
Rövid hírek

 Mizújs?

Ritka, 5. századi sírok Ritka, 5. századi sírok 
CsehországbanCsehországban

Amfi teátrum a 2. századbólAmfi teátrum a 2. századból

Hradec Králové
(Csehország) közelében 6 sírt 

tártak fel a régészek 2019-ben, melyek a Kr. 
u. 5. századra keltezhetőek.  Sajnos közülük 5 
sírt korábban kiraboltak, azonban az érintetlenül 
maradt temetkezésből gazdag leletanyag került elő. 
Arany és ezüst ékszerek mellett textil-, bőr- és szőr-
memaradványok is megmaradtak; ezek a 35–50 éves 
korában elhunyt nő ruházatáról árulkodnak. A ki-
rabolt sírokban egy kard, kések, agancsból ké-
szített fésűk, gyöngyök és edények maradtak 

ránk. Utóbbiak kémiai elemzése szerint 
főképp húst készítettek 

bennük.

Őskori mészárlás nyomai Őskori mészárlás nyomai 
HorvátországbanHorvátországban

A tö rö k  ré -
gészek az anatóliai 

Mastaura ősi városában egy római 
amfiteátrumra bukkantak 2020 nyarán. A 
Kr. u. 200 körülire datálható építményben akár 
15–20 ezer néző kísérhette fi gyelemmel a gladi-
átorok küzdelmeit. Sikerült azonosítani a harcban 
résztvevők termeit és az arénát is, mely 40×30 mé-
teres volt. A kutatók eddig konzerválták az aréna 
falainak egyik szakaszát, és lézerszkennerrel 
felmérték a területet, hogy 3D-s képet tud-
janak készíteni. A közeljövőben geofi zikai 

vizsgálatokat is szeretnének 
végezni.

Potočani (Horvát-
ország) környékén még 

2007-ben egy őskori, kb. 6200 éves tö-
megsírt találtak egy garázs építésénél. Nemré-

giben egy nemzetközi kutatócsoport befejezte a 
csontok vizsgálatát, és az eredmények szerint 41 em-

ber maradványait rejtette a sír. A nőket és férfi akat kö-
zel fele-fele arányban temették itt el, ami a korszakban 

ritkának számít. Eddig főként férfi akat találtak ilyen 
jellegű sírokban. 41 ember közül 13 koponyáján 

voltak erőszakos cselekményekre utaló sérülé-
sek. A DNS-vizsgálatok szerint csak néhányan 

álltak rokonsági kapcsolatban 
egymással.
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A 
s k ó c i a i 

Orkney-szigetekhez tar-
tozó South Ronaldsayn folyó ásatások 
során egy olyan gödröt találtak a régészek, 
melyben több mint 18.600 kagylóhéj feküdt. 
Ez a rengeteg kagyló valószínűleg egy nagyobb, 
közösségi lakoma része lehetett. A kagylókat 
megfőzték, majd a hús elfogyasztása után egy 
gödörbe dobták a héjakat. A lakomára –
a radiokarbonos keltezés szerint – vala-

mikor a Kr. u. 5–6. században 
került sor.

A Duna bulgáriai 
szakasza mellett, a bol-

gár Balej határában évek óta folytatnak 
ásatásokat a régészek. A 2020-as szezonban 15 

hamvasztásos temetkezést tártak fel, melyek közül 
két sírt a középső bronzkorra (a Kr. e. 2. évezred elejére), 

míg 13 sírt a késő bronzkorra (a Kr. e. 2. évezred máso-
dik felére) kelteznek. Az egyik középső bronzkori urnában 

egy mészbetéttel díszített, madár alakú edény került 
elő, melyen egy csúcsos fedő is található. Az edény 

valószínűleg kacsafélét vagy más vízimadarat áb-
rázolhat. A régészek ezzel a 15 új sírral már 130 

bronzkori temetkezést tártak fel a 
lelőhelyen.

Püspöki palotaPüspöki palota
 maradványai Angliában maradványai Angliában

Az angliai 
Wiveliscombe-ban 

sikerült megtalálni az egykori 
püspöki palota alapozását. Az épüle-
tet valamikor a 13. században kezdhet-
ték építeni, és Drokensford (1309–1329) és 
Ralph of Shrewsbury (1329–1363) püspöksé-
ge alatt zajlottak a fő munkálatok. A pa-
lotát Bath és Wells püspöke használta 
a középkorban, mára sajnos csak a 

nagykapu maradt meg 
belőle.
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