
 

Hollandia 
partjai közelében az MSC 

Zoe nevű hajóról 270 konténer esett 
a tengerbe újévkor. A konténerek kieme-

lése közben egy 16. századi hajóroncsot 
fedeztek fel. Fadeszkákat és rézlemezeket talál-

tak. A deszkák és lemezek egy kb. 30 méter 
hosszú hajó részei lehettek. Az évgyűrű-

elemzés szerint a fákat 1536-ban vág-
hatták ki és 1540 körül építhették 

belőlük a hajót.

Sidon 
(Libanon) vára 

mellett egy gödröt találtak 
a  régészek, melybe legalább 25 férfi  ma-

radványait dobták. A helyenként megégett cson-
tokon harcokban szerzett sérülések mutathatók ki. 
A ra dio karbon-elemzések szerint a maradványok a keresz-
tes hadjáratok idejére keltezhetők, egészen pontosan 1025 
és 1283 közé. A csontok mellett talált 1245 és 1250 körül vert 
itáliai érmék egyértelműen a 13. századra keltezik a leletet. 
9 személy DNS-vizsgálatát végezték el. Közülük 3 személy 
érkezhetett Nyugat-Európából, valószínűleg a mai 
Spanyolországból vagy Szardíniáról. 4 személy helyi 
lakos lehetett, míg 2 személynél a nyugati és a he-

lyi lakosság közti keveredés egyér-
telmű jeleit fi gyelték 

meg.

A 
D a x n e r 

utcában már 2016-ban 
is előkerült 53 urnasír, ezért egy új 

építkezés előtt feltárásokat végeztek a 
Gömör-kishonti Múzeum szakemberei. Az 
ásatás során további 17 hamvasztásos temet-
kezést tártak fel. A régészek szerint egy nagyobb, 
akár 7–800 síros temető részletét találhatták 
meg. A temetőhöz tartozó település Ri-
maszombat központjában húzódik. En-

nek nyomait a korábbi ásatások 
során megfi gyelték 

már.
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Bronzkori urnasírok
Rimaszombaton

Rövid hírek
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Megrongálták Pompeji 
egyik mozaikját

Rövid hírek a világból

Középkori gyermekcipő Svájcból

A 
Saint-Ursanne 

(Svájc) óvárosában történt 
ásatások során egy középkori gyermekci-

pő maradványai kerültek elő. A lábbeli kétféle 
állat (kecske és szarvasmarha) bőréből készült, és 

igen gazdagon díszített. A mérete alapján kb. 1 éves 
gyermek hordhatta, és a minták alapján a 14. század 

második felére keltezik. Sajnos a cipőcske egykori 
színe nem rekonstruálható. Ez a lelet egyedülál-

lónak számít Svájcban, sőt egész Európából is 
csak 5 hasonló példányt ismerünk, ebből 

három Angliában, míg kettő Hol-
landiában került 

elő.

Egy angol 
turista megrongálta 

az úgynevezett „Vasmacska Házának” 
egyik mozaikját Pompejiben. A 20 éves lány 
felszedett néhány darabot a mozaikból, amiket 
a hátizsákjában akart elvinni, azonban az őrök még 

időben értesítették a rendőröket, akik még a park 
területén belül elfogták a tolvajt. A park igazgatósága 

az okozott kárt 3000 euróban állapította meg. A 
turista szabadlábon védekezhet. Sajnos nem 

egyedi esetről van szó, tavaly két francia, míg 
2016-ban egy amerikai turista próbált meg 

márványdarabokat eltulajdo-
nítani.

Egy 
n e m ze tköz i 

kutatócsoport végez kutatá-
sokat Horvátország, Bosznia-Hercegovina, 

Montenegró és Szerbia barlangjaiban. A projekt 
célja, hogy paleolitikus barlangrajzokat tárjanak fel a 
Balkánon. Eddig mintegy 60 barlangot, kőfülkét néztek 
át, és a Romualdova-barlangban (Horvátország) siker koro-
názta az erőfeszítéseiket. Két felismerhető, vörös színű rajzot is 
találtak, melyek bölényt és kőszáli kecskét ábrázolnak, illetve 
két egyéb alakot is találtak, melyek valószínűleg emberek 
körvonalai. A kutatók szerint a rajzok vagy 30.000, vagy 
17.000 évesek, a dátumokon pontosítani csak ása-
tásokkal lehet majd. A barlang bejárata a jégkor-

szakban egy mezőre nézett, amit ma 
már a tenger borít.

Barlangrajzok 
Horvátországban

Bácsmegi Gábor
a világból
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