
A hajviseletet is helyesen mutatják be, sok harcos hosszúra 
növesztett haja a régészeti leletek alapján is jól ismert, 
jellegzetes kontyszerű, úgynevezett szvéb tincsben van 
összefogva. Persze azért a felszerelések terén sem minden 
tökéletes, hisz a csatában a germán harcosok közül sokan 
használnak állatokat szimbolizáló arcmaszkokat, vagy egye-
nesen állati koponyákat. Az előbbiekre csupán későbbi, 
a germán kultúrkörből származó bizonyítékokat ismerünk 
(ilyenek a nemez állatmaszkok Hedebyből vagy a vendeli 
sisaklemezkék ábrázolásai), azonban ha használtak is ilyen 
maszkokat a Kr. u. 1. században, csatában ezek nem lehet-
tek túl praktikusak, mivel a látást jelentősen korlátozzák.

Hiányosságai és tévedései ellenére mégis azt lehet 
mondani a Barbárokról, hogy a történelmi sorozatok és 
filmek sorában hatalmas előrelépést jelent a hitelesség 
tekintetében, kiváltképp olyan művekhez képest, mint 
Ridley Scott Gladiátora, avagy a Vikingek című széria. 
Kíváncsian várom a következő évadot; remélhetőleg 
az első hibáit kiküszöbölve nézhetjük tovább a germá-
nok és Arminius történetét, hiszen ez még a teutoburgi 
csata után is tartogatott izgalmas fordulatokat. Addig 
is, akit érdekel ez a korszak, és mindeddig nem látta a 
Netflix Barbárok című sorozatát, annak mindenképpen 
ajánlom, nem fog csalódni!
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Az Osterby- (Németország) mocsárban talált
halott hajviselete, az ún. szvéb csomó

Barbárok c. sorozat

Barbárok – A tévésorozat egy régész szemével
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Egy maja követEgy maja követ

Vandál fazekasműhelyVandál fazekasműhely
 Lengyelországban Lengyelországban

Guatemalában, az 
El Palmar nevű lelőhelyen 

egy templomi emelvényt és egy temet-
kezést tártak fel a régészek. A templom lépcsőin 
talált hieroglifák szerint Kr. u. 726 szeptemberében 
egy Aj pach Waal nevű követ kereste fel Copan váro-
sát, ami kb. 300 mérföldre feküdt El Palmartól. A követ-
ség célja egy szövetség létrehozása volt Copan királya és 
Calakmul (egy város El Palmar közelében) királya között. 
A követség sikerrel járt, és a most feltárt sírban maga a 
követ, Ajpach Waal feküdt. Fogaiba piritet és jádekö-
veket ültettek be, és a jobb sípcsontján olyan sé-
rülések nyomai látszanak, mint a modern kori 

rögbijátékosokon vagy labdarú-
gókon.

Wrzępia 
(Lengyelország) 

közelében a régészek geofi zi-
kai módszerek segítségével kb. 130 edényé-

gető kemencét találtak. Ilyen nagy számban 
igen ritkán kerülnek elő az edények kiégetésére 

szolgáló kemencék Európában. Néhány feltárása is 
megtörtént már, és az eredmények alapján ezekben 

a kemencében egy bizonyos edénytípust égettek. 
A korongolt, kb. 50 cm nyakátmérőjű és 70 cm ma-

gas edényeket valószínűleg tárolásra használ-
ták a Kr. u. 3–5. században. Akkoriban germán 

törzsek lakták e vidéket, feltehe-
tőleg vandálok.

