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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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