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Bevezetés 
 

1998 őszén, egy kora reggeli hosszú menet után először ereszkedtünk le Bir 

Minayh hatalmas, sziklák által közrefogott völgyébe. Az itt talált durva sziklából épült 

kunyhók, tumuluszok és a felszínen számolatlanul heverő ősi kerámiaedények felmérése, 

kutatása eddigi életem egyik legmeghatározóbb élménye volt. Egyre többször merült fel a 

kérdés: kik éltek, laktak és temetkeztek itt, a sivatagi hegyek között, másfélezer évvel 

ezelőtt? 

A kutatások messzire vezettek. A 19. század végi - 20. század elejei publikációk 

után éppen ebben az időben kezdték meg más expedíciók közzétenni sivatagi kutatási 

eredményeiket. 2001-ben ebből a témából írtam szakdolgozatomat az ELTE Egyiptológia 

Tanszékén, de már ekkor világosan látszott, hogy csak a felszínét tudtam érinteni egy 

izgalmas és nagyon összetett problémakörnek. 

Az alábbi dolgozat fő témája a Keleti-sivatag népessége, kulturális kapcsolatai és 

története a római korban és a kései antikvitásban. Bár fő érdeklődési területem eredetileg a 

Kr. u. 3. század végétől az arab hódítás időszakáig terjedő időszak volt, a munka közben 

világossá vált, hogy az erre a korra vonatkozó régészeti adatokat nehéz és sok szempontból 

értelmetlen lenne leválasztani a római kor első két évszázadának anyagától, hiszen így a 

folyamatok sokkal nehezebben lennének értelmezhetők.  

A fő kérdések a következőképp formálódtak: Kik lakták a mai Egyiptom és Szudán 

területén a Nílus-völgy és a Vörös-tenger közti területet, Egyiptom római meghódításától 

az arab hódításig? Milyen anyagi és szellemi kultúrával rendelkeztek ezek a csoportok? 

Kik és milyen módon használták a sivatagban lévő nyersanyaglelőhelyeket és az utakat? 

Hogyan és milyen mértékben kapcsolódott a Római és a Bizánci Birodalomhoz a Keleti-

sivatag északi része a tárgyalt időszak egyes századaiban? Milyen kapcsolat fűzte a 

sivataglakókat a Nílus-völgy lakosságához? 

Ezen kérdések megválaszolásához az első fejezetben a Keleti-sivatag fogalmát, 

földrajzi és éghajlati viszonyait mutatom be. A második fejezetben foglalkozom e vidék 

kutatástörténetével. A harmadik fejezetben a témára vonatkozó írott forrásokat tárgyalom, 

majd a negyedik fejezetben a sivatag régészeti emlékeit veszem sorra, és külön kitérek a 

sivataglakók Nílus-völgyi emlékeire. Az ötödik fejezetben az anyagi kultúrára, az 

életmódra és a temetkezési szokásokra vonatkozó, elsősorban a régészeti adatokat 

elemzem részletesen. A hatodik, összefoglaló fejezetben ezeket az információkat ötvözve 
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igyekszem megválaszolni a feltett kérdéseket és megrajzolni a Keleti-sivatag történetét, az 

ott zajló kulturális folyamatokat a Kr. e. 1. század vége - Kr. u. 7. század közötti 

időszakban.  

A munka során elsősorban a régészeti anyag és az írott forrásokból kinyerhető 

információkra koncentráltam.  

Disszertációmban csak minimális mértékben érintettem a sivatagi szerzetesség 

témakörét, elsősorban azért, mert a tárgyalt területre vonatkozó kutatások mostani 

fázisában néhány lelőhelyet, mint a Mons Porphyrites környéke és Abū Ša’ar, leszámítva 

szinte csak filológiai adatok állnak rendelkezésre e komplex, akár egy teljes, önálló 

dolgozatot felölelő tárgykörhöz,1  így természetesen nem érintem a Szent Pál és Szent 

Antonius kolostor problematikáját sem.  

Szintén csak érintőlegesen foglalkoztam a sziklarajzok összetett kérdéskörével, 

amelyek motívumkincsét a tárgyalt korszakra vonatkozólag ma szinte lehetetlen 

elválasztani a későbbi, középkori motívumoktól.  

A Keleti-sivatag e disszertációban vizsgált időszakával kapcsolatosan eddig kevés 

általános mű született. 

1954-ben jelent meg az az egyetlen, A. Paul által tudományos igénnyel megírt 

könyv, amely a bedzsák történetét dolgozza fel.2 E kötetben a szerző összegyűjtötte a 

területre vonatkozó elérhető forrásanyagot, azonban megállapításai mára jórészt 

tudományosan túlhaladottak.  

A Római Birodalom és az afrikai törzsekre vonatkozó klasszikus forrásokkal, így a 

blemmikkel is, Jehan Desanges több tanulmányban is foglakozott.3    

1978-ban R. T. Updegraff a Blemmyesről írta, elsősorban történeti - filolológiai 

jellegű doktori disszertációját,4 amelynek első része tíz évvel később megjelent az Aufstieg 

und Neidergang der Römischen Welt sorozatban.5 A cikket Török László látta el a frissebb 

kutatatási eredményekre vonatkozó kiegészítésekkel.6  

Fontos megemlíteni a kutatástörténettel kapcsolatban azokat a munkákat, amelyek a 

Nílus-völgybe betelepült sivatagi népességgel és a Dodekaszkhoinoszbeli blemmi 

                                                 
1 Ez a fajta szűkítése a témának, annál is indokoltabb, mivel a „sivatagi” szerzetesek jelentős része a Nílus 
keleti partján, a sivatagi zóna szélén, a lakott területtől maximum néhány kilométeres távolságra élhetett. 
Szent Antonius volt a legendák szerint az egyik első szerzetes, aki valóban a „mélysivatagba” vonult el a 
világtól. Bagnall 1993, 144-45. és 295-296. 
2 Paul 1954. 
3 Desanges 1962, 184-187; Desanges 1988. 
4 Updegraff 1978. 
5 Updegraff 1988. 
6 Török 1988b. 
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királysággal foglalkoztak és elsősorban Török László nevéhez kötődnek. 7 A különböző 

forrásokban szereplő blemmi nevekkel nyelvészeti szempontból elsősorban Helmut 

Satzinger foglalkozott.8 

1991-ben jelent meg Karim Sadr doktori disszertációján alapuló monográfiája,9 

amely elsősorban a nomád életmóddal és dél-Atbaival foglakozik a Kr. e. 5. évezred és a 

Kr. u. 5. század közötti időszakban. A könyv elsősorban a Gash-delta vidékén végzett 

terepi kutatásokra támaszkodik és csak rövid fejezetben foglakozik a keleti-sivatagi 

népesség és a római Egyiptom, valamint a Kusita királyság viszonyával.10  

A középső Nílus-völgyre és a keleti-sivatagi törzsekre vonatkozó 1. – 6. század 

közötti11 források a Fontes Historiae �ubiorum III. kötetében12 kerültek kiadásra.  

2008-ban Steven Sidebotham és két szerzőtársa jelentetett meg egy gazdagon 

illusztrált munkát az egyiptomi Keleti-sivatag régészetére vonatkozóan. 13  Bár a kötet 

számos, korábban egyáltalán nem, vagy csak részben publikált értékes információt is 

tartalmaz, elsősorban ismeretterjesztő műnek tekinthető.  

A munka során komoly nehézséget okozott a legkülönbözőbb eredetű helyiség- és 

lelőhelynevek használata. Ezeknél a következő alapelveket követtem: Egyiptom esetében a 

nagyobb városoknál a korábbi egyiptológiai irodalomban elterjedt görög, vagy 

alkalmanként latin formákat használtam (Koptosz, Apollónopolisz Magna, Philae, Syene, 

Myos Hormos). A sivatagi lelőhelyeknél problémát jelentett, hogy a különböző korokban 

megjelent angol és francia nyelvű publikációk különféleképpen hivatkoztak ugyanazokra a 

lelőhelyekre. Néhány név esetében pedig csak a különböző átírási mód különböztette meg 

az azonos nevű lelőhelyeket. 

Ennek kiküszöbölésre az arab nevű lelőhelyek esetében igyekeztem a tudományos 

életben használt átírási módot alkalmazni. 14  Kivételt csak néhány olyan nagyobb 

lelőhelynél tettem (Shenshef, Deraheib), ahol az eltelt száz év tudományos cikkeiben egy 

olyam forma honosodott meg, amelynek megváltoztatása már értelemzavaró lett volna.15 

 
 

                                                 
7 Török 1985; Török 1988a 47-63, 226-228; Török 2008, 516-530.  
8 Satzinger 1992, 2004. 
9 Sadr 1991a. 
10 ibid.. 121-126. 
11 A szövegben a századok, ha csak külön nem jelezem Kr. u. értendők. 
12 FHN III. 
13 Sidebotham – Hense – Nouwens 2008. 
14 A tudományos átíráshoz lásd: Watt 2000, 10-11.  
15 Nem írtam át továbbá a „Deir” szót és néhány ismeretlen gyökű, vagy erősen torzult lelőhely nevet.  
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1. A Keleti-sivatag  

1.1 A sivatag fogalma 

 

A Vörös-tenger és a Nílus-völgy között fekvő földrajzi zóna elnevezése nem 

teljesen egyértelmű a mai földrajztudományban. A Nílus deltájától az egyiptomi – szudáni 

határig terjedő területet Arab-sivatagnak vagy Keleti-sivatagnak; a szudáni területen az 

Atbara-folyó és a Gash-delta környékéig, az Etióp magasföld lábáig Núbiai-sivatagnak 

nevezik a legtöbb atlaszban. A két terület politikai határok mentén való szétválasztása már 

csak azért sem logikus, mivel mindkét területen keresztül húzódik a Vörös-tengeri-hegység.  

E vidékre a korai európai utazók általában Etbai (Atbai) formában hivatkoznak,16 

amely az arab اطبيه (Itbāy) kifejezés átvétele.17  

A legújabb régészeti és történeti szakirodalomban a szerzők általában igyekeznek e 

kettőséget elkerülni és a teljes vidékre a Keleti-sivatag kifejezést használják. A 

következőkben én is ebben az értelemben, tehát az észak-déli irányban a Nílus deltájától az 

Etióp magasföld lábáig, nyugati oldalról a Nílus és Atbara-folyó, keletről pedig a Vörös-

tenger által határolt területet nevezem összefoglalóan Keleti-sivatagnak.  

