
Rövid hírek

 Mizújs?

Az M44 
gyorsforgalmi út 

építését megelőzően a Kecs-
keméti Katona József Múzeum munkatár-

sai végeztek feltárásokat Tiszaug határában. Az 
egyik lelőhelyen egy gepida temetőre bukkantak rá, 

amelynek 194 sírját tárták fel eddig. Ez az egyik legna-
gyobb sírszámú gepida temető, ráadásul a régészeknek 

szerencséjük is volt, hiszen csak kb. 30 sírt fosztottak ki a 
korabeli sírrablók. Számtalan ékszer és veret mellett 

rengeteg agancsból faragott fésűt is találtak. Néhány 
férfi sírban fegyverek is előkerültek, sőt az egyik lán-

dzsával eltemetett harcos szájában egy bizánci 
aranyérmét találtak, melyet Anastasius 

(491–518) bizánci császár 
veretett.

Elhagyott készlet 
a bronzkori csatamezőn

Újabb hajóroncsok a görög 
szigetek partjainál

A Tollense fo-
lyó melletti egykori bronzko-

ri csatatéren (Németországban) 1996 óta 
folynak régészeti kutatások. A kb. 3300 éve lezaj-
lott ütközet helyén fa- és bronzfegyvereket és több 
mint 12.000 emberi csontot találtak. Még 2016-ban ke-
rült napvilágra egy bronztárgyakból álló leletegyüttes, 
mely a kutatók szerint egy személyes készlet vagy annak egy 
része lehetett, melyet egy dobozban vagy zacskóban tart-
hatott egykori tulajdonosa. A bronzok elemzése szerint 
a tárgyak nem helyben készültek, ami alátámasztja a 
természettudományos vizsgálatok eredményeit, 
miszerint a harcosok egy része a mai Csehország 

területén nőtt fel és valószínűleg on-
nan is érkezett a csatá-

ba.

Gepida temető Tiszaugon

K a s z o s z 
(Görögország) szige -

tének közelében 3 hajóroncsot ta-
láltak a part menti vizekben. A legidősebb 
hajó kb. 2300 éve süllyedhetett el; rakománya, 
mely főképp amforákból áll, érintetlen maradt. 
A búvárok találtak öt kőből készült horgonyt is. A má-
sodik hajó a Kr. e. 1. századra, míg a harmadik hajó a 
Kr. u. 8–10. századra keltezhető. A merülések során 
előkerült még néhány ágyú is, melyek egy ed-
dig még azonosítatlan roncshoz tartozhatnak. 
A sziget fontos kereskedelmi útvonal közelé-

ben feküdt, mely az Égeikumot kö-
tötte össze a Közel-Ke-

lettel.
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a világból

Tultepec 
(Mexikó) köze-

lében a régészek feltártak egy 
nagy gödröt, mely valószínűleg mamut-

csapdaként szolgált kb. 15.000 éve. A gödör 
kb. 1,7 méter mély, átmérője kb. 22 méter. Több 

mint 800 mamutcsont került elő belőle, köztük egy 
olyan koponya is, melynek elülső részén lándzsától 

eredő sérülés fi gyelhető meg. A gödörben legalább 
14 egyed csontjai kerültek elő, azonban néhány 

ló- és tevecsontot is sikerült azonosítani a ma-
mutok mellett. A kutatók azt remélik, hogy 

a további ásatások során előkerülnek 
még ilyen mamutcsap-

dák.

S t a r i 
Jankov ci (Hor vátor-

szág) mellett egy kb. 40 méter 
átmérőjű sírhalmot tártak fel a régé-
szek. Egyméteres mélységben egy sír-
kamra került elő, melyben egy római kocsi 
maradványai kerültek elő, a hozzá tarto-
zó lovak csontvázaival. A sírhalom ko-
rát a Kr. u. 3. századra keltezik; ez az 

első ilyen lelet Horvátor-
szágban.
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Eszkimók és 
az érelmeszesedés 

Jégkori csapda Mexikóban

Az 1920-as évek-
ben találtak 5 mumifi kálódott inu-

it holttestet Grönlandon, melyek kb. 500 évesek 
lehettek. Az extrém hideg miatt a testek nagyon jó álla-
potban kerültek elő, és nemrégiben CT-vizsgálatot végeztek 
el rajtuk. A két férfi  (18–22 és 25–30 évesek), valamint a két nő 
(16–18 és 25–30 évesek) artériái is nagyon jó állapotban maradtak 
meg, és a vizsgálatok során nem várt jelenségeket találtak a kutatók. 
A három felnőtt verőereiben érelmeszesedés nyomait mutatta ki a 
vizsgálat. Bár a vizsgálatok egyelőre egyik esetben sem derítettek 
fényt a halál okára, mindenképpen meglepő, hogy egy főként 
tengeri, omega-3 zsírsavban gazdag étrenden élő közösség 
tagjai ilyen betegségben szenvedtek. Valószínűleg a kis, 
zárt térben gyújtott tűz belélegzett füstjének lehetett 

olyan érfalroncsoló hatása, melyen az 
omega-3 sem tudott 

segíteni.

Az első római kori 
kocsi Horvátországban
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