
Rövid hírek

 Mizújs?

A legkorábbi hamvasztásos A legkorábbi hamvasztásos 
temetkezés a Közel-Keletentemetkezés a Közel-Keleten

Egy kisfi úEgy kisfi ú
portréjaportréja
EgyiptombólEgyiptomból

2 013 - b a n , 
Beisamoun (Izrael) 

mellett egy újkőkori települést 
tártak, fel a régészek. Az egyik gödörben 355 

megperzselődött emberi csontot találtak és a gö-
dör falai is égetés nyomait mutatták. A kutatók szerint 
a fi atalon elhunyt felnőttet zsugorított helyzetben, szinte 
ülve és sásból font lepedőbe csavarva helyezték a gödörbe, 
majd elhamvasztották. A nemét és pontos korát nem tudták 
meghatározni, azonban a csontok elemzése szerint halála 
előtt pár héttel-hónappal egy – valószínűleg kovahegy 
által okozott – sérülést szenvedett, mely gyógyulás-
nak indult. A radiokarbon vizsgálatok szerint kb. 
Kr. e. 7031 és 6700 között élhetett. Ez a temetke-

zés lehet az egyik legkorábbi ham-
vasztásos sír a régi-

óban.

Farkasok és kutyákFarkasok és kutyák
 a jégkori barlangban a jégkori barlangban

Még az 1880-as 
években egy kisfi ú portréval 

is ellátott múmiáját találták meg a hawarai 
piramis melletti temetőben. Nemrégiben 
CT-vizsgálatot is végeztek a maradványokon, 
aminek segítségével sikerült 3D-s rekonstrukciót 
készíteni a fiú arcáról. A kapott eredmény nagyon 
hasonló ugyan a portréhoz, azonban utóbbin a 3-4 
éves korú gyermeknél egy kicsit idősebbet áb-
rázolt a korabeli művész. A kisfi ú valamikor a 
Kr. e. 50 és Kr. u. 100 körüli időszakban élhe-

tett, és valószínűleg tüdőgyulla-
dásban hunyt el.

A Ro ma-
nel li- és Paglic-

ci-barlangokban (Olaszország) 
már kb. 30.000–40.000 éves emberi jelenlét is 

kimutatható. Az ásatások során azonban a legérde-
kesebb leleteknek mégis néhány kutyacsont bizonyult. 

A kb. 14.000–20.000 éve élt kutyák a legidősebb háziál-
latok közé tartoznak. Az egyik példánynak sikerült rekonst-

ruálni a genetikai profi lját is, és kiderült, hogy hasonló profi llal 
rendelkező kutya – kb. 1000-km-re északra – a németországi 

Bonn mellett került elő, melynek korát 14.000 évesre be-
csülik. A barlangokban találtak farkascsontokat is, me-

lyek jóval nagyobbak, robusztusabbak háziasított 
rokonaiénál. A molekuláris genetikai vizsgálatok 

szerint 20–30.000 éve kezdett genetika-
ilag elválni a farkas és a 

kutya.
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NeolitNeolit
művészek művészek 
nyomábannyomában

A legkorábbi labdák EurázsiábanA legkorábbi labdák Eurázsiában

A 
spanyol-

országi Los Machos kő-
fülke falán újkőkori, Kr. e. 4500 és Kr. e. 

2000 közé keltezhető sziklarajzok fi gyelhetők 
meg. A régészek tüzetesebben is megvizsgálták 
a rajzokat, hátha sikerül valami közelebbit megtud-
ni az alkotókról. A vizsgálatok során sikerült ujjlenyo-
matokat is találni, melyek talán az őskori művészek-
hez köthetők. Ezek alapján két személyt sikerült 
azonosítani: egy 10–16 év körüli lányt és egy 
legalább 36 éves férfi t. Valószínűleg mind-

ketten részt vehettek a rajzok 
elkészítésében.

J a n g h a j 
(Kína) közelében 

egy kb. 5000 éves temetőt ta-
láltak a régészek. A sírokból előkerült leletek 

között 3 bőrből készült labda is volt, melyek át-
mérője 7,4–9,2 cm. Svájci, német és kínai kutatók 

is megvizsgálták a játékszereket, és az eredmények 
szerint Kr. e. 3200–2900 körül készülhettek, így ezek a 

példányok a legkorábbi labdák Eurázsiában. Találtak még 
néhány ütőszerű tárgyat is a sírokban, azonban azok 

kora fi atalabb a labdákénál. Az egyik sírban találtak 
egy nadrágot és egy összetett íjat is. Valószínűleg 

a lovasok a játék mellett testedzés gyanánt és 
ügyességfejlesztőnek is használ-

hatták ezeket a lab-
dákat.

Inka lámaáldozatok PerubanInka lámaáldozatok Peruban
Az egyik inka 

lelőhelyen, Tambo Vie-
jóban (Peru) 5 fi atal, feláldozott lámát 

találtak a régészek. A mumifi kálódott álla-
tokon nem találtak vágásnyomokat, azonban 
a lábuk össze volt kötözve, és vagy az épületek 
padlóján, vagy a padló alatt elásva feküdtek. A bar-
na és fehér szőrű lámák fülében színes szalagok 
voltak, illetve a nyakukban is hasonlókat visel-
tek. A barna példányokat az inkák Viracochá-
nak, a teremtőnek, míg a fehéreket a Nap-

nak áldozhatták fel mintegy 500 
évvel ezelőtt.
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