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Melléklet
A magyar Indiana Jones-ok
Lounge Communication

Néhány kép az ásatásról

Az Index-Indavideó anyaga
Tömegsírt találtak, csak nem olyat
Indavideó 2015.05.25.
A régészeti magánvállalkozás, a Salisbury Kft. régészeti kétszáz sírból álló gepida temetőt találtak az
épülő M4-es mentén Berettyóújfalunál.
http://index.indavideo.hu/video/asatas_m4?utm_source=flash&utm_medium=watchoninda&utm_c
ampaign=videoplayer

Tömegsírt találtak, csak nem olyat
Index/Indavideó 2015.05.25.
Magyarország egyik legnagyobb, az első századokból való temetőjét találták meg egy
autópályaépítésnél. Az épülő M4-es nyomvonalán, Berettyóújfalunál egymásra temetkeztek a
gepidák és az avarok.
http://index.hu/video/2015/05/25/asatas_m4/
Index címlapon 05.25-én
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Szenzációs leletekre bukkantak Berettyóújfaluban

Budapest, 2015.05.26. - Magyarországon egyedülálló, közel kétszáz sírból álló gepida temetőt
találtak a Salisbury Régészeti Kft. szakemberei a debreceni Déri Múzeum megbízásából
Berettyóújfalunál, egy útépítést megelőző feltárás során. A temető az elmúlt évek legnagyobb
felfedezése ebből a korszakból, hatalmas gepida leletanyaggal büszkélkedik.
A titokzatos gepidákat – néhány írásos forrástól eltekintve – csak a régészeti leletek alapján
ismerhetjük meg. Az utóbbi években csupán kisebb temetőket találtak a kutatók, így a most
Berettyóújfalu határában előkerült közel kétszáz sír egyedülállónak tekinthető, az elmúlt évek
legnagyobb gepida leletanyaga, országos szinten a legjelentősebbek közé tartozik.
„A gepidáknak Erdélyben volt a hatalmi központjuk, azonban a mostani berettyóújfalui leletanyag
alapján úgy tűnik, itt is lehetett egy jelentős centrumuk, több évszázadon keresztül élhetett itt ez a
népcsoport.” - mondta Farkas Zoltán, a Salisbury Kft. ásatásvezető régésze.
Bár a sírok többségét kirabolták, így is számos izgalmas lelet került elő a föld alól: a csontvázas
sírokból a halottal eltemetett kardok, lándzsák, fibulák, övcsatok, csontfésűk, bordás csészék és
edények láttak napvilágot. Kiemelkedő lelet egy díszes pajzsdudor, egy ún. umbo, amely az
aranyozott díszítéséből ítélve valószínűleg egy magas rangú gepida harcosé lehetett. A leletanyag
restaurálását a Salisbury Kft. szakemberei már meg is kezdték, a feldolgozó munka folyamatosan
halad, párhuzamosan az ásatással.
A gepida temető mellett avar lovas temetkezések, házra utaló nyomok és látványos – a neolitikumból
származó – agyaglelőhelyek gazdagítják a feltárást. Mindez arra enged következtetni, hogy a terület
más időszakokban is kiváló adottsággal rendelkezett a letelepedésre. Az már most, a temető feltárása
közben is nyilvánvaló a szakembereknek, hogy a gepidák nem tűntek el az avar uralom idején, hanem
a két népcsoport együtt élhetett tovább ezen a lelőhelyen.
A szakemberek a feltárás során igyekeznek a jól bevált, hagyományos régészeti módszerek mellett a
leletek felderítésében és feldolgozásában modern természettudományos módszereket is segítségül
hívni. Köszönhetően annak, hogy a Salisbury Kft. az egyik legnagyobb régészeti magánvállalkozás az
országban, és elkötelezett a modern kutatási módszerek iránt, így egyedülálló technikai háttérrel és
kiválóan felszerelt restaurátor műhellyel rendelkezik. Számos, a terepi munkát és az összefüggések
értelmezését meggyorsító technológiát, így 3D szkennert és speciálisan felszerelt drónt is
alkalmaznak a feltáráson.
Az ásatások befejeztével megkezdődik majd a leletek régészeti értelmezése, tudományos
feldolgozása, melynek eredményeit remélhetőleg mielőbb a nagyközönség is olvashatja.

Néhány főbb sajtómegjelenés
Ásatások magánvállalkozásban
Népszabadság 2015.05.27.