A sivatag kifejezés önmagában némileg félrevezető. Bár a terület éghajlata 

nagyrészt sivatagi, az antik szövegekben a régióra, mint hegyvidékre tekintettek és a ὄρουϚ 

szót használták. Ugyanez él tovább a Nílus-völgyi lakosok és a sivatagban élő, arabul 

beszélő törzsek szóhasználatában, akik legtöbbször a جبل (gebel) szót használják erre a 

vidékre. 

 

1.2 Földrajzi adottságok és éghajlat 

 

A Keleti-sivatag legmeghatározóbb eleme a terület teljes hosszában, északnyugat 

délkelet irányban végighúzódó Vörös-tengeri-hegység, amely a terület vízválasztója.18 Ez, 

a valószínűleg az Oligocénban, mintegy 35 millió éve kiemelkedett hegység geológiai 

                                                 
16 Lásd például: Linnant de Bellefonds 2004 (1868); Green 1909a-b.  
17 Az Etbai kifejezés és elnevezés eredete bizonytalan, valószínűleg nem arab szó átvétele. 
18 A Kelet-sivatag földrajzához és éghajlatához: Baron –Hume 1902; Ball 1912; Sampsell 2004; Byrnes 2007. 
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értelemben nagyon régi, 550-900 millió éves, magmás és metamorf alapkőzetből áll, főleg 

gabbróból és gránitból.  

Az alapkőzet fölött, a terület északi részén eocén korú mészkőrétegek találhatóak, 

és Közép-Egyiptom magasságáig, a Wādi Qenáig, nagy mészkő platók húzódnak, mint pl. 

az Északi- és Déli Abu Gallala-fennsík, valamint a Ma’aza-fennsík. A Vörös-tengeri-

hegységtől nyugati irányba, Qenától délre, a Nílus felé alacsonyabb, nagyrészt núbiai 

homokkőből álló hegyes-dombos vidék hózódik, amelyet széles, a Nílus felé tartó vádik 

szabdalnak. A legszélesebb vádik alsó szakaszain a felszínt gyakran homok borítja. 

Dél felé haladva, az egykori Alsó-Núbia magasságában, két nagy vádi-rendszer, a 

Wādi Allaqi és a Wādi Gabgaba tagolja a területet, majd a harmadik - és negyedik 

katarakta közötti földnyelv szinte teljesen sivatagos, a felszínen sok helyen itt is homok 

található.  

A tenger és a Vörös-tengeri-hegység közötti keskeny, nagyrészt sík parti zóna 

húzódik. 

A Vörös-tengeri-hegység Port Sudantól nyugatra, Sinkat környékén némileg kiszélesedik.  

 Éghajlati szempontból a terület nagy része sivatagi, az átlagos éves 

csapadékmennyiség az egyiptomi területen 2.75 és 50mm között változik.19 A ritka esők 

általában rövid, de nagyon heves záporok formájában érkeznek.  

A Vörös-tengeri-hegységben nagy számban találhatóak kisebb víznyerő helyek, 

elsősorban kutak, de ezek jelentős része a hosszan tartó szárazabb időszakokban kiszárad.  

A Vörös-tengeri-hegység hidrológiai szempontból legjobb adottságú zónája az 

egyiptomi-szudáni határvidéken húzódó Gebel Elba vidéke, ahol a magas csúcsok közötti 

vádikban jóval nagyobb a csapadékmennyiség, és ennek következtében itt sajátos 

vegetáció alakult ki. Fontos tényező a növényzet szempontjából a tengerparti vidéken és a 

magas hegyek között lecsapódó pára is.   

 

1.3 Növényzet, állatvilág 

 

Ma a sivatagos területet viszonylag gyér növényzet borítja20, elsősorban különböző 

tüskés cserjefélék találhatóak a felszínen. Jóval kedvezőbb adottságúak a Vörös-tengeri-

hegységben húzódó vádi-rendszerek, ahol a talaj közelében jóval több víz található és itt 

                                                 
19 Hobbs 1989, 4. 
20A egyiptomi terület növényzetének összefoglalása: Cappers 2006, 21-37. 
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mély gyökeret eresztő fákból, elsősorban akáciafélékből egész ligetek, sőt a Gebel Elba 

környékén erdők alakulnak ki.  

A sivatagban található keményfák, elsősorban az akácia, kiválló tüzelőértékkel 

rendelkeznek, ezért mind a mai napig rendszeresen égetnek faszenet itt, a fafélékben 

szegény Nílus-völgyi területek számára. Igen valószínűnek tűnik, hogy az egyiptomi 

sivatagi övezetben a történeti korú bányaövezetek és sivatagi útvonalak környékének mai 

kopársága egyenes következménye e fafélék kitermelésének. 

Nincs okunk feltételezni, hogy a terület éghajlata vagy növényzete a 

disszertációban vizsgált időszak óta jelentősen megváltozott volna. Erre utal az idősebb 

Plinius, amikor a Koptosztól keletre található sivatagról azt írja 21 , hogy ott szinte 

semmilyen növény nem terem, kivéve szórványosan akácia,22 ezzel szemben viszont a 

tengerpart közelében szinte egész erdőségek vannak. A megjegyzés minden bizonnyal a 

délkeleti övezetre, a Gebel Elba környékére vonatkik. 

Az állatvilág változatos, az ízeltlábúak és a hüllők mellett nagyszámú madár él a 

területen. Az emlősök közül, az apró rágcsálók, sivatagi nyúl, róka és főleg az elzárt 

vidékeken gazella és kőszáli kecskék élnek. A sivatagi nomádok mai legfontosabb 

haszonállatai a kecskefélék és a teve. 

 

1.4 A terület mai lakossága 

 

A Keleti-sivatagnak az egyiptomi tengerparton kialakult üdülő városait leszámítva, 

ma a lakosság igen gyér. Az egyiptomi területen északon a valószínűleg arab eredetű 

Amariin törzs, tőlük délre a Wādi Hammamat vonaláig a szintén arab eredetű ma’aza 

törzs23 területe található. 

A Wādi Hammamattól délre, egészen az eritreai határvidékig, a Vörös-tenger és a 

Nílus-völgy közötti terület a különböző bedzsa törzsek lakóhelye.24 Az egyiptomi-szudáni 

határvidékig ma már az arab nyelven beszélő ababdák élnek. A Gebel Elba környékén és 

Szudán északi részén a bisarinok, tőlük délre a hadendova, beni-amerek és egyéb kisebb 

bedzsa csoportok élnek, akik nagyrészt ma is a to bedawi-nak nevezett bedzsa nyelven 

beszélnek. A szudáni területen arab származású rashaida csoportok is találhatóak.  

                                                 
21 Nat. Hist. 13.50.139. 
22 A „spinam quae sitiens vocatur” kifejezés pontos jelentése azonban bizonytalan 
23 Hobbs 1989. 
24 Murray 1935a 301-307; Newbold 1935. 
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Egyiptom területén, a sivatag belsejében ma már csak kis számban élnek nomád 

csoportok, azonban dél felé haladva számuk megnő. Az itt élők állattartó életmódja 

jelentősen függ a csapadéktól, hosszabb szárazságok katasztrófális következményekkel 

járnak az állatállomány számára, és a sivatagi csoportokat a Nílus-völgybe, illetve a Vörös-

tenger parti városokba való vándorlásra kényszeríti.  

Elsősorban a Vörös-tenger partvidékén, a nomád állattartók mellett kisebb 

csoportok mezőgazdasággal is foglakoznak a területen, főleg szorgumot (durrát) 

termesztenek, a Gash-delta vidékén pedig gyapot termesztésére is történtek kísérletek.  
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2. Kutatások a hegyekben  

2.1 Korai utazók és kutatók 

 

Az első európai, aki hosszú idő után eljutott a Nílustól keletre fekvő vidékre, az 

álruhában utazó Johann Ludwig Burchardt (1784-1817) volt, aki 1813-14-ben, útban 

Mekka felé, a felső-egyiptomi Darawból utazott Berber irányában, nagyrészt a Koroszko – 

Abu Hamed út mentén, majd Shendiből eljutott Suakin kikötőjébe. Utazásának 

nyomorúságos körülményeiről és életveszélyes élményeiről szóló részletes beszámolója 

korai halála után jelent meg.25 

A Keleti-sivatag újrafelfedezése és feltérképezése a 19. század első évtizedeiben 

kezdődött meg. A korai utazók fő célja a klasszikus antik forrásokban szereplő legendás 

arany- és drágakőbányák felderítése volt, amelyet Mohammed Ali pasa is támogatott. Az 

első utazók között volt Frédéric Cailliaud (1787-1869), aki 1816-ban és 1817-ben több 

expedíciót vezetett Edfuból indulva a Mons Smaragdinus övezetébe és ő felfedezte fel 

többek között Kanaist, Gebel Zubarát, Sikatot, valamint Nugrust és a főbb emlékekről 

színes metszetekkel illusztrált leírást is közreadott.26 

Szorosan Cailliaud nyomában járt az olasz származású szerencsevadász Giovanni 

Battista Belzoni, aki szintén eljutott a Mons Smaragdinusra, majd onnan tovább utazott a 

Vörös-tenger felé és rábukkant Bereniké romjaira.27 

A déli területek feltérképezését Louis-Maurice-Adolphe Linant de Bellefonds 

(1799-1883) kezdte meg 1831-1832-ben, aki Mohammed Ali támogatásával és 

Burchardtnál jóval szerencsésebb és biztonságosabb körülmények között utazhatott a 

Koroszkói sivatagi útvonalon, majd később elsőként utazott végig az Wādi Allaqin 

keresztül a Gebel Elba irányába, majd visszafelé, északkeleti irányba Asszuán felé. 

Utazása után elsőként adott nagyon pontos rajzokkal illusztrált leírást az ókori és középkori 

aranybányákról, Deraheibről, valamint többek között a Bir Abū Safánál található 

Ptolemaiosz-kori sziklatemplomról.28  

Az egyiptomi sivatag kutatásának egyik legérdekesebb alakja John Gardner 

Wilkinson (1797-1875), aki 1821-1833 között bejárta a sivatagot és utazásáról, valamint az 

                                                 
25 Burchardt 1819. 
26 Cailliaud 1821. 
27 Belzoni 1820. 
28 Linnant de Bellefonds 2004 (1868). 
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ott talált romokról számos vázlatot és leírást készítetett, amelyek néhány kivétellel29 a mai 

napig kiadatlanok maradtak. 