A Neander-völgyi DNS A Neander-völgyi DNS 
nyomábannyomában

 Néhány éve 
a  kutatók kidolgoztak 

egy módszert, amivel ki lehet mutatni 
az ősi emberi DNS-t a lelőhelyek földjéből is. 
A DNS-t a bőrdarabkák, hajszálak, kiszáradt ürülék 
és testnedvek tartalmazhatják. A Max Planck Intézet 
kutatói 150 földmintát vizsgáltak meg egy spanyol és két 
szibériai barlangból, melyek kora 50 ezertől a 200 ezer évig 
terjedt. A kapott eredmények szerint két genetikai hullám 
mutatható ki a Neander-völgyi népességben, melyek 
szétterjedtek Eurázsiában. Az egyik kb. 135 ezer éve, 
míg a másik kb. 105 ezer éve létezhetett, és az 
első hullám egyik ágából származhat az összes 

későbbi, ilyen módon vizsgált 
csoport.

Rövid hírek
Bácsmegi Gábor

a világból
Mizújs?
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Rövid hírek a világból 

Újabb hajóroncsok KászosználÚjabb hajóroncsok Kászosznál

Ünnepi szekér Pompeji falainálÜnnepi szekér Pompeji falainál

A 
g ö r ö g 

sziget, Kászosz partjai-
nál 2019-ben kezdtek egy 3 éves ku-

tatási projektbe, melynek célja a partvidéki 
vizek felderítése. Eddig több mint 200 órát me-
rültek a búvárok, és munkájuk során előkerült egy 
hispániai olívaolajat és észak-afrikai amforákat szállí-
tó hajó maradványa a Kr. u. 2–3. századból, valamint 
egy-egy, szintén amforákat szállító hajó a Kr. e. 1. 
és Kr. e. 5. századból. Maga a sziget fontos 
kereskedelmi utak találkozásánál fekszik, 

ezért további roncsok felbukkanása 
várható a part menti vi-

zekben.

Darázsfészkek segítettek a Darázsfészkek segítettek a 
kormeghatározásbankormeghatározásban

Az 
egykori vá-

ros falain kívül, egy római 
villa istállójában került elő egy gazda-
gon díszített, négykerekű szekér. A régé-
szek szerint ezt a járművet csak ünnepi al-
kalmakkor használták, és ez az első ilyen lelet 
a környékről. A korábbi ásatások során e le-
lettől nem messze három ló, illetve két férfi  
maradványait is megtalálták. Egyikük 
egy úr lehetett, míg a másik személy 

valószínűleg annak szol-
gája volt.

Nyugat-Ausztrá-
liában igen sok ősi szik-

larajz található, melyek kormeghatá-
rozása igen bonyolult feladat. A kutatók 

nemrégiben kiválasztottak 16 olyan rajzot, 
mely felett vagy alatt darázsfészkek találhatók, 

és ezeknek a fészkeknek a korát igyekeztek meg-
határozni radiokarbonos vizsgálatokkal. A ka-

pott eredmények alapján a legtöbb vizsgált 
rajz 13–17 ezer éves lehet, melyek közül 

a legidősebb egy kengurut ábrá-
zol.
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Játék

Számold ki, hányszor 
lehetne lefedni a Puskás 
Aréna területét a világ 
aranytartalékával, ha mind 
a magyar méretezésű 
aranyrudakba lenne öntve! 
A Puskás Aréna focipályájának 
mérete: 105x68 m.

Előző játékunk nyertesei:
Kovács Péter, Kövesi Patrik, Márkus Péter.

Gratulálunk!

A megfejtést beküldők között három nyereményt 
sorsolunk ki. A megfejtést 2022. február 15-ig
a hatartalanreg@gmail.com e-mail-címre
vagy postai úton a Móra Ferenc Múzeum címére 
(6720 Szeged, Roosevelt tér 1-3.) kérjük elküldeni. 

A VILÁG
ARANYKÉSZLETE

A demonocracy.info lemodellezte 
a világ aranytartalékait. Ugyan a 
vélemények eltérőek, hogy pontosan 
mekkora a világ aranykészlete, de a 
készítők 166 500 tonnára becsülik.

A magyar aranytartalék 12 kg-os,
23 cm hosszú, 8 cm széles 
aranyrudakban áll.

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

9796


