
GLADIADOREAK ehorzten zituzten
eremu bat aurkitu berri dute Efeson (Tur-
kia). Aztarnategi honetan, arkeologoek 67
gladiadoreen hezurdurak aztertu dituzte,
eta horrenbestez, erromatarren garaiko
ikuskizunik garrantzitsuenetarikoaren ingu-
ruan orain arte ezagutzen ez ziren zenbait
xehetasun argitara eman dituzte.

Aztertutako guztiak 20 eta 30 urte
bitarteko gizakienak dira. Hainbat garezu-
rretan hiru zauriren arrastoak aurkitu dituz-

te. Horregatik, hiruhortzekoarekin eraso
zituztela ondorioztatu dute.

Beste zauri batzuek, aldiz, forma errek-
tangeluarra dute. Horrek esan nahi du pisu
handiko mailu batez jo zituztela. Adituek
uste dute kolpe horiek larriki zauritu eta
sendatzeko aukerarik ez zuten gladiadoreei
jotzen zizkietela; alegia, nolabaiteko euta-
nasia egiten zutela.

Arrastoak, Vienako Medikuntza Uniber-
tsitateko patologoek ikertu dituzte.ARGIA 
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Nagore Irazustabarrena

EGIPTO, 1923, APIRILAK 24. Goizeko 1:55ean
Kairoko argi guztiak itzali egin ziren. Une horre-
tantxe Lord Carnarvon birikako gaitz batek jota
hil zen. Ordu berean, Londresen, Carnarvonen
zakurra zerraldo erori zen. Tutankhamonen hilo-
bia aurkitzeko lanen bultzatzaile ekonomiko
nagusia izan zen Carnarvon. Haren heriotzarekin
hasi zen faraoien madarikazioa.

Howard Carterrek hamabost
urte pasa zituen faraoi gaztearen
hilobiaren bila eta, azkenean, bes-
teak beste Lord Carnarvonen lagun-
tzaz, 1923ko otsailaren 17an hilobia
ireki zuen; hogeiren bat pertsona
izan ziren une horren lekuko. Aste
gutxi batzuk geroago Carnarvon
izan zen erortzen lehena. Urtea
amaitu baino lehen beste dozena bat
pertsona hil ziren hogei horietatik.
Gainera, Carnarvonen lagun Geor-
ge Jay Gouldek hilobia bisitatu zuen, eta hogeita-
lau orduen buruan hil zen. 1929an, modu batera
edo bestera, momiarekin lotura zuten beste
hamasei pertsona hil ziren.

Inork ez zion jaramonik egin hilobiaren sarre-
rako hieroglifikoari: �Faraoiaren ametsa eteten
duen oro heriotzaren hegoek kolpatuko dute�.

Hauxe da, laburbilduz, C. Berlitz eta P. Van-
denberg �adituek� faraoiaren madarikazioari
buruz diotena. Bi horiek dira gaiari buruz gehien
idatzi (eta gehien saldu) dutenak. Baina ikertu, ez
dirudi gehiegi ikertu dutenik. Eszeptikoek erraz
desegin dituzte madarikaziozaleen �frogak�.

Lehenik eta behin, Carnarvonen heriotza ez
zen batere misteriotsua izan. Biriketako gaixota-
sun bat sendatzera joan zen Egiptora, hango kli-
mak on egingo ziola pentsatuz. Gainera, hil
baino lehen infekzio larri bat izan zuen. Herio-
tzaren ordu berean hiriko argiak itzaltzea ere ez
da harritzekoa, 20ko hamarkadako Kairon elek-
trizitate arazoak oso ohikoak baitziren. Hildako-

aren zakurra (zakurretako bat) lauzpa-
bost ordu geroago hil zen.

Hildakoen zerrendari dagokionez,
adibide batzuk baino ez ditugu hemen
ipiniko: George Jay Gould Frantzian
hil zen, ez Kairon. Arthur C. Mace
egiptologoa hilobia zabaldu eta 5 urte-
ra hil zen; 69 zituen. Momiari analisi
guztiak egin zizkion Douglas Derry ez
zen 1929an hil, 1939an baizik, 80 urte-
tik gora zituela. Alfed Lucas kimikaria
79 urterekin hil zen, hilobia ireki era

27 urtera. Howard Carter bera 1939an hil zen.
Alan Gardiner filologoa bizirik zen oraindik aur-
kikuntzatik 42 urte pasa zirenean; eta inoiz ez
zuen madarikazioaren hieroglifikorik topatu.

Aurkikuntza bera nahikoa ikusgarria ez balitz
bezala, madarikazioaren kondaira berehala zabal-
du zen, literaturak eta zinemak gizenduta;
faraoien momiak beldurgarriak omen dira. Art-
hur Weigall arkeologoak idatzi zuenez, �faraoien
madarikazioan sinesten duten hainbeste turista
eta bildumazale egoteak sumindu egiten nau,
izan ere, antzinako herrien artean, egiptoarrena
gozoena, atseginena, izan zen�. n
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Howard Carter
Tutankhamonen
sarkofagoa aztertzen.
Erregeen Haraneko
hilobi honetan sartzean
faraoiaren
madarikazioa piztu
omen zuen.