1846-ban Hienrich Barth (1821-1865) Asszuánból Bereniké környékére utazott és 

ott, többek között, felfedezte Shenshef romjait is.30 

1852-ben a Lepsius-féle expedíció eljutott a Mons Smargdinusra, a Mons 

Claudianusra, valamint lemásolt számos, a Wādi Hammamatban található fáraókori 

feliratot.31  

A 19. század utolsó évtizedeinek egyik legjelentősebb felfedezője Georg August 

Schweinfurth (1836-1925) biológus, afrikanista volt, aki 1863-ban 6 hónapos utazást tett a 

Vörös-tenger partvidékére, eljutott többek között a Gebel Elbára is. Később, 1876 és 1888 

között is többször járt ezen a vidéken. Részletes biológiai és néprajzi megfigyelései mellett, 

elsőként azonosította a Nílus-völgyben található késő antik sírhalmokat bedzsa 

temetkezésenként.32  

1884-85 telén Vladimir Semionovits Golénicheff (1856-1947) felmérte a Wādi 

Hammamat sziklafeliratait és rajzait, majd 1889-ben Edfu Bereniké környékére utazott és 

beszámolt több hellénisztikus kori útállomásról és bányatelepről.33 

1891-ben Ernest Aycoghe Floyer vezetésével nagyszabású, komplex geológiai, 

topográfiai és régészeti expedíció derítette fel a sivatag egyiptomi részét, amelyről 

részletes, fotókkal és rajzokkal ellátott könyv jelent meg.34 

1895-ben Theodore Bent régész utazta be hajóval és szárazföldön a Vörös-tenger 

partvidékét Quseirtől, Haleiben át, Suakinig és közben számos partközeli lelőhelyet és 

bányatelepet látogatott meg és készített róluk fotódokumentációt.35 

 

2.2 Szisztematikus régészeti és topográfiai kutatások 

 

A korai utazások után a sivatag részletes és pontos, szisztematikus feltérképezése 

1897-1898-ban indult meg, amikor Thomas Barron és William. F. Hume (1867-1949) a 

felső-egyiptomi sivatag középső részét,36 nem sokkal később pedig John Ball (1872-1941) 

                                                 
29 Wilkinson 1835, 417-422. 
30 Barth 1859. 
31 A Keleti-sivatagról szóló rész: Lepsius – Naville 1913, 349-369. 
32 Schweinfurth 1922. 
33 Golénicheff 1890. 
34 Floyer 1895. 
35 Bent 1896. 
36 Baron –Hume 1902. 
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az egyiptomi terület délkeleti részét37 térképezte fel. Mindkét munkában bőséges leírás 

található a terület régészeti emlékeiről. Ebben a földrajzi felmérésben vett részt Frederik 

William Green (1869-1949) is, 1897-1900 között, aki két cikkben beszámolt a sivatagban 

látott sziklarajzokról és sziklafeliratokról.38 

Arthur E. P. Weigall (1880-1934) Felső-Egyiptom régészeti főfelügyelőjeként, a 20. 

század elején több utazást tett a sivatagba és az ottani régiségekről külön könyvben 

számolt be 1910-ben.39  

Az két világháború között a sivatagi kutatás egyik legaktívabb alakja az eredetileg 

geodéta George W. W. Murray (1885-1966) volt, aki először gyűjtötte össze cikkben a 

római kori régészeti lelőhelyeke,40 ezen kívül aprólékos művet írt a sivatagi beduinok 

életmódjáról.41 

Douglas Newbold (1894-1945) Szudánban, Kasszalában volt tisztviselő az Angol-

Egyiptomi Kondominium idején és számos, bedzsákkal kapcsolatos megfigyelése mellett42, 

fotókkal illusztrált leírást adott Deraheibről.43  

A Koptosz környéki terület részletes bejárása nagyrészt közvetlenül a második 

világháború után, Leo A. Tregenza (1901-1998) Qenában dolgozó tanár nevéhez fűződik, 

aki a nyári szünetek idején, több hónapos tevés túrák során járta be az északi nagy 

kőfejtőket. Utazásairól ismeretterjesztő könyvekben 44  valamint tudományos cikkekben 

számolt be.45 Tregenz, a cikkeinek egy részét David Meredith-el együtt publikálta, aki 

1952-53-ban két összefoglaló cikkben gyűjtötte össze a Keleti-sivatag római kori 

lelőhelyeit,46 majd 1958-ban elkészítette a Tabula Imperii Romani sorozatban Thebais és a 

Keleti-sivatag részletes térképét.47  

A kutatást ezután az egyiptomi területen a római kori bányatelepek, erődök és 

kikötővárosok vizsgálata határozta meg. Az 1960-as évek elején egy német expedíció 

mérte fel a Mons Claudianuson és a Mons Porphyritesen található romokat.48  

                                                 
37 Ball 1912. 
38 Green 1909a és Green 1909b. 
39 Weigall 1909. 
40 Murray 1925. 
41 Murray 1935a. 
42 Newbold 1935. 
43 Newbold 1948. 
44 Tregenza 1955; Tregenza 1958. 
45 Tregenza 1949a; Tregenza 1949b; Tregenza 1950; Tregenza 1951;Meredith - Targenza 1949; Meredith - 
Targenza 1950; Tregenza – Walker 1949. 
46 Meredith 1952; Meredith 1953. 
47 Meredith 1952. 
48 Kraus - Röder - Müller-Weiner 1967. 
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Az 1970-es években A. Bernand több monográfiában gyűjtötte össze a sivatagban 

található görög és latin nyelvű feliratokat.49 

1978-ban és 1980-ban az Oriental Institute of the University of Chicago kezdett 

ásatásokat Quseir al-Qadīmban, a római és középkori kikötővárosban. Az ásatások mellett 

az expedíció tagjai több környékbeli és távolabbi lelőhelyet is felmértek.50  A kutatási 

eredményekről részletes jelentések jelentek meg.51 

Az 1980-as évek második felében párhuzamosan indultak meg az egyiptomi sivatag 

római erődrendszereinek szisztematikus amerikai és francia kutatásai. Az amerikai kutatás 

kétségkívül legjelentősebb alakja Steven Sidebotham, aki az abū ša’ar -i késő római erőd 

részletes kutatása mellett52 terepbejárást és felmérést végzett a Koptosz – Quseir53 és a 

Qena – Abū Ša’ar útvonalon is.54 Nevéhez köthető a Via Hadriana bejárása55 és számos 

más római útvonal feltérképezése is.56 

1994 és 2001 között szintén Steven Sidebotham volt a Bereniké kikötővárosát 

feltáró közös amerikai – holland projekt egyik vezetője, 57  amelynek során számos 

környékbeli és távolabb fekvő régészeti lelőhely felmérése is megtörtént. A Bereniké-

projekt kényszerű megszakítása után a kutatásokat a Mons Smaragdinus környékén 

folytatta 2001-től 2003-ig.58 

A francia kutatás szintén az 1980-as évek elején kezdődött, amikor Michel Reddé 

szintén a Koptosz – Quseir útvonal erődjeit kutatta,59 majd később ásatásokat is folytatott 

ezen a területen, a Hèlen Cuvigny nevével fémjelzett projekt keretében. Az 1990-es évek 

végétől ez az expedíció a Koptosz – Bereniké útvonal erődjeiben folytatja a kutatásokat.60 

A Mons Claudianuson 1987 – 1993 között, a Mons Porphyritesen 1994-1998 között 

Valerie Maxfield és David Peacock vezetésével folytak feltárások, amelyekről jelenleg is 

folyamatosan jelennek meg részletes publikációk.61 

                                                 
49 I. Ko Ko; I. Pan. 
50 Sidebotham 1995, 1996b, 1996c, 1997a, 1998, 1999, 2000, 2002a, 2007b; Sidebotham - Barnard – Harell – 
Tomber 2001; Sidebotham - Barnard – Pyke 2002; Sidebotham – Barnard – Pintozzi – Tomber 2005. 
51 Whitecomb - Johnson 1979 és 1982. 
52 Sidebotham - Riley - Hamroush - Barakat 1989; Sidebotham 1993, 1994a,1994b.  
53 Zitterkopf - Sidebotham 1989. 
54 Sidebotham - Zitterkopf - Riley 1991. 
55 Sidebotham - Zitterkopf 1997; Sidebotham - Zitterkopf 1998; Sidebotham - Zitterkopf – Helm 2000. 
56 Sidebotham 2002a. 
57 Berenike 1994; Berenike 1995; Berenike 1996; Berenike 1997; Berenike 1998; Berenike 1999-2000. 
58 Sidebotham – Nouwens - Hense – Harrell 2004. 
59 Reddé - Golvin 1987. 
60 Összefoglalása: RMH. 
61 Mons Porpyrites 1.-2.; Mons Claudianus 1.-3.; O. Claud. I.-III. 
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Quseir al-Qadīmban 1999-2003 között David Peacock és Lucy Blue vezetésével 

folytatódtak a feltárások. 62 

A nagy projektek mellett több kisebb terepmunka is folyt az egyiptomi területen. 

Ezek között sajnos mind a mai napig kiadatlan Sharon C. Herbert - Henry T. Wright 

munkája. A Michigani Egyetem, az Assziuti Egyetem és a Delaware Egyetem expedíciója 

1987-1991 között elsősorban a Koptosz –Bereniké útvonal római erődjeiben folytatott 

kutatásokat.63  

Kisebb amerikai ásatások folytak a 1999-2002 között Marsa Nakari római 

kikötővárosában.64  

1998 és 2004 között az ELTE Egyiptológiai Tanszéke folytatott Luft Ulrich 

vezetésével kutatásokat Bir Minayhban, amelynek összefoglaló publikácója jelenleg 

nyomdai előkészítés alatt áll. 

A szudáni területen jóval kevesebb régészeti kutatás folyt Szudán függetlenségének 

kikiáltása után. 

1967-ben rövid, részleteiben publikálatlan olasz kutatások folytak a Port Sudan 

környéki hegyekben,65 amelynek tagjai több tumuluszt is feltártak, valamint Nubtban is 

jártak.66  

Szintén csak nagyon rövid előzetes jelentések jelentek meg a Vörös-tenger 

partvidékén 1979-1983 között terepmunkát végző és elsősorban Aidhabnál ásatásokat 

folytató Mission Soudano-Française dans la province de Mer Rouge (Soudan) 

tevékenységéről.67 

 1970-es - 1980-as években készítette el a szudáni terület Vörös-tenger vidékének 

aprólékos régészeti topográfiáját F. W. Hinkel, amely az összes, a területre vonatkozó 

írásos forrást összegyűjtötte, számos terepi megfigyeléssel kiegészítve azt. Nagy kár, hogy 

az Archaeological Map of the Sudan sorozat a szerző halálával valószínűleg végleg 

abbamaradt. 

