
Rövid hírek

 Mizújs?

Kincsek a Dunából

Várásatás Szolnokon

Beletört a „bicskájuk”

Krakkó váro-
sában (Lengyelor-

szág) a Hofman utca környéke rejti 
az egyik legnagyobb európai mamutlelőhelyet. 

Az 1967 óta folyó kutatások során eddig mintegy 110 
példány csontjai kerültek elő, melyek kb. 25.000 évesek. 

A csontok elemzése során egy pattintott penge darabját 
találták meg egy mamut egyik bordájába ékelődve. A mint-

egy 7 mm hosszú töredék egy nyílhegy, vagy ami még való-
színűbb, egy dárdahegy része lehetett. Ez a sebesülés köz-

vetlenül nem volt halálos, valószínűleg további sérülések 
okozhatták az állat pusztulását. Ez a lelet az első olyan 

direkt bizonyíték Európában, ami a jégkori mamu-
tok vadászati módjára utal, eddig hasonló le-

letek csak Szibériából voltak 
ismertek.

2018 -
ban a Duna 

vízszintje jóval alacsonyabb 
volt a sokéves átlagnál, Érdnél a víz mint-
egy 10 méterrel húzódott vissza. A korábban 
vízzel borított területen egy leletbejelentés után 
a szentendrei múzeum munkatársai több ezer lele-
tet gyűjtöttek össze. Az ezüst- és aranypénzek mellett 
fegyverek, ágyúgolyó, sarkantyú és egy hajóhoz tar-
tozó leletek kerültek elő, például kolomp, hajószö-
gek. A leletek a 17–18. századból származnak és 
valószínűleg egy, a 18. században elsüllyedt 

hajó felszereléséhez és rakomá-
nyához tartoztak.

A szolno-
ki vár területén kb. 

1300  m2-nyi területet tártak fel 
a Damjanich-múzeum munkatársai. Az ása-
tás során olykor elérték a 6 és fél méteres 
mélységet is. A feltárás során nemcsak a régésze-
ti korszakokból kerültek elő érdekes leletek, hanem 
még a 20. századból is: pl. géppuskafészek az 1919-es 
román ostrom idejéből. Számtalan új információ-
val gazdagodott Szolnok történelme, többek 
között megtalálták az ispánsági vár marad-
ványait is a 11–13. századból, illetve előke-

rült egy oszmán palotarész-
let is.
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Egy eddig nem ismert 
ütközet nyomai

Bácsmegi Gábor

Rövid hírek a világból

a világból
Középkori varsák 
Wales tengerpartjáról

Avar kori 
temető 
Gamás 
határában

A 67-es 
út építéséhez 

kapcsolódóan került elő egy 
avar temető a somogyi Gamás mellett. Az 

egykori sírkertben akár 6-700 sír is lehetett. 
Sajnos a temető keleti részén lévő sírok zömét 

még az avar időszakban kifosztották a sírrablók. A 
fi atalabb, 9. századi sírok a nyugati részen található-

ak. Főként övcsatok, veretek, gyöngyök és gyűrűk 
kerültek elő a temetkezésekből. Az elhunytakat 

valószínűleg koporsóba helyezték, illetve né-
hány helyen a csontok helyzetéből arra kö-

vetkeztetnek, hogy lepelbe 
csavarták.

Bernalillo 
közelében (Új-Mexikó, 

USA) néhány újonnan felfedezett 
lelet átírja ismereteinket az 500 évvel ezelőtt itt 

lezajlott eseményekkel kapcsolatban. A kutatók eddig 
úgy vélték, hogy a 16. századi spanyol konkvisztádor, 

Francisco Vázquez de Coronado csak átvonult a területen, 
azonban az elmúlt másfél évben olyan leletek kerültek elő, 

amik arra utalnak, hogy egy összecsapás is lezajlott a spanyolok 
és az őslakosok között. Találtak több fegyverdarabot, muskéta-
golyót, fémláncokat és olyan számszeríjnyílhegyet is, mely 

valamit el is talált, ugyanis elhajlott. A spanyol fegyvereken 
kívül találtak indián fegyvereket is, többek között baltá-
kat és parittyaköveket is. Eddig a terület kétharmadát 

vizsgálták át a kutatók, akik a jövő nyáron 
folytatják tovább a terepi 

vizsgálatokat.

