
Rövid hírek

 Mizújs?

Római mozaikok
 Caesareában

Újabb érdekességek
Bornholmból

Különleges temetkezés 
Mexikóban

A Mexikóváros

területén található ősi 

Tlalpan településen 2006 óta folynak 

régészeti feltárások  Nemrégiben egy leletmen-

tés során egy különleges gödröt tártak fel a mexikói 

régészek  A mintegy 2 méter átmérőjű gödörben 10 

egyén csontvázát találták meg  A csontok mellett néhány 

edényt és köveket találtak a kutatók  Főként fi atalokat, illetve 

gyermekeket temettek ebbe a sírba  A temetkezés legkü-

lönlegesebb része az elhunytak elrendezése, ugyanis a 

testeket spirál alakba rendezték a temetés során  Két 

esetben a koponya deformitása is megfi gyelhető 

volt  A régészek szerint valamilyen rituális cselek-

ményhez köthető ez a kb  2400 éves 

temetkezés 

Az óko-

ri Caesareában 

(Izrael) egy bizánci korú épület 

feltárása során egy korábbi, a Kr  u  2–3  szá-

zadra keltezhető mozaikra bukkantak a régészek  

Az eredetileg kb  3,5×8 méteres mozaikpadlót a ké-

sőbbi korok építkezései megbolygatták, azonban a meg-

talált részek jó állapotban maradtak meg  Három tógás alak 

ismerhető fel a mozaikon, továbbá geometrikus mintákat, illet-

ve görög nyelvű feliratok roncsolt maradványait lehet meg-

fi gyelni  Az ásatók szerint – amennyiben egy magántulaj-

donban lévő villáról vagy palotáról van szó – az alakok 

a tulajdonosokat ábrázolhatják  Ha középülethez 

tartozott, akkor vagy a mozaikot adományo-

zók, vagy a városi tanács tagjai 

szerepelnek rajta 

A Born-

holm szigetén 

(Dánia) folyó ásatások során 

újabb érdekességek kerültek napvilágra  A 

kb  5000 éves lelőhelyen már eddig is találtak napko-

ronghoz kapcsolható karcolt köveket, azonban az újabb 

leletek közt néhány példányon pókhálószerű mintákat le-

het megfi gyelni  A kövek funkciója egyelőre ismeretlen a ku-

tatók előtt, valószínűleg a napkultusszal állhat összefüggésben  

A régészek feltártak még több, faoszlopokból álló, olykor akár 

9 méter átmérőjű építményt is, melyek Vasagard földsáncai 

körül találhatóak  Az oszlopok pusztulása után a helyükre 

általában égett magvakat és égett kőbaltákat helyeztek 

el  Az egyik oszlophelyben azonban egy rézbalta töre-

dékét találták meg a régészek, mely valahonnan 

a Mediterráneumból vagy a Bal-

kánról származhat 
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Római bokszkesztyűk

Bácsmegi Gábor

Rövid hírek a világból

a világból

Középkori csaló dobókockája

Magyar régészeti projekt 
a nemzetközi élvonalban

Ber-

gen Vågs-

bunnen kerületében (Nor-

végia) építkezés miatt végeznek ásatást a 

norvég régészek  A középkori város olyan ut-

cáján dolgoznak, ahol több egykori kocsma és 

ivó volt az 1400-as években  Eddig kb  30 középko-

ri, fából készült dobókockát találtak, azonban legutóbb 

egy olyan példányra akadtak, amelyen nem volt 1-es és 

2-es, hanem 2-2 db 4-es és 5-ös  A régészek szerint 

egy korabeli szerencsejátékos csalóé lehetett ez a 

dobókocka  Bár Bergenben 1276-ban tiltották 

meg a fogadásokat, ez nem tántorította el 

az embereket a szerencse-

játékoktól A 

V i n d o -

landa castrum (Nort-

humberland, Anglia) feltárása már 

eddig is sok szenzációs leletet hozott napvi-

lágra  Tavaly nyáron újabb, unikális leletek ke-

rültek elő az ásatás során  Két, jó állapotban lévő, 

római kori bokszkesztyűt találtak a régészek, melyek 

igazi ritkaságnak számítanak  Az alakjuk inkább 

bokszerhez hasonlít, és bőrből készültek  A na-

gyobbat szerves anyaggal tömték ki, míg a ki-

sebbet egy tekercs kemény bőrrel  Hasonló 

kesztyűket eddig csak a római kori 

szobrokon fi gyeltek 

meg 

A 

S a n g h a j i 

Régészeti Fórumon a világ 

legjobb 10 régészeti projektje közé válasz-

tották az alsónyéki, 2006 és 2009 között zajlott ása-

tásokat  Az M6-os autópálya építését megelőző feltá-

rásokon kb  2300 sírt, illetve 120 oszlopszerkezetes ház 

nyomait, illetve több mint 100 000 leletet tártak fel a Kr  e  6–5  

évezredből  Az emberi csontokból 70 DNS-mintát vettek a gene-

tikai vizsgálatokhoz, a keltezést továbbá 270 radiokarbon-adat 

pontosítja, míg a 140 stabilizotóp-vizsgálat a korabeli étrend 

és mobilitás kérdéseire adhat választ  Az eredményeket 

a tervek szerint 13 kötetben összegzik majd a kuta-

tók  Az elismerést a projekt a Field Discovery kate-

góriában érdemelte ki, melyhez ezúton 

is gratulál a Határtalan 

Régészet!
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