                                                 
62 Peacock – Blue 2006a. 
63 A project rövid összefoglalása: 
http://www.lsa.umich.edu/umich/v/index.jsp?vgnextoid=b1438c4e0ad08110VgnVCM100000a3b1d38dRCR
D&vgnextchannel=dab12fd8f3904110VgnVCM1000003d01010aRCRD&vgnextfmt=print 
64 Seeger 2001. 
65 Rachewiltz 1968. 
66 Hinkel 1992, 79. 
67 Bazzana 1979 és 1983; Élisséeff et al. 1980 és 1981. 
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Az 1980-as években indult a nápolyi Istituto Universitario Oriantale kelet-szudáni 

kutatási projektje, amely elsősorban Kasszala környékén és a Gash-deltában folytatott 

régészeti kutatásokat.68  

Az 1990-es évek végén a szudáni sivatagban, elsősorban a Wādi Allaqi, a Wādi 

Gabgaba, valamint a Koroszko – Abu Hamed útvonal mentén folytatott, általában csak 

felszíni kutatásokat az Alfredo és Angelo Castiglioni által szponzorált Centro Richerche 

sul Deserto Oriantale (Ce.R.D.O). Ez a kutatás néhány specialista bevonásával, így is 

nagyon fontos tudományos eredményeket hozott. 69  

Szintén ígéretes vállalkozás az a Bergeni Egyetemhez köthető interdiszciplináris 

expedíció, amely elsősorban Tabot környékén folytatott biológiai, környezetgazdálkodási 

és régészeti kutatásokat.70  

Mind egyiptomi, mind szudáni sivatagi területeket érintett az a német kutatási 

projekt, amely elsősorban a területen fekvő aranybányákat vizsgálta.71  

 

 

                                                 
68 Összefoglalóan: Fattovich 1989a; Fattovich 1989b; Fattovich 1990. 
69  Sadr - Castiglioni - Castiglioni - Negro 1995; Sadr - Castiglioni - Castiglioni 1995; Castiglioni - 
Castiglioni - Vercoutter 1995; Sadr - Castiglioni - Castiglioni 1997; Sadr - Castiglioni Castiglioni 1998; Sadr 
- Castiglioni - Castiglioni 1999; Castiglioni - Castiglioni 2004; Sadr - Castiglioni - Castiglioni man; 
Castiglioni - Castiglioni - Llopis man. 
70

Magid - Pierce - Krzywinski 1995; Magid 1998; Krzywinski - Pierce 2001; Magid 2004. 
71 Klemm - Klemm 1994 és 1997; Klemm - Klemm - Murr 2002. Sajnos ennek a kutatás, kronológiai 
eredményeinek régészeti értelmezése meglehetősen nehéz.  
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3.A sivatag története az írott források alapján 

3.1 A Korai császárkor  

3.1.1 A Keleti-sivatag és lakói a kora római földrajzi munkákban 

 

A hellénisztikus szerzők számára Aithiopia, azaz az Egyiptomtól délre fekvő terület, 

a civilizált világ határán túl húzódó egzotikus vidék volt. A Keleti-sivatag ennek a 

periférikus területnek is a határvidékét jelentette. Bár a Vörös-tenger kikötőinek ismerete 

korántsem volt érdektelen a hellénisztikus szerzők számára, a hátországnak, a Nílus-völgy 

és a tenger közti zónának, csak kevés figyelmet szenteltek.72  

 Egyiptom elfoglalásával ez a marginális terület egyszerre a Római Birodalom 

határvidékévé vált. Strabón, aki a Kr. e. 20-as évek elején személyesen járt Egyiptomban, 

leírja, hogy amikor Cornelius Gallusszal éppen Asszuánban tartózkodott értesült arról, 

hogy a Myos Hormos kikötőjéből 120 hajó indult útnak a Távol-Keletre.73 Szintén ebből a 

vörös-tengeri kikötőből indult Arabiába Kr. e. 25-ben az Aelius Gallus-féle, sikertelen 

hadjárat.74 Strabón a sivatagon átvezető kereskedelmi utakról is adott egy rövid leírást:75 

 

„Innen kezdődik a földszoros a Vörös-tenger felé Bereniké városáig, amelynek kikötője 

nincs ugyan, de a földszoros kedvező fekvése miatt jó szálások vannak benne. Állítólag 

Philadelphos vágatta hadseregével ezt az egyébként víztelen utat és útállomásokat 

készíttetett, mint a kereskedelmi és tevéken tett utaknál, s ezt azért tette, mert a Vörös-

tenger, főképpen a csücskétől kiindulók számára nehezen hajózható. Ez a tapasztalat 

szerint nagyon hasznosnak bizonyult, s most Koptoszba visznek minden indiai, arábiai és 

az Arab-öblön felszállított aithiopiai árut, s ez az efféle szállítmányoknak a piaca. 

Berenikétől nem messze van Myos Hormos városa, kikötőhelyekkel a hajózók számára. 

Koptosztól nem messze van az úgynevezett Apollónopolisz, úgyhogy a földszorost 

mindkét oldalon két város határolja. Most azonban Koptosz és Myos Hormos áll jó hírben, 

és ezeket a helyeket használják. Azelőtt a tevéken szállító kereskedők éjjel utaztak, a 

csillagokat figyelve, és mint a hajósok, vizet is vittek magukkal az útra, most azonban jó 

                                                 
72 A klasszikus auktorok Aithiopia-képéhez lásd: Török 1997, 69-73. 
73 Strabón 2.5.12.  
74 A hadjárathoz: Strabón 16.4.22-24, 17.1.53; Cassius Dio 53.29.3; Plinius Nat Hist. 6.160; Res gestae Divi 
Augusti 26.5. Lásd az utóbbihoz Török kommentárját: FHN III. 16. és Török 2008, 427-442. 
75 Strabón 17.1.45. 
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mélyre ásott kutak is vannak és ciszternák az esővíz felfogására, bár eső ritkán esik; az út 6 

vagy 7 napig tart. Ezen a földszoroson vannak smaragdkőbányák és más drágakövekért az 

arabok mély földalatti tárnákat ásnak.”76 

 

 A Strabón által leírt útvonal pontos azonosítása nem problémamentes. 77  A 

legvalószínűbb, hogy a szerző több sivatagi útvonalra vonatkozó információt gyúrt össze 

eggyé. A leírt 6-7 napos útvonal valószínűleg a Wādi Hammamaton keresztülvezető 

Koptosz – Myos Hormos útvonalra vonatkozhat. A szövegben szereplő Apollónopolisz, 

Hélène Cuvigny szerint, Apollonópolisz Mikrával (Qus) azonos, 78  bár ennél sokkal 

logikusabb magyarázatnak tűnne a várost Apollónopolisz Magnával (Edfu) azonosítani. Az 

utóbbi várost ugyanis, a régészeti adatok alapján, valóban a Ptolemaiosz korban kiépült 

útvonal kötötte össze Berenikével. A szöveg ebben az értelmezésben valószínűleg azt 

jelenheti, hogy Strabón információi szerint a római hódítás utáni első években Koptosz vált 

a távolsági kereskedelem központjává.  

 A Kr. e. 20-as - 10-es évekből nincsen szöveges adat arra vonatkozóan, hogy a 

rómaiak különösebb figyelmet szenteltek volna a sivatagi nyersanyaglelőhelyeknek, sőt, 

ahogy a fenti idézetből kiderül, ekkor még a sivatagban élő bennszülöttek maguk 

bányásztak itt smaragdot. Egyfajta érdektelenség tűnik ki Strabón másik rövid 

szöveghelyéből a keleti-sivatagi törzsekkel kapcsolatban, akiket kis létszámú és 

veszélytelen népességnek tartott és akik csak a magányos utazók számára jelenthetnek 

kockázatot.79 

 A sivatagban élő törzsek neveivel kapcsolatban Strabón már Eratoszthenészhez 

fordul segítségül,80 és három törzsükről tesz említést: a megabaroiról; a blemmikről, akik a 

Kusita Királyság (Aithiopia) uralma alatt álltak; valamint a Vörös-tenger partján élő 

troglodütákról.81 A megabarosokról máshol feljegyezte, hogy ők vasalt végű botokkal és 

lándzsákkal, valamint bőrpajzsokkal harcoltak, míg a többi törzs fegyvere az íj és nyíl, 

valamint a lándzsa volt.82 

                                                 
76 Földy József fordítása alapján: Strabón, Geographica. Budapest, 1977.  
77 Cuvigny 2003a 3-10. 
78 ibid. 7. 
79 Strabón 17.1.53. A lebecsülő megjegyzés kontextusa, azonban a római – kusita (meroéi) háború, ahol a 
római seregek könnyű győzelmet arattak, a rosszul felfegyverzett meroéi csapatok fölött. 
80 Lásd Török kommentárját a FHN III. 189-hez a 827. oldalon. 
81 Strabón 17.1.2. Valójában a forrásban „trogodütai” szerepel.  
82 Strabón 16.4.7. 
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 Pomponius Mela és Plinius az 1. század második felében, valószínűleg valamelyik 

korábbi hellénisztikus szerző leírásait átvéve,83 jóval fantasztikusabb képet fest a Nílustól 

keletre élő törzsekről. Mindketten a szatírok közé helyezik ezeket a távoli népeket. 

Pliniustól megtudjuk, hogy a blemmiknek nincsen fejük, hanem szájuk és szemük a 

mellkasuk közepén van.84 Egy másik helyen Plinius további törzsneveket sorol fel a Vörös-

tenger partvidékén, megemlítve köztük az arabokat és troglodütákat.85   

 Némileg pontosabb képet ad a vidékről a valószínűleg a 1. század végén vagy a 2. 

század elején összeállított Periplus Maris Erythraei, amely vörös-tengeri és indiai 

kereskedelmi célpontokat és kikötőket vette sorra. A Periplus szerint Bereniké hátországa 

már a barbárok földjének (βαρβαρικὴ χώρα) határa, innen délre egészen Ptolemaisz 

Theronig86 az ichtyophagosok (halevők) mögöttük pedig a moschophagosok (teknősevők) 

és az agrophagosok (nyershúsevők) laknak.87   

 Ptolemaiosz földrajzi munkájában elsősorban a keleti-sivatagi kőfejtőkkel 

foglakozott. Írt többek között porfír és valószínűleg a gránitbányákról, valamint megemlíti, 

hogy ott a „halevő arabegyiptomiak” (Άραβαιγύπτοι) laktak.88 

3.1.2 A római uralom kezdete a Keleti-sivatagban: bányatelepek és kőfejtők   

 

A római hódítás utáni első évtizedekre vonatkozólag egyelőre nincsen írásos adat 

arra, hogy a birodalmi közigazgatás bármilyen szervezett formában foglalkozott volna a 

Keleti-sivatag bányáival. Így elképzelhető, hogy Strabón megjegyzése, miszerint az ott élő 

törzsek maguk bányásznak smaragdot, valós információkon alapul.   