Egyedülálló leletre bukkantak Berettyóújfalunál
mno.hu 2015.05.26.
Magyarországon egyedülálló, csaknem kétszáz sírból álló gepida temetőt találtak a Salisbury
Régészeti Kft. szakemberei a debreceni Déri Múzeum megbízásából Berettyóújfalunál, egy útépítést
megelőző feltárás során. A temető az elmúlt évek legnagyobb felfedezése ebből a korszakból,
hatalmas gepida leletanyaggal büszkélkedik – olvasható a szerkesztőségünkhöz eljuttatott
közleményben.
http://mno.hu/tudomany/egyedulallo-leletre-bukkantak-berettyoujfalunal-1287919

Különleges leleteket találtak
Metropol 2015.05.27.

Gepidákra bukkantak Berettyóújfalunál
origo.hu 2015.05.26.
Magyarországon egyedülálló, közel kétszáz sírból álló gepida temetőt találtak régészek
Berettyóújfalunál, egy útépítést megelőző feltárás során. A régészeti feltárást a debreceni Déri
Múzeum megbízásából jelenleg is zajlik.
http://www.origo.hu/tudomany/felfedezo/20150526-gepida-lelet-regeszet.html

Kirabolt gepida temetőt tártak fel Berettyóújfalunál
vs.hu 2015.05.26.
Ahhoz képest, hogy komoly királyságuk volt Erdély és a Tiszántúl területén, nem tudunk sokat a
gepidákról. Minden fibulának örülni kell.
http://vs.hu/magazin/osszes/kirabolt-gepida-temetot-tartak-fel-berettyoujfalunal-0526

Szenzációs leletekre bukkantak Berettyóújfaluban
mult-kor.hu 2015.05.26.
Magyarországon egyedülálló, közel kétszáz sírból álló gepida temetőt találtak a Salisbury Régészeti
Kft. szakemberei a debreceni Déri Múzeum megbízásából Berettyóújfalunál, egy útépítést megelőző
feltárás során. A temető az elmúlt évek legnagyobb felfedezése ebből a korszakból, hatalmas gepida
leletanyaggal büszkélkedik.
http://mult-kor.hu/szenzacios-leletekre-bukkantak-berettyoujfaluban-20150526

Régészeti szenzáció a gepida temető
Hajdú-Bihari Napló 2015.05.27

Avar és gepida sírok nyomában
Hajdú-Bihari Napló 2015.05.29

200 sírból álló Gepida temetőt tárnak fel
MTV 2015.06.01 - 13:51 (hossza: 4 perc)
Magyarországon egyedülálló, közel 200 sírból álló Gepida temetőt találtak Berettyóújfalu határában
régészek egy útépítést megelőző ásatáson. A leletek miatt hétfőn és kedden rendhagyó történelem
órájuk lesz a berettyóújfalui gyerekeknek. Azt is megtudhatják, hogy a régészek hogyan dolgoznak.
Címkék: Farkas Zoltán, útépítés (csatolva)

Régészeti feltárás az épülő M4-es autópálya nyomvonalán
MTI 2015.06.02.
Címlap és fotók

Iskolások ásatáslátogatása
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Több száz gyerek válhatott Indiana Jones-szá pár órára
A berettyóújfalui általános iskolások a község határában zajló régészeti feltárásra látogattak el.
Magyarországon egyedülálló, közel kétszáz sírból álló gepida temetőt találtak a Salisbury Régészeti
Kft. szakemberei a debreceni Déri Múzeum megbízásából Berettyóújfalunál, egy útépítést megelőző
feltárás során.
A magánvállalkozás fontosnak tartja, hogy a gyerekek ne csak könyvekből ismerjék meg a múltat,
hanem régészektől halljanak bővebb, színesebb ismereteket, vagy akár saját maguk tapasztalják meg
a történelmet. Ennek fényében a cég úgy gondolta, hogy a berettyóújfalui szenzációs leletet és az
azzal kapcsolatos információkat a jövő generációval is meg kell osztania, ezért meghívta a helyi
általános iskolásokat, hogy látogassanak el a feltárásra.
2015. június 1-én és 2-án több száz gyerek vett részt a Salisbury Régészeti Kft. és a debreceni Déri
Múzeum interaktív történelem óráin. A gyerekek első kézből tanulhattak a múltról: a szakemberek
meséltek nekik a gepidák történelméről és bemutatták a feltárt leleteket. A gyerekek pár órára
maguk is régésszé válhattak: a szervezők játékos módon a szakmába is betekintést nyújtottak az
érdeklődőknek.

