
Rövid hírek

 Mizújs?

20 0 6 - b a n , 

f ö l d m u n k á l a t o k 

közben szenzációs sírkamrára 

bukkantak Poprádon (Szlovákia). Egy 4–5. szá-

zadra keltezhető, farönkökből összeállított kamrában 

egy kb. 30 éves, feltehetőleg germán kultúrkörhöz tartozó 

előkelő maradványaira bukkantak. A kb. 5 méter mély sírban 

a famaradványok szinte teljes épségben őrződtek meg. Az egyik 

legérdekesebb lelet egy falap volt, melynek mindkét oldalán egy-

egy a malomhoz, illetve a dámához hasonló játékot lehet játszani. 

A fi gurákat üvegből alakították ki, melyek valahonnan a Kelet-Me-

diterráneumból, talán Szíriából származnak. Ilyen játékokat 

eddig főképp görög és római templomok padlójába karcol-

va találtak, a poprádi az első hordozható, fából készült 

példány. Tulajdonosa valószínűleg magas rangban 

szolgálhatott a római hadseregben, bár 

valószínűleg a környéken 

születhetett.

Ókori ereklyék Kínában

Római kori társasjáték 
Poprádon

Ókori dorombok

Az Altaj 

Köz t ár s as á gb an 

(Oroszország) két lelőhelyen is 

találtak szarvasmarha vagy ló bordáiból 

készített dorombot. Összesen öt hangszer 

került elő, melyek közül kettő ép, három pedig 

félkész állapotban volt. A két ép példány közül az 

egyiket meg is lehet szólaltatni. Készítésük né-

mileg eltér az eddig ismert tuvai és mongóliai, 

szintén bordából készített dorombokéttól. 

A hangszereket valamikor Kr. u. 270 és 

430 között készíthették.

Kínában 2012-

ben a munkások épp 

egy utat javítottak Gongchi faluban, 

amikor a munkálatok közben Buddhát ábrázoló 

szobrokra bukkantak. A következő évben el is indul-

tak az ásatások, melyek során mintegy 260, változatos 

méretű szobrot tártak fel a kínai régészek. A legizgalma-

sabb lelet mégis egy doboz volt, melyben emberi hamva-

kat találtak. A doboz felirata szerint két kínai buddhista szerze-

tes 20 év alatt összegyűjtött 2000 śarīrát (Buddha hamvai), 

amiket 1013. június 22-én temettek el. A maradványokat 

adományok útján, véletlenül vagy vásárlással szerez-

ték meg. Egyelőre nem tudni, hogy a temetéssel 

egy időben kerültek-e oda a szobrok is, me-

lyek különböző időszakokból 

származnak.
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Újabb szenzációs le-
letek Kecskemétről

Bácsmegi Gábor

Rövid hírek a világból

a világból

Őskőkori művészek az Urálban

Türk előkelő sírja Mongóliában
Kelet-Mongóliában egy 

különleges temetkezést tártak fel 

a régészek. A 8. század közepére keltez-

hető sír különlegessége, hogy 14 kőből fara-

gott oszlop vette körbe, melyeken türk rovásfel-

iratok voltak. A szövegek szerint a sír Bilge kagán 

(716–734) és utóda, Tengri kagán (734–741) egyik 

igen magas rangú (jabgu) alattvalója marad-

ványait rejtheti. A feliratok újabb adatokkal 

szolgálnak a nomád türkök és a környező 

törzsek közötti viszonyokra.

Az Urál  

hegység déli 

részén fekvő Kapova-bar-

langban már korábban is fedeztek fel kőkori 

vadászok által készített festményeket. A falakon lát-

ható képek főképp mamutokat, bölényeket, gyapjas 

orrszarvúkat és lovakat ábrázolnak. Nemrégiben azon-

ban egy újabb állatfajt azonosítottak a szakértők, ugyan-

is egy teve sziluettje rajzolódott ki. A körvonalakat szénnel raj-

zolták meg, míg a test többi részét vörös okkerrel festették 

meg. Az uránium alapú kormeghatározás szerint legko-

rábban 37.700 éve, legkésőbb 14.500 éve készült a fest-

mény. Jelen tudásunk szerint ekkoriban nem élt teve 

ezen a környéken, így valószínűleg a kőkori vadá-

szok akár a mai Franciaországig vagy 

Spanyolországig is el-

juthattak.

Mintegy 47 

hektárnyi területet 

tártak fel a kecskeméti régészek 

a Mercedes-gyár bővítése kapcsán. A Kr. u. 2–5. szá-

zadra keltezhető 10–12 szarmata falu leletanyagában 

igen sok római portéka volt. Az 5. századból egy temető is 

napvilágra került, mely igazi ritkaságnak számít a környéken. 

Egy szintén 5. századi, de magányos sír is előkerült itt, melyben 

egy fi atal, torzított koponyájú harcos maradványait tárták fel. Az 

avar időszakból egy falu és egy temető  is napvilágra került, az 

előbbi talán a kagáni székhelyhez is tartozhatott. Két 12–13. szá-

zadi települést is találtak, illetve egy 17. századi tanyaközpon-

tot is. A Kecskeméten talált kb. 11 ezer lelet között igazi rit-

kaságok is előfordulnak, a települések elemzése pedig 

remélhetőleg választ nyújthat a hazai régészet 

néhány, eddig megválaszolatlan 

kérdésére is.
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