A helyzet Augustus uralkodásának második felére változott meg, amikor a 

határvidék bányái szervezett igazgatást kaptak. A Wādi ’Umm Wiqālatban (Wādi Semna) 

talált, Kr. u. 11-re keltezett dedikációban már feltűnik Bereniké (övezetének) első ismert 

praefectusa (ἔπαρχoς Βερνίκης), Publius Iuventius Rufus, aki egyben a smaragd-, a topáz-, 

és Egyiptom összes bányájának (ἀρκιµεταλλάρχος), valamint a gyöngyhalászok 

főfelügyelője címet is viselte. 89 A praefectus egyben a legio III Cyrenaica tribunusa is volt. 

                                                 
83 Updegraff 1988, 64. 
84 Plinius Nat Hist 5.46. 
85 Plinius Nat Hist 6.167-168. 
86 Talán a szudáni – eritreai határvidéken található Aqiq-al való azonosításához lásd: Seager – Sidebotham – 
Harell – Pons 2006. 
87 Periplus Maris Erythraei 2. 
88 Geogr. 4.5.12. 
89 I. Pan. 51; legújabb kommentárja: Sidebotham - Barnard – Harell – Tomber 2001, 138-142. 
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 Az ebben a korban gyorsan meginduló bányászati és kőfejtő tevékenységre utal a 

Wādi Hammamat kőfejtőjében, Tiberius 4. uralkodási évében, Kr.u. 18-ban kőbe vésett 

felirat90 és az ugyanebben az évben a Mons Porphyritesen egy Pán és Szarapisz tiszteletére 

állított sztélé. Az utóbbi állítatója, Caius Cominus beszámol arról, hogy ő fedezte fel itt az 

új kőfejtőt.91       

A Wādi Hammamat közepén lévő kőbányában, az ottani sziklaszentély feliratai 

alapján, a kitermelés legalább Kr. u. 14-től92 a Julius-Claudius dinasztia idején93 mindvégig 

többé-kevésbé folyamatos lehetett. Erre utalnak az ott talált osztrakonok is.94   

Valamivel később, valószínűleg Nero korában kezdődött meg a kitermelés a Mons 

Claudianuson.95   

Az aranybányákkal kapcsolatban jóval kevesebb az információnk, ezekkel 

kapcsolatban írásos anyag egyelőre nem áll rendelkezésre. 

 

3.1.3 A sivatagi úthálózat kiépülése  

 

 A Julius-Claudius dinasztia idején a tengeri kikötőkhöz, elsősorban Myos 

Hormoshoz és Berenikéhez tartó kereskedő karavánok főleg két útvonalat használtak.  

Az egyik, a Myos Hormos felé vezető út már a Ptolemaiosz korban is létezett, 

Laqita oázisán és a Wādi Hammamat kőfejtő telepein keresztül vezetett.96    

 A Koptosz – Bereniké útvonal úgy tűnik, hogy csak a római kor első évtizedeiben 

kezdte átvenni a korábbi Edfu – Bereniké útvonal szerepét.97 Ezen az úton, a Wādi Minih 

fekvő egyik megállóhelynél lévő apró sziklafülkében található római feliratok közül a 

legkorábbi Kr. e. 4-re datálható.98  

 Az új berenikéi útvonal kiépítésével hozz összefüggésbe a kutatás a egy 

Koptoszban talált töredékes építési feliratot.99 Ezen az Egyiptomban állomásozó hadsereg 

különböző csapattesteiből kiválogatott, mintegy 1400 katona állított emléket a Koptosz 

környékén és a sivatagban végzett nagy építési munkáknak.     

                                                 
90 I. Ko Ko 41. 
91 Mons Porphyrites I., 60-61. 
92 I. Ko Ko 39. 
93 Brun 2003, 96. 
94 Kaysers 1993; Brun 2003, 97. 
95 Mons Claudianus II., 431. 
96 Myos Hormos I, 188-191. 
97 Sidebotham 2002a, 416. 
98 Cuvigny - Bülow-Jacobsen 1999. 
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Bár a felirat töredékes, az alábbi sorokból vázlatos képet kapunk arról, hogy hol és 

milyen építkezések folytak:   

 

Per eosdem qui supra scripti sunt 

Lacci aedificati et dedicati sunt 

Apollonos Hidreuma VII K Ianuar 

Compassi K Augustis 

Berenicide XVIII K Ianuar 

Myos Hormos Idus Ianuar 

Castram aedificaverunt et 

refecerunt 

 

„A fent felsoroltak víztározókat építettek és avattak fel Apollon Hydreumájánál 7 

nappal január kalendaeje előtt, Compassinál augusztus kalendaején, Berenikénél 18 nappal 

január kalendaeje előtt, Myos Hormosnál január idusán, (valamint) tábort építettek és 

újítottak fel.” 

 

A felirat szerint tehát a szöveg elején felsorolt katonák víztározókat és tábort 

építettek és újítottak fel a felsorolt helyeken. A laccus szó, mint más feliratokból látszik, a 

sivatagi környezetben víztározót jelent,100 amelyből - ezek szerint – a berenikéi útvonal két 

pontján, Apollonosnál és Compassinál, valamint magában Berenikében, és talán Myos 

Hormosban ástak egyet-egyet a katonák. A castrum, Hélène Cuvigny szerint, magára a 

koptoszi táborra vonatkozik, mivel így csak a nagyobb katonai létesítményeket 

nevezték.101 

A Myos Hormosba és Berenikébe tartó korai kereskedelmi karavánokkal 

kapcsolatban gazdag információkkal szolgálnak a Koptoszból származó, Kr. e. 18 és Kr. u. 

69 közé datálható úgynevezett �ikanor iratok. A 96 irat nagy része átvételi elismervény, 

amelyet egy tevékkel rendelkező szállítási vállalkozónak, Nikanornak és utódainak írtak a 

megbízottaik által a két kikötőbe szállított javakról.102 

                                                                                                                                                    
99 ILS 2483 = I. Portes 67; Cuvigny 2000, 162. 
100 Bagnall - Bülow-Jacobsen - Cuvigny 2001, 330 
101 Cuvigny 2003b, 269. 
102Cuvigny 2000, 163.; Cuvigny 2003b, 275. 
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A kiépült Koptosz – Bereniké útvonal 1. század közepi állapotával kapcsolatban 

Plinius ad részletes tájékoztatást:103  

 

MM p. ab Alexandria abest oppidum Iuliopolis; inde navigant �ilo Coptum 

CCCVIIII p., qui cursus etesiis flantibus peregitur XII diebus. A Copto camellis itur, 

aqationum ratione mansionibus dispositis: prima appellatur Hydreuma XXXII, secunda in 

monte diei itinere, tertia in altero Hydraumate a Copto LXXXV., deinde in monte mox ad 

Hydreuma Apollinis a Copto CLXXXIIII., rursus in monte. 

Mox ad �ovum Hydreuma a Copto CCXXXVI. Est et aliud Hydreuma Vetus – 

Troglodyticum nominatur -, ubi praesidium excubat deverticulo duum milium; distat a 

�ovo Hydreumate VII. inde Berenice oppidum, ubi portus Rubri maris, a Copto CCLVII p. 

sed quia maior pars itineris conficitur noctibus propter aestus est stativis dies absumuntur, 

totum a Copto Berenicen iter duodecimo die peragitur. 

 

„Kétezer mérföldre Alexandriától van Iuliopolis, innen a Níluson Koptoszba 309 

mérföldet utaznak, amely utat, amikor az északi szél fúj, 12 nap alatt teszik meg. 

Koptosztól tevével mennek tovább – ezen az úton a megállókat a vízvételi lehetőségekre 

való tekintettel jelölték ki. Az első neve Hydreuma – 32 mérföldnyire, a második a hegyek 

között van, (az előzőtől) egynapi járásra, a harmadik, egy másik Hydreuma Koptosztól 85 

mérföldnyire. A következő ismét egy hegyek között van, majd jön Appollon Hydreuma 

Koptosztól 183 mérföldre, aztán még egy szintén a hegyek között.   

Azután következik Novum Hydreuma Koptosztól 236 mérföldre. Van egy másik 

Hydreuma is (Vetus Hydreuma), amelyet Troglodyticumnak neveznek, ahol egy 2000 fő 

elszállásolására alkalmas erődítmény található – ez Novum Hydreumától 7 mérföldre 

fekszik. Ezután következik Bereniké települése, mely egy vörös-tengeri kikötő, Koptosztól 

257 mérföldre. Minthogy az út nagy részét éjszaka teszik meg és a napot a 

megállóhelyeken töltik, a teljes utat Koptoszból Berenikébe a 12. napon fejezik be.” 

 

Plinius tehát 12 naposra teszi az utat, de mindössze 7 + 1 állomást sorol fel:  

 Útállomás: Mérföld: Hely:  

- Koptosz   

1 Hydreuma  32 Laqita 

                                                 
103 Plinius Nat. Hist. 6.26.102-103. 
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2 Megálló a 

hegyek között 

 Al-Bweb(?)104 

3 Hydreuma  85  Daġbag 

4 Megálló a 

hegyek között 

  

5 Apollinis 

Hydreuma 

184 Wādi Gamal 

6 Hegyek között   

7 �ovum 

Hydreuma 

236 Wādi al-Ḫasir (?) 

8 (Vetus 

Hydreuma) 

+ 7 Abū Garīya 3 

 Bereniké 257  

 

A forrásból jól látszik, hogy az 1. század közepe táján még csak néhány kiépített 

kút és állomás volt az útvonalon, az út többi részén a pihenőket az utazók a hegyek között, 

a sivatagban töltötték. A Pliniusnál felsorolt kutak helye jól egybevág az ILS 2483 számú 

feliratban felsorolt kiépített víztározók helyével. Az első kiépített útállomás minden 

bizonnyal Phoinikon (Laqita) oázisában lehetett, a második Compassinál, a harmadik Wādi 

Gamalnál (Appolonos Hydreuma) a negyedik pedig már Berenikéhez közel, Novum 

Hydreuma vagy Vetus Hydreuma volt. Az utóbbi táborokkal kapcsolatban, Plinius 

megjegyzése alapján elképzelhető, hogy az ILS 2483 végén említett Bereniké környéki 

víztározó- és táborépítések erre a területre vonatkoztak.  

A kétezer fő elszállásolására alkalmas tábor említése Bereniké környékén 

ugyanakkor meglehetősen magas számnak tűnik, ekkora létszám a Vetus Hydreumával 

azonosított Abū Garīya 3 összes táborában, már csak a vízellátás miatt is, szinte 

elképzelhetetlen.  

