
Az erőd pontos eredetéről eddig nem sokat tudunk. 
Az ásatások az utolsó évadban az épületek alatt közvetle-
nül egy új építési szintet hoztak napvilágra, mely feltétele-
zéseink szerint egy korábbi korszakhoz kapcsolódhatott. 
Itt egy jóval vastagabb és nagyobb kövekből épült fala-
zatot lehetett megfogni, mely jelentősen beljebb húzó-
dott, mint az iszlám erőd falai, ám ennek pontos korát és 
funkcióját eddig nem ismerjük. Ennek ellenére az tűnik 
valószínűnek, hogy az iszlám épületegyüttesek egy ko-
rábbi – feltehetően – szintén erőd vagy erődített város 
helyére épülhettek meg a 17. század második felében.

A helyi jellegű leletanyag, valamint az építészeti 
jellemzők alapján az erősség feltehetően a kurd né-
pesség kezében volt. Emellett meg kell jegyeznünk, 

hogy az eddig feltárt részletek 
alapján ez sokkal kevésbé hadá-
szati jellegű, mint a környező 
szoráni kurd vagy oszmán várak 
és erődítések, mind a fekvé-

se, mind pedig az építészeti 
jellemzői alapján. Régészeti 
terepb ejárások során a 

Rania-síkságot övező he-
gyekben több iszlám kori, 

és ezen belül is oszmán kori 
lelőhelyet lehetett azonosítani, 

melyeknek elsősorban katonai szere-
pük volt. Ez alapján feltételezhető, hogy 

Grd-i Tle erődje csupán másodlagos védelmi 
funkciót láthatott el, és alapvető feladata a környe-

ző földek megfigyelése lehetett.

A lelőhelyen, a domb aljában az erőd felszámolása 
után vagy annak használatával egy időben egy falusi-
as település is állt, melynek kis részét sikerült csupán 
eddig feltárni. A helyiek elmondása szerint a település 
a 20. század elejéig fennállt, azonban az erősséggel 
való kapcsolatára egyelőre nem lehetett következtetni.

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a Grd-i Tle domb-
ján folyó oszmán korra vonatkozó régészeti kutatások 
egy olyan különleges régészeti lelőhelyet hoztak nap-
világra, mely általában elkerüli a kutatók fi gyelmét. Az 
ásatások folytatásával pedig egyre több információt 
kaphatunk erről a régióban egyedülálló lelőhelyről, 
s annak történetéről.
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A későbbi erődfal déli irányból (fotó: ELTE régészeti misszió 
Iraki Kurdisztánban, készítette: Németh Fruzsina Alexandra)

A korai erődfal a keleten megfi gyelt 
falsarokkal (fotó: ELTE régészeti misszió 
Iraki Kurdisztánban, 
készítette: Németh Fruzsina Alexandra)

Több periódushoz tartozó falazatok az erőd területén (fotó: 
ELTE régészeti misszió Iraki Kurdisztánban, készítette: 
Németh Fruzsina Alexandra)

Az erőd területén feltárt kemencék (fotó: ELTE régészeti 
misszió Iraki Kurdisztánban, készítette: Mordovin Maxim)

A területnek nagy történeti 
és hadászati jelentőséget ad, 

hogy a tartomány déli és keleti 
határa egybeesett a Szafavida Per-

zsia és az Oszmán Birodalom között 
húzódó határvonallal: míg keleten a Zag-

rosz több ezer méteres vonulatai természe-
tes elválasztóvonalat képeztek a birodalmak 
között, addig délen egy oszmán erődítés-

rendszer biztosította a terület ál-
landó védelmét a perzsa 

betörések el-
len.

Veszedelmes idők emléke az Oszmán Birodalom keleti peremén
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Rövid hírek
Bácsmegi Gábor

a világból
Mizújs?

Szenzációs Szenzációs 
leletek a leletek a 
kollégium alattkollégium alatt

5000 éves sörfőzde5000 éves sörfőzde

A camb-
ridge-i diákság 

új szálláshellyel gazdagodik, 
ugyanis az 1930-as években épült egyik 
kollégiumot elbontották, hogy egy nagyobb, 
modernebb épüljön helyette. A bontást követő 
ásatások során egy ritka, Kr. u. 400 és 560 közé keltez-
hető temető 60 sírját tárták fel a régészek. A sírokból 
kardok, ékszerek, üvegek és edények kerültek elő. 
Maga a temető Cambridge római előzménye 
közelében fekszik, ami azt igazolhatja, hogy a 

rómaiak kivonulásakor nem néptelene-
dett el teljesen a telepü-

lés.

Az

e g y i p t o m i 
Abüdosz területén egy, a Kr. 

e. 3000 környékén – talán Narmer 
fáraó uralkodása alatt – épült sörfőz-

dére bukkantak a régészek. Magát a főz-
dét a kutatók már az 1900-as évek óta a 

környéken sejtették. A sört kis üstök-
ben erjeszthették és valószínűleg 

vallási ceremóniák kellékeként 
használhatták.

