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Régészeti kiállítás a Miskolci Egyetem aulájában
A ME BTK TTI Régészeti és Őstörténeti Tanszéke tanásatásának anyagából nyílt kiállítás
az egyetemi főépület aulájának galériájában.

dokumentációt. A metszeten jól láthatók az
egykori emberi használat során kialakult különböző rétegek: faszenes, hamus, szemetes
feltöltődési rétegek, sárga házpadlószintek, vékony fehér szervesanyagra utaló maradványok. Ez utóbbiak az archeobotanikai
és a mikromorfológiai vizsgálatok alapján
vastag nád-fű réteg fitolitjait tartalmazzák.
Ezt a réteget valószínűleg a szemétréteg
letakarására és a szagok kiküszöbölésére
hordta oda a település lakossága. Az idei
év során egy 5x5 méteres szelvényben már
nagyobb felületen sikerült megfigyelni az
egykori élet és házak nyomait. A kiállításon
az utolsó ásatási szezon leleteiből láthatunk
válogatást az asztali edénykészlet, munkaeszközök és speciális rendeltetésű tárgyak
csoportjából.
A kiállítást Bencze Alexa, Kovács Anikó,
Balázs Bence, Bartus Zsolt és Szabó Imre
Előd 3. éves régészhallgatók készítették
Pusztainé Dr. Fischl Klára vezetésével. Az
antropogén eredetű talajrétegsort Dobos
Endre (ME Természetföldrajz-Környezettan
Intézeti Tanszék) készítette. A kiállítás 2017.
december 15-éig lesz látható.
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A tanásatás 2015 óta folyik a
Miskolci Egyetem, a miskolci Herman Ottó Múzeum és a
Kölni Egyetem közös kutatási
projektjeként. Azóta az egyetem
régészhallgatóinak ez a kutatási
program ad lehetőséget gyakorlataik teljesítésére. Borsodivánka–Marhajárás–Nagyhalom
lelőhelyen egy bronzkori tell
település feltárása zajlik. A tell
a többrétegű, őskori települési hely arab megnevezése. Az
ilyen települések speciális társadalmi-gazdasági és gondolkodásmódbeli döntések sorozataként jöttek
létre a késői neolitikum (Kr. e. 4900–4500)
és a középső bronzkor (Kr.e. 2100–1500)
folyamán. A borsodivánkai lelőhelyet jelenlegi
ismeretink szerint Kr. e. 1800 és 1500 között
használták. A feltárásra a bronzkori település
oldalában kialakított lőtér falának erős pusztulása miatt került sor. Az első két év során a
függőleges lőtérfal megtisztításával a lelőhely
teljes vertikális rétegsoráról készítettünk
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