  Az egymástól átlagosan kétnapi járóföldre elhelyezkedő kutak azonban korántsem 

jelentettek biztonságos utazási körülményeket ezen az úton. Az építkezések következő 

fázisa már a Flavius-korra tehető. A Koptosz – Bereniké útvonal három táborában, Ḫasm 

al-Minihben, Ḫawr al-Ğirben és Sykaitban hasonló építési feliratok maradtak fent, Lucius 

Iulius Usus praefectus Aegypti látogatása idejéből, Kr.u. 76/77-ből, amelyekből többek 

                                                 
104 A hely azonosítása logikusnak tűnik a sziklamenedék korai feliratai alapján. Lásd:Cuvigny - Bülow-
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között világossá válik az útállomásokkal kapcsolatos három terminus technicus: a 

hydreuma, a lacus és praesidium jelentése.105  

 A hasonló szerkezetű feliratok közül a sykaiti a legépebb: 

Anno VIIII Imp(eratoris) 

Cesar(is) Aug(usti) Vespasiani 

L(ucius) Iulius Ursus pr(aefectus) Aegy(ti) rediens a 

4  Bern(icide) hoc loco ydreuma queri praecepit 

hoc cum esset inventum praesedium 

et lacus aedificari iussit cura(m) agente 

M(arco) Trebonio Valente pr(aefecto) mont<i>s 

8 Berenicidis 

 

„Imperator Caesar Augustus Vespasianus uralkodásnak 9. évében Lucius Iulius Ursus 

Egyiptom praefectusa Berenikéből visszafelé jövet utasítást adott, hogy keressenek 

hydreumát (kutat) ezen a helyen. Amikor megtalálták, víztározó és praesidium építését 

rendelte el Marcus Trebonius Valens a berenikéi hegyek praefectusa irányításával.”  

 

Ahogy a feliratból is látszik, a sivatagi utazók számára a legfontosabbak a kutak 

((h)ydreuma) voltak, amelyeknél víztározót (lac(c)ust106) lehetett létesíteni. A Flavius-

korban ezeket a víztározókat már kisebb erődítményekkel vették körül (praesidium).107 

Bizonyára nem véletlen, hogy a fenti, legalább három új útállomás építése után 

mindössze három évvel későbbre datálható a híres Koptoszi tarifa,108  amely pontosan 

szabályozza a tengeri kikötőkhöz vezető útvonalakat használó utazók által fizetett vámot. 

A Koptoszból kivezető útvonal mellett, 1893-ban talált feliratot 109  Domitianus 9. 

uralkodási évében, Kr.u. 90-ben készítették Mettius Rufus preafectus Aegypti és Lucius 

Antistius Asiaticus praefectus Montis Berenicidis parancsára. Ebből kitűnik, hogy mennyit 

kellett fizetni a különböző hajósoknak, mesterembereknek és mennyit a legkülönbözőbb 

                                                                                                                                                    
Jacobsen 2000. 
105 Bagnall - Bülow-Jacobsen - Cuvigny 2001. 
106 A szó jelentésének részletes elemzése: Cuvigny 200a, 270-271. 
107 Valószínűleg ekkor épülhetett a Myos Hormos-útvonal több praesidiuma is (Krokodilo (El-Muwayh ) és 
Maximianon (el-Zarqa)) is, de erre vonatkozólag csak régészeti adatok ismertek. Lásd: Brun 2003g, 196-198.  
108 OGIS 674= I. Portes 67. 
109 Cuvigny 2000, 165. 
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málhásállatokért. A legnagyobb vámmal a praesidiumokban és a kikötőkben dolgozó 

prostituáltakat sújtották.110   

Szintén Mettius Rufus idejére keltezhető egy, még csak előzetes jelentésből ismert 

építési felirat Didymoi (Ḫasm al-Minih) praesidiumából, amely egy nagy víztározó 

(magnus laccus) építéséről számol be.111 

Könnyen elképzelhető, hogy éppen ennek a helytartónak egy kisebb hadjáratáról 

számol be egy régóta ismert, papiruszra írt levéltöredék, a Papyrus della racolta Milanese 

40. Ez egy rómaiak, aithiopok és a trogodüditák közötti, a hegyekben folytatott 

összecsapásról számol be. A rómaiakat egy bizonyos Rufus vezette.112  

Bár az irat pontos datálása113 és a meglehetősen gyakori Rufus név viselője nem 

azonosítható, a néhány éven belül végrehajtott nagyszámú építkezés és erődítés a 

sivatagban, talán arra utal, hogy fegyveres beavatkozásra is sor kerülhetett a 

határvidéken.114  

 

3.1.4 A sivatagi út az itineráriumokban  

 

A sivatagon átvezető utak közül egyedül a Koptosz – Bereniké útvonal található 

meg a ránk maradt itineráriumokban és ókori térképeken. Ennek az útnak az állomásai 

fennmaradtak az Itinerarium Antoninianiban és a Tabula Peutingerianán is. Ezek közül az 

előbbi a praesidiumok neveinek latinos változatát, míg az utóbbi az osztrakon anyagban is 

szereplő görög névváltozataikat adja meg, a táborok egymástól mért távolságával együtt.115 

Mindkettő minden bizonnyal a 2. századi állapotokat rögzítette. 

Az alábbi táblázatban jól látszik, hogy Plinius kora óta kiépült a megerősített 

víztározók sora, egy napi járóföldnyire egymástól: 

 

 

                                                 
110 A téma összefoglalása: Cuvigny 2003d, 374-394. 
111 Grimal 1998, 537. 
112 FHN III. 224. Az ott javasolt datálás a Kr. u. 1. század második fele.  
113 Török 1989, 372. 
114 Vagy esetleg pont maguk az építkezések és a szegényes sivatagi erőforrások kihasználása okozták a 
konfliktusokat a bennszülöttekkel. 
115 Lásd például Iovis/Dios példáját. A fennmaradt változatok természetesen gyakran torzultak.  
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Egykori 

név118  

Mai 

név119 

Koptosz  Koptosz  Hormucopto    

Hydreuma  32 Phoinicon  24 Phenice 15 Phoincon Laqita 

Hegyek 

között 

      El-

Bwib(?) 

  Dydime 24 (48) Aphrodites 33 (48) Didymoi Ḫasm al-

Minih 

  Afrodito 20 (68) Didymos 20 (68) Aphrodites
120 

Ḫawr al-

Ğir 

Hydreuma   Compassi 22 (90) Compasin 15 (83) Compassi
121 

Daġbag 

  Iovis 23 

(113) 

Dios 22 

(105) 

Iovis(Dios)
122 

Abū 

Garīya 2 

Hegyek 

között 

       

  Aristonis 25 

(138) 

Xeron 24 

(129) 

Xeron123 Gerf 

  Falcro 25 

(163) 

Philacon 24 

(153) 

Phalacron
124 

Al-Dwig 

Apollinis 

Hydreuma 

184 Apollonos 23 

(186) 

Apollonos 24 

(177) 

Appollonos 

Hidreuma
125 

Wādi 

Gamal 

  Cabalsi 27 Caban 27  ? 

                                                 
116 Távolság Coptostól. 
117 Az Itinerarium Antoniniben szereplő táborok egymástól lévő távolságának adatai, valamint zárójelben a 
teljes, Coptostól számított távolság 
118 Az egykorú osztrakon és egyéb feliratosa anyag alapján. 
119 A helyek azonosításához lásd részletesen a régészeti fejezetet. 
120 Bagnall -  Bülow-Jacobsen - Cuvigny 2001, 325-326. 
121 ILS 2483. 
122 Cuvigny 2006, 412. 
123 Cuvigny 2007, 323. 
124 O. Krok. 61 alapján: Cuvigny 2005, 110-111. 
125 ILS 2483. 
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(213) (204) 

Hegyek 

között 

       

Aovum 

Hydreuma 

236 Cenon 

hidreuma 

27 

(240) 

Cenonnhydre-

uma 

28 

(232) 

 Wādi al-

Ḫasir 

(?)126 

(Vetus 

Hydreuma) 

(+7)      Abū 

Garīya 3 

Berenice 257 Berenicen 18 

(268) 

Perenicide 

portum 

22 

(264) 

Bereniké  Ras 

Banas 

 

A római forrásokban nem szerepel leírás sem az Edfu – Bereniké útvonalról, sem a 

Koptosz - Myos Hormos útvonalról.127  

3.1.5 A sivatag adminisztrációja  

 

A Keleti-sivatag területének főfelügyelője a kora római időszakban a praefectus 

montis Berenicidis (ἔπαρχoς ὄρουϚ Βερνίκη) volt. A praefectus Aegyptinek alárendelt 

tisztségviselők gyakran egyszersmind a Koptoszban állomásozó cohors parancsnokai is 

voltak. 128  A sivatagi terület vezetői a procurator augusti, vagy a procurator montis 

(ὲπίτροποϚ σεβαστοῦ / ὲπίτροποϚ ὄρουϚ) rangot viselték.129 A praefectus alá tartoztak a 

praesidiumokban állomásozó 15-20 fős kis egységek130 parancsnokai, a curatorok.131  

A sivatagban állomásozó apró helyőrségek legfontosabb feladata az útvonalakon 

folyó forgalom ellenőrzése, a kiemelt utazók kísérete és a felderítés volt. A lovas hírnökök 

voltak a felelősök a császári posta továbbításáért, valamint a praesidiumok őrizték a 

legfontosabb víztározókat, kutakat is.132 

A fent már idézett I. Pan. 51 alapján, Kr. u. 11-ben praefectus montis Berenicidis 

alá tartozott a bányák és kőfejtők felügyelete is. Később, az Antoninus-korban, a Mons 

                                                 
126 Sidebotham - Zitterkopf 1995, 44 
127 Míg az előbbi esetében ennek oka abban kereshető, hogy ezt az utat az Augustus-kor után csak ritkán 
használták, az utóbbi mellőzésére egyelőre nincs egyértelmű magyarázat.  
128 Bülow-Jacobsen - Cuvigny 2007, 23. 
129 A két cím (a praefectus és procurator) funkcionális különbsége nem pontosan tisztázott. Ez valószínűleg a 
lovagrendű viselők karrierjének állomásaival állhat összefüggésben. Ibid. 25-27. 
130 Ibid. 307-310. 
131 ibid. 313-317. 
132 Cuvigny 2003c, 321-333. 
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Porphyrites és a Mons Claudianus hivatalos dedikációin a praefectus Aegypti mellett csak 

a ἐπιτροποϚ τῶν μετάš ων (procurator metallorum) neve áll.133  

Az, hogy a Mons Claudianus és a Mons Porphyrites később a praefectus Montis 

Berenicidis felügyelete alá tartozott-e, jelenleg nem dönthető el, mivel az ott talált, 

zömében 2. századra datálható osztrakon anyagban nincsen erre utalás. 134  A Mons 

Claudianuson és a Mons Porphyritesen dolgozók legfontosabb vezetője a 2. század elején 

egy misztotésznek (μιcθωτὴc των μετάš ων) nevezett személy volt.135 Az ezt a címet 

viselő Epaphroditos Sigerianus, Hadrianus császár rabszolgája volt. 136  Az itt dolgozó 

munkásoknak két nagyobb csoportja volt. A familae-nek nevezett nagyszámú személy 

pontos státusza a sok feliratos emlék ellenére bizonytalan,137 a pagani-nak nevezett jól 

fizetett egyiptomi szakmunkások viszont biztos, hogy szabad emberek voltak.138  Az O. 