Ősi sírszobrok a reptér Ősi sírszobrok a reptér 
közelébenközelében

 
Athén-

ban, a nemzetközi 
reptér közelében lévő építkezé-

sekhez kapcsolódó feltárások során 
két, a Kr. e. 4. századra keltezhető női szo-
bor töredékére bukkantak a görög régészek. 
A márványból faragott szobrok eredetileg egy 
síremlékhez készülhettek, és az ülő alak ábrázol-
hatta az elhunytat, míg a másik egy szolga le-
hetett. Az ásatások tovább folytatódnak, és 

a régészek bíznak benne, hogy továb-
bi töredékek is előkerül-

nek.
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 Rövid hírek a világból

Orosz erőd nyomai Orosz erőd nyomai 
AlaszkábanAlaszkában

A legnagyobb A legnagyobb 
angolszász temető angolszász temető 
Northemptonshire-benNorthemptonshire-ben

Alaszkában, 
a Baranof-szigeten 

1799-ben az oroszok egy telepü-
lést alapítottak. 1802-ben a helyi őslakosok ezt 
a települést elpusztították és elűzték az oroszokat, 
akik 1804-ben tértek ismét vissza. Ekkor a helyiek egy 
faerődöt emeltek, melyet az őslakosok saját nyelvükön 
Shishkinoow-nak neveztek. Mintegy 800 helyi férfi  és nő véd-
te az erődöt a körülbelül 1500 fős orosz kontingens ellen, amiben 
sok puska, sőt ágyú is volt az angol és amerikai kereskedőknek 
köszönhetően. A védők puskaporának felrobbanása után 
azonban a helyeik végül felhagyták az erődöt, mely a 19. 
század közepéig még megfi gyelhető volt. Most geofi -
zikai módszerek segítségével sikerült azonosítani 

az egykori erődöt, ami kb. 73 méter 
hosszú és 50 méter szé-

les volt.

Erőszakos halál nyomai Erőszakos halál nyomai 
egy fáraó múmiájánegy fáraó múmiáján

O ver-
stone mellett 

(Anglia) kb. 15 hektáros 
területen végeztek ásatást a régé-
szek, melynek során 154 angolszász 
sírt tártak fel, amikben többek közt gyön-
gyök, karperecek, gyűrűk, lándzsahegyek és 
pajzsdudorok kerültek elő. Az angolszász 
település egy részletét is sikerült meg-
találni, illetve a bronzkorra is keltez-

hető további 46 temetkezés 
és 4 ház is.

S z e k e n e n r é 
Ta-aa fáraó (ur. Kr. e. 

1558–1553) múmiáját még 1886-
ban vizsgálták meg először. Már ekkor világos-

sá vált, hogy halálát erőszakos cselekmény okoz-
ta. Nemrégiben újabb vizsgálatokat végeztek a rossz 

állapotú múmián, és ekkor újabb sérüléseket találtak a 
koponyán. A kapott eredmények alapján a kutatók szerint 

több ember, többféle fegyverrel szúrt vagy sújtott le a 
fáraóra. Mivel a karokon nem találni védekezési sérü-

léseket, még az is elképzelhető, hogy az uralkodót 
elfogták egy csatában, majd brutálisan kivégez-

ték. A fáraó valószínűleg egy, a hükszoszok 
ellen vívott csatában veszít-

hette életét.
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Játék

A fejtörő megfejtését beküldők között 
három nyereményt sorsolunk ki.
A megfejtést 2021. augusztus 13-ig a 
hatartalanreg@gmail.com e-mail-címre 
vagy postai úton a Móra Ferenc Múzeum 
címére (6720 Szeged, Roosevelt tér 1-3.)
kérjük elküldeni. 

Oldd meg a fejtörőt!
Ha jól oldod meg, Francisco Pizarro 
titkárának és perui expedí ciója
hivatalos í rnokának nevét kapod 
megfejtésül.

1: "Múmiaköteg"
2: Szárított lámahús
3: A maják csilivel vaníliával és ízesített 

igen keserű itala
4: Nemesfém, amit az inkák is használtak
5: Az Inka Birodalom "általános nyelve", 

ma is sokan anyanyelvként beszélik
6: Az istenek lépcsőzetesen épített "ottho-

nai", tetejükön kis méretű szentélyekkel
7: Színes, szokatlan figurális ábrázolá-

sokban gazdag szőttesek jellemzik ezt a 
kultúrát

8: Chichén Itzá Kukulkán templomát 
ezen a félszigeten találod

9: 1492-ben fedezi fel az amerikai 
kontinenst

10: Ilyen szőrből készültek
az Andok ősi szőttesei

11: Az Azték Birodalom ennek a mai
államnak a területén volt

12: Leghosszabb maja történelmi szöveg, 
krónika neve

13: Ez a tárgy segít a tájékozódásban
14: A Kr. u. 600-1000 időszakban élt

népcsoport, a csomóírás használója
15: Az azték fővárost elfoglaló spanyol

hódítók vezetője ... Cortés
16: Zsugorított fejek
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