö-
megsírt is találtak, melyekbe a tatárjárás ide-
jén meghalt személyeket temettek. Szinte mind-
egyik csontvázon valamilyen erőszakos trauma 
nyomait lehet megfi gyelni, főként ütések és vá-
gások nyomait. A DNS-vizsgálatok még roko-
ni szálakat is ki tudtak mutatni, ugyanis si-

került azonosítani egy nagymamát, 
a leányát és egy uno-

káját is.
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invázió korából

Menhirek az autópálya alatt
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