Claud inv. 1538 Traianus-korra datált adatai szerint 421 pagani és 400 familiahoz tartozó 

munkás dolgozott ekkor egy időben a Mons Claudianuson. Mellettük 30 katona és két tiszt, 

egy centurio és egy decurio teljesített szolgálatot a telepen.139  

  

3.1.6 Barbár támadások a 2. században  

 
A 2. század elején úgy tűnik, a sivatag veszélyesebb hellyé vált. A Wādi 

Hammamat praesidiumainak osztrakonjain ekkor bukkannak fel a szövegekben az 

egyszerűen csak barbároknak nevezett sivataglakók támadásairól szóló beszámolók.140 

Az ismert iratok nagy része Krokodilóból került elő. Az egyik levélben 18 barbár141 

támadásáról ír Caninus, az ala Apriana decurioja (?).142 A Traianus-kori irat beszámolója 

szerint a támadók elragadtak 50 (?) tevét Claudianus kútjától. Ezután kezdték üldözni őket 

a római katonák és végül megütköztek velük. Az összecsapásban a római oldalon többen 

elestek, az egyiküket egy bottal ütötték le. Éjszakára a katonák visszahúzódtak az erődbe. 

Egy másik osztrakon egy 61 fős barbár támadásról számol be.143  

                                                 
133 Mons Porphyrites: I. Pan 21; Mons Claudianus: I. Pan. 38 és 42. 
134 Cuvigny 2003c, 300-301. 
135 O. Claud. III., 15-17 
136 I. Pan. 21 és 42. 
137 O. Claud. III., 24-36. 
138 ibid. 12. 
139 u.o.  
140 Cuvigny 2003c, 351-352. 
141 O. Krok. 6. 
142 Az osztrakon publikációja Cuvigny 2005, 33-35. 
143 O. Krok. 47. 
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Egy harmadik, Hadrianus uralkodásának első éveire datálható levélben Cassius 

Taurinus praefectus montis Berenicidis arról értesíti a praesidiumok curatorait,144 hogy a 

barbárok megöltek 3 monomakhoszt.145 A portyák ebben a korban már a Mons Claudianus 

bányatelepeit is fenyegették, ahogy ez egy ott talált levélből is kiderül.146 

A barbár támadásokról szóló legrészletesebb beszámoló egy amphora oldalára 

másolt felirat, körlevelek egy csoportja, amely számos izgalmas kérdést vet fel a Keleti-

sivatag és a Dodekaszkhoinosz katonai igazgatásával kapcsolatban.147 Ez az O. Krok. 87 

számú osztrakon elsősorban Arruntius preafectus montis Berenicidis utasításait tartalmazza 

a praesidiumok parancsnokai számára, valamint több körlevelet egy bizonyos Cassius 

Victor, a cohors II Ituraerorum centruriójától, amelyek praesidiumok ellen intézett 

támadásokról beszélnek.  A körleveleket Kr.u. 118. március és április hónapjában írták. 

Patkua táborát 60 barbár támadta meg, legalább két katona meghalt és a barbárok egy nőt 

és két gyereket magukkal vittek. Összecsapásokra került sor Thonis Megalenél és Nitriai 

praesidiumánál is. 

 Az iratok különlegessége, hogy Cassius Victor a beszámolókat a megtámadott 

praesidiumokból egy Parembole nevű helyen kapta meg és küldte tovább a Keleti-sivatag 

táboraiba.  

Parembole azonosítása nem egyételmű. Az Itinerarium Antoninben148 szerepel egy 

ilyen nevű helyiség Contra Syenetől 16 mérföldre (23.6 km) délre, Debod közelében, tehát 

a Dodekaszkhoinosz területén. 149  Annak fényében, hogy a cohors II Ituraerorum 

katonáinak legalább is egy része ezen a vidéken látott el szolgálatot az Antoninus-

korban,150 elképzelhető, hogy valóban volt egy kisebb katonai tábor ezen a környéken. 

Patkoua, Thonis Megale és Nitirai preasidiumainak neve ez idáig nem bukkant még fel a 

Keleti-sivatag táborainak iratanyagában, amely szintén arra utalhat, hogy déli táborokról 

lehet szó.  

 Az utóbbi esetben viszont fontos kérdés, hogy ezek a kis táborok a Nílus-völgyben, 

vagy a Keleti-sivatagnak a Dodekaszkhoinosszal határos területén álltak-e. Asszuán 

                                                 
144 O. Krok. 60. 
145  A más kontextusban gladiátor jelentésű monomakhosz kifejezés értelmezése Cuvigny-ék számára 
problematikus, de véleményem szerint a fenti kontextus alapján is valószínű, hogy a Keleti-sivatagban 
fegyveres testőr, karavánkísérő értelemben használhatták. 
146 O. Claud. Inv. 490, lásd: Myos Hormos, 351 
147 Az osztrakon publikációja, részletes elemzése és érthetetlen módon hiányos fordítása: Cuvigny 2005, 135-
154.  
148 Itinerarium Antonini 161.1 
149 Ibid. 139-141. 
150 Speidel 1988, 786-787. 
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környéke ma a Keleti-sivatag egyik legkevésbé kutatható vidéke, azonban több, a mostani 

ismereteink alapján legalább a kora római időszakban még aktív déli lelőhely, mint a Wādi 

al-Hudi ametisztbányái vagy Abraq rejtélyes funkciójú erődje arra utalhat, hogy lehettek 

katonai megfigyelőpontok és telepek az Asszuán – Bereniké vonaltól délre is. 

 Amennyiben Patkoua egy Debod környéki táborral való azonosítása helyes, akkor 

az O. Krok. 87 másik fontos információja számunkra az, hogy a Dodekaszkhoinoszban és a 

Keleti-sivatagban állomásozó hadsereg folyamatos kapcsolatban állt egymással. Szintén 

erre utalhat egy másik, a Mons Claudianusról előkerült, Antoninus-kori osztrakon, amely 

egy a folyóvölgyben, valószínűleg a Dodekaszkhoinoszban itató barbár csoportról ad 

felderítési információkat.151        

Ennek a korszaknak egy epizódjába enged bepillantást egy Luxorban vásárolt oltár 

votív felirata:  

 

I.Pan 87: 

 

Pro salute Imp(eratoris) Caesaris | Traiani Hadriani Aug(usti) |  domini n(ostri) voto 

Serenus |  aram instruxit Iovi biduo |  secutus Agriophagos nequ|ssimos quorum fere pars 

mai| or in pugna perit neque vulnera |  [n]eque crim[ina subiit?] ille praedam |  que totam 

cum camelis apstulit | Ὑπὲρ σωτηρίας Αὐτοκράτορος Καίσαρος |  Τραιανοῦ Ἁδριανοῦ 

Σεβαστοῦ τοῦ κυρίου | Σουλπίκιος υἱὸς Γναίου Κουιρἱνα | ΣερηνὸϚ Ἀγριοφάγους 

δει[νοτά|τουϚ νικήσας τὸ Βωμόν]  

 
„Imperator Caesar Traianus Hadrianus Augustus, a mi urunk üdvére, fogadalomból állítatta 

ezt az oltárt Iupiternek Serenus, (miután) két napon keresztül üldözte a legnyomorultabb 

Agriophagoszokat, akiknek a legnagyobb része elhullott a harcban úgy, hogy ő maga sem 

sérülést, sem veszteséget [nem szenvedett (?)] és az ő zsákmányukat és tevéiket mind 

elhozta. Imperator Caesar Trainaus Hadrianus Augustusnak a mi urunknak Sulpicius 

Serenus Gnaius fia a Quirina tribusból [(miután) legyőzte] a nyomorult Agriophagoszokat 

[állíttatta ezt az oltárt].” 

 

Az oltárkő állíttatója, Sulpicius Serenus neve egyébként ismert a Memnon 

kolosszus egyik, Kr.u. 121/122-ben készült feliratából, ahol az ala Vocontiorum 

                                                 
151 O. Claud. Inv. 7309. Lásd: Cuvigny 2003c, 352. 
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praefectusaként szerepel. 152  Egy Iovis/Dios praesidiumában (Abū Garīya 2) nemrég 

előkerült levélben153 szintén szerepel Sulpicius Serenus, aki ekkor a procurator Augusti 

(ἐ cπιτροπος σεβα τοῦ) címet viseli, amely valószínűleg a praefectus montis Berenicidis 

rangnak egy változata. 154  Minden bizonnyal ebben a minőségében vezette Sulpicius 

Serenus a fenti rajtaütést, amelynek azonban lokális mérete jól kivehető a felirat 

megfogalmazásából. A szövegből úgy tűnik, hogy egy rablócsapat megtámadott 

valamilyen római érdekeltséget. Az, hogy ez a portya hol és milyen körülmények között 

történt, a szöveg nem számol be. Könnyen elképzelhető, hogy egy kereskedelmi karaván, 

esetleg egy sivatagi telep volt az áldozat, de azt sem lehet teljesen kizárni, hogy valamelyik 

kisebb Nílus-parti település. A portyázó csapatot a római katonák utolérték, és 

visszaszerezték az elrabolt javakat, valamint elragadták a bennszülöttek tevéit is. 

Összevetve az utóbbi momentumot a fent idézett korokodiloi osztrakonnal, amelyben a 

barbárok tevét raboltak,155 világosan látszik, hogy a sivatagi törzsek a 2. század elején új 

hátasaikkal már gyors támadásokat voltak képesek végrehajtani.  

A szövegben szereplő Agriophagos („Nyershúsevő”) megnevezés egyfajta történeti 

kontextust ad a Periplusban156 szereplő törzsnévnek, de egyszersmind arra is utalhat, hogy 

a katonai műveletek irányítójának ismeretlen volt, vagy nem volt fontos a támadók pontos 

törzsi identitása.  

A barbár támadók létszáma, a fenti adatok alapján, nem volt jelentős, a támadók 

harcértéke pedig eltörpült a reguláris római katonasággal szemben. Ezzel együtt, a 10-15 

fős apró praesidiumok helyőrsége és a kereskedő karavánok számára komoly veszélyt 

jelenthetett néhány tucatnyi tevés harcos is. 

