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Megoldott viking rejtélyMegoldott viking rejtély

Őskori női szoborŐskori női szobor

39 éve
 Roskilde (Dánia) mellett 

tártak fel a régészek egy viking kettős 
temetkezést. A sírban egy nő és egy erősza-
kos halált halt férfi  váza feküdt. A nő mellett egy 
lándzsahegyet találtak, míg a férfi ról azt gondolták, 
hogy egy feláldozott rabszolga lehetett. A nemrégiben 
elvégzett DNS-vizsgálatok szerint azonban egy anya és 
fi a került a sírba kb. 1000 éve. A nő csontvázán nagy 
köveket találtak, míg a férfi ról kiderült, hogy fela-
kasztották. Izgalmas adalék, hogy a későbbi sa-
gák említenek egy Katla nevű, megkövezett 

boszorkányt és az ő Odd nevű fi át, 
akit felakasztottak.

Középkori harcos Középkori harcos 
maradványai egy tóbanmaradványai egy tóban

A 
törökor-

szági Kültepe lelőhe-
lyen a régészek egy trónuson ülő 
női istenszobrot találtak. A mintegy 
45 cm magas szobor feje ugyan letört, 
de szerencsére azt is megtalálták a ré-
gészek. A lelőhely érdekessége, hogy 
eddig csak női szobrok kerültek 

elő a lelőhelyről. Maga a lelet 
kb. 4200 éves.

Az

A s v e j a - t ó -
ban (Litvánia), mintegy 9 

méteres mélységben egy középkori 
katona maradványaira bukkantak a ré-

gészek. Az emberi csontok mellett előke-
rült egy kard, két kés és egy pár jó állapotban 

lévő csizma is. A fi atal férfi  halálának okát 
egyelőre nem tudták megállapítani. A 

leletek alapján a katona valamikor a 
16. század környékén huny-

hatott el.
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Szobor a citrusligetbenSzobor a citrusligetben

El Paraiso le-
lőhelyen (Peru) még 

2016-ban a régészek feltártak egy 
női temetkezést, mely a településen feltárt 
templom közelében feküdt. A nő alkarjának 
csontjain olyan elváltozásokat találtak, amik 
a szövéssel lehetnek összefüggésben. Fogainak 
elemzése alapján étrendjében főképp tengeri 
eredetű táplálék, valamint jukka, kukorica és 
bab szerepelt. Nemrégiben sikerült elkészí-
teni a kb. 150 cm magas, 20–25 éves ko-

rábban elhunyt nő arcrekonst-
rukcióját is.

Mexikói far-
merek – miközben 

egy citrusligetben dolgoztak – egy 
érdekes szoborra bukkantak. A bonyo-

lult frizurájú női alakot 1450 és 1521 között 
faraghatták ki. A régészek szerint inkább egy 

helyi előkelőt ábrázolhat, mintsem egy is-
tennőt. Valószínűleg a szobor egy másik 

helyszínről kerülhetett a megtalálás 
helyére, talán a közeli El Tajin-

ból.

Kelta szoborKelta szobor
 Poprád Poprád

 környékéről környékéről

2020 
tavaszán és 

őszén Poprád közelében 
végeztek kutatást a régészek, melynek 

során több mint 800 lelet került elő az őskortól 
az újkorig. A legtöbb tárgy a La Tène időszakból 
(ez a kelta időszak Közép-Európában) került elő. Fő-
ként ékszereket, edénytöredékeket, üvegből készített 
karpereceket találtak a kutatás során. A legkiemelkedőbb 
lelet szintén ehhez az időszakhoz köthető. Ez egy 
bronzból készült, férfi t ábrázoló szobor, melyen jól 
felismerhető a nyakperec, és a szemeket aranyo-
zás hangsúlyozza. A különleges leletet várha-

tóan 2021-ben egy új kiállítás ré-
szeként tekinthetjük 

meg.
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