Egy 
vihar után, 

Monmouthshire (Wales) 
tengerpartján két halász négy, ágakból 
készített varsát talált, melyeket a 14. század-
ra kelteznek. A Severn folyó tölcsértorkolatát a 
halászok egy csoportja a halászati szezonon kívül 
is rendszeresen fi gyeli. Eddig már több régészeti 
korú tárgyat találtak, a hajóroncsoktól kezdve az 
őskori csontokig. A csoport hét éve már talált 
hasonló leleteket, akkor a radiokarbon-vizs-

gálatok eredménye alapján a 12–14. 
századra keltezték a 

tárgyakat.
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Középkori sír G�ulán

Megtalálták
Ausztrália
névadóját

Jégkori állatok
Alaszkában

A 
londoni vasúti 

építkezések miatt egy koráb-
bi temetőben, a St. James’s Gardensben kb. 

61.000 csontvázat fognak kiemelni. A kutatók 
tudták, hogy Matthew Flinders (1774–1814) tenge-
résztisztet is ebbe a sírkertbe temették. Flinders, az 
„Investigator” nevű hajó kapitányaként elsőként hajózta 
körül Ausztráliát, sőt, az ő javaslatára nevezték el a kon-
tinenst. A kapitány sírköve a korábbi átépítések során 
elkerült eredeti helyéről, azonban a koporsón lévő 
ólomtábla segített azonosítani a sírt, sőt a te-
metés pontos dátuma is kiderült. Ezek szerint 

Flinderst 1814. július 23-án kísér-
ték utolsó útjára.

Rövid hírek a világból

Szenny-
víz ak na ásása során 

emberi csontok kerültek elő Gyu-
lán. A tulajdonos nyomban értesítette a rend-
őrséget, akik szakértői segítséget hívtak. A régé-
szek megállapították, hogy egy régi temetkezésről 
van szó. Az Erkel Ferenc Múzeum munkatársai meg is 
kezdték a munkát. Egy háton fekvő férfi  csontvázát tárták 
fel, akit a 14–15. században temethettek el. Az elhunyt 
lábaira egy követ helyeztek, ennek a szokásnak az 
eredete talán valamilyen pogány hagyományra 
vezethető vissza. A sír valószínűleg egy eddig 

ismeretlen középkori temető-
höz tartozott.

2 0 1 6 -
ban a Yukon folyó 

mentén fekvő Dawson (Kanada) 
közelében aranyásók mumifi kálódott álla-

ti maradványokra bukkantak. A leleteket egy 
olyan területen találták, ahol egy jégkorszaki vul-

kánkitörés hamujával volt borítva az egykori táj. Elő-
ször egy karibu mellső részét találták meg, majd előke-

rült egy ép, kb. 8 hetes farkaskölyök mumifi kálódott 
teste is, mely rendkívül jó állapotban maradt meg. 

Megtalálója először azt hitte, hogy egy kisku-
tyára bukkant. A radiokarbonos kormegha-

tározás szerint 50–80.000 évesek 
lehetnek a maradvá-

nyok.
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A Salisbury Kft. a régészet és műtárgyvédelem terén hazánk 
egyik legrégebben működő magánvállalkozása. 

Országosan akkreditált vállalkozásként a régészeti munkák 
valamennyi fázisához és az örökségvédelem területeihez 
kapcsolódva a legkorszerűbb technológia segítségével nyújt 
szolgáltatásokat.

www.salisbury.hu

TUDJA, HOGYAN 

SPÓROLHAT 

NEM SORSOLUNK, ÖNNEK IS JÁR!

Váltson MOST e-SZÁMLÁRA,
és 1000 Ft kedvezményt adunk lakossági vízdíjából!

Részletekért
kattintson
a bacsviz.hu-ra!
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