A sivatagi portyázók mellett az utóbbi évek kutatásai némi információval szolgáltak 

a klasszikus forrásokban említett ichthüophagoszokkal (halevőkkel) kapcsolatban is,157 

akikben a Vörös-tenger partján élő, kis létszámú halászközösségek tagjait ismerhetjük 

fel.158 A Mons Claudianus osztrakonjain két említés található olyan barbárokról, akik friss 

halat hoztak a tengerről.159 Egy Myos Hormosban előkerült osztrakonon is szerepel egy 

                                                 
152 I. Memnon 20 
153 Bülow-Jacobsen - Cuvigny 2007, 12-15.  
154 Ibid. 17-27. 
155 O. Krok. 6. 
156 Peripl. M. Rubr. 2. 
157 Peripl. M. Rubr. 2.; Strabón, Geogr. 4.5.12. 
158 A témáról összefoglalóan: Thomas 2007. 
159 O. Claud 529 és 830. Lásd: Cuvigny 2003c 345. 
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bizonyos Pakubis Ichthyophagos, aki halászbárkájával Philoteras kikötőjébe való 

utazáshoz kért engedélyt.160 

 

3.1.7 A Via Hadriana és a sivatag a 2. század második fele 

 

Hadrianus császár egyiptomi látogatásához kapcsolódóan új colonia alapítására 

került sor Közép-Egyiptomban, Sheikh Ibadanál, a császár kegyencének, Antinoosz 

halálának helyszínén. Az új városhoz, Antinoopoliszhoz kapcsolódva egy új Vörös-tenger 

menti útvonal kiépítésére került sor, ez a Via Hadriana, amelynek építési felirata a város 

romjai közül került elő:161 

          

IGRR I. 1142 – I. Portes 80: 

 

Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Θεοῦ 

[Τραιαν]οῦ Παρθικοῦ νἱόϚ 

 Θεοῦ Νέρουα υἱωνόϚ Τραιανὸς 

4 ἉδριανὸϚ Σεβαστός ἀρχιερεὺς 

μέγιστος δημαρχικῆϚ ἐξουσίαϚ 

 τὸ κά αὐτοκρἁτωρ τὸ Β΄ 

ὕπατος τὸ γ΄ πατὴρ πατρίδος 

8 ὁδὸν καινὴν Ἁδριανὴν ἀπὸ 

βερενίκης εἰς Ἁντινόου διὰ 

τόπων ἀσφαλῶν καὶ ὀμαλῶν 

παρὰ τὴν Ἐρυθρἁν Θάλασσαν 

12 ὑδρεύμασιν ἀφθόνοις καὶ 

σταθμοῖς καὶ φρουρίοις δι- 

ειλημένην ἔτεμεν 

ἔτους κα Φαμενὼθ α 

 

„Imperator Caesar Traianus Hadrianus Augustus, az isteni Traianus Parthicus fia, 

az isteni Nerva unokája, pontifex maximus, huszonegyszeres néptribunus, kétszeres 

imperátor, háromszoros konzul, a haza atyja készíttette a Bereniké városából 

Antinoopoliszba vezető, biztonságos és sík terepen, a Vörös-tenger mentén haladó új 

                                                 
160 Thomas 2007, 150. 
161 I. Portes, 216-217. 
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Hadrianus-utat, , amely mellett bőséges kutakat , állomásokat és helyőrségeket állíttatott 

fel a 21 év Phamenoth hónap első napján ”      

  

A Kr.u. 137-re datálható feliratból kitűnik, hogy Bereniké felé vezető új kutakkal és 

megállókkal felszerelt útvonalat császári utasításra építették sík terepen. Hogy magának az 

útnak a létrehozásában mekkora szerepe volt a délebbi útvonalakon történt támadásoknak, 

az egyelőre bizonytalan. Ezzel együtt is meglehetősen nehéz elképzelni, hogy a például 

Koptosz – Bereniké útnál jóval hosszabb új sivatagi úton valóban jelentős kereskedelmi 

forgalom folyt volna. Steven Sidebotham véleménye szerint, aki az útvonal megmaradt 

útállomásait és szakaszait feltérképezte, 162  az utat elsősorban a birodalmi posta és az 

adminisztráció használhatta.163 Másrészről feltételezhetjük, hogy az új útvonal kiépítésének 

eredeti célja elsősorban Antinoopolisz gazdasági erősítése lehetett. 

A 2. század második felében némileg kevesebb forrás áll rendelkezésre a sivatagi 

területtel kapcsolatban. A Wādi Hammamat, a Myos Hormos felé vezető útvonal 

táboraiban viszonylag kevés az erre a korra datálható osztrakon, ez összefüggésben állhat a 

kikötő hanyatlásával. 164   Bereniké városából azonban két felirat, Marcus Aurelius és 

Lucius Verus közös uralkodására keltezett templomfelirat,165 és a városban állomásozó 

palmürai származású auxiliáris íjászok egyik, 2. század végére – 3. század elejére datált 

dedikációja is bizonyítja a város működését.166 Az északi kőfejtőkben, úgy tűnik ebben az 

időszakba is folytatódott a kitermelés.167   

 

3.1.8 A praesidium rendszer hanyatlása a 3. század elején  
 

A jelenleg publikált feliratos anyag alapján legkésőbb a Severus-korban megszűnt 

az adminisztráció a Wādi Hammamatban a Myos Hormos felé vezető útvonalon fekvő 

praesidiumokban.168 Ugyanakkor a Koptosz – Bereniké útvonal egyes táboraiban továbbra 

is állomásoztak katonák. A legkésőbbi datálható, publikált iratok Kr.u. 231-ből Iovis (Abū 

                                                 
162 Sidebotham - Zitterkopf 1997; Sidebotham - Zitterkopf 1998; Sidebotham - Zitterkopf – Helm 2000 
163 Sidebotham – Hense – Nouwens 2008, 42-43. 
164 Brun 2003g, 201-202. 
165 Meredith 1957, 69. 
166Sidebotham - Wendrich 1998b, 92-94. 
167 Mons Claudianus II, 432-433; Mons Porphyrites II., 21-23 
168 Brun 2003g, 201-202. 
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Garīya 2), 169  és Kr.u. 236-ból, Maximinus Thrax császár uralkodásának idejéből 170 

Didymoi (Ḫasm al-Minih) erődjéből kerültek elő.  

Különös jelentőséggel bírnak azok, az egy kivételével 171  még csak előzetes 

jelentésekből ismert szövegek, amelyek a praesidiumok katonái és a barbárok közötti 

viszonyról számolnak be. Ezekből úgy tűnik, hogy a katonák a Severus-korban már 

kénytelenek voltak együttműködni a bennszülöttekkel. Mind Iovisban, mind Didymoiban 

felbukkan egy barbár hüpotürannosz fejedelem, Baratit neve, aki levelet küld az erőd (vagy 

a berenikéi útvonal) katonáinak.172 Egy levélben utalnak egy barbár dekanosra és ötfős 

kíséretére, akik a fenti fejedelem követei, és akik kenyeret és bort kapnak ellátmányul 

Didymoi praesidiumából.173  

 A fenti adatok mind arra utalnak, hogy a római katonai jelenlét utolsó éveiben már 

csak a helyi törzsekkel való megállapodásokkal lehetett szavatolni a kis helyőrségek 

biztonságát. Ugyanakkor ez csak ideiglenes megoldást jelentett. Egy iratban egy 

monomakhosz panaszolja el, hogy társaival együtt a barbárok kiűzték őket 

praesidiumukból.174  

Az a tény, hogy egy barbár fejedelem levelet küld a curatoroknak, ékesen mutatja a 

sivatagi törzsek gyors akkulturálódását és szervezettségét. 

A jelenleg rendelkezésre publikált iratok alapján korai császárkorban kiépült erőd- 

és útállomás-rendszert, valamint bányatelepeket valószínűleg legkésőbb a 3. század 

közepére felhagyta a római katonaság. 

Az egyetlen kivétel talán a Sikait smaragdbányáiban talált, Gallienus 

egyeduralmának korára (Kr.u. 260-268) datált felirat, amelynek olvasata több szempontból, 

bizonytalan.175 Mivel a kis sikaiti sziklatemplom három kapuja fölé vésett felirat töredékes 

dedikációit csak 19. századi utazók hiányos és egymásnak ellentmondó másolatai alapján 

lehetett rekonstruálni.176 A sikaiti szikaltemplom felirata véleményem szerint valószínűleg 

jóval korábbi a 3. századnál.177        

                                                 
169 Cuvigny 2006, 410. 
170 Mathieu 2000, 509-510. 
171 Cuvigny 2000b, 417-418. 
172 Grimal 1999, 506; Cuvigny 2007, 320. A név az ez előzetes jelentésekben, és minden bizonnyal az 
osztrakonokon is, több változatban fordul elő.   
173 Grimal 1998, 541. 
174 Grimal 1999, 506.  
175 I. Pan. 69 
176 Foster – Sidebotham - Cuvigny 2007, 342-343. 
177 Önmagában a mára már nagyrészt megsemmisült felirat töredékességén túl, az olvasattal kapcsolatban az 
is különösen óvatosságra int, hogy a három kapuval rendelkező templom homlokzatára felvésett, 
folyamatosnak rekonstruált dedikáció kezdő sora csak a baloldali kapu felett kezdődne és később balról 
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3.1.9 Az Etióp határvidék  
 
 

A Vörös-tengeri hegység déli részén történt eseményekkel kapcsolatban roppant 

izgalmas, de sajnos sok bizonytalan elemet tartalmazó szöveg az úgynevezett 

Monumentum Adulitanum II., amelyet egy névtelen keresztény utazó - akit később Cosmas 

Indicopleustesnek neveztek - Adulisban másolt le a 6. században.178 A felirat egy kő trónra 

volt felvésve, amelyet egy ismeretlen, pogány axumi uralkodó állíttatott fel hogy 

megörökítse különböző győztes hadjáratait. A szövegben a következő olvasható: 

 

Ἀταλμῶ καὶ Βεγὰ καὶ τὰ σὺν αὐτο‹ς ἔθνη πάντα Ταγγαϊτîν τὰ μέχρι τîν τÁς 

Αἰγύπτου ὁρίων οἰκοῦντα ὑποτάξας πεζεύεθται ἐποίησα τὴν ὁδὸν ἀπὸ τîν τÁς ἐμÁς 

βασιλείας τόπων μέχρι Αἰγύπτου… 

 

„Legyőzve az Atalamot és a Bedzsát és velük együtt a Tangaites összes nemzetségét, akik 

Egyiptomi határig élnek, szárazföldi utat csináltattam birodalmamtól egészen 

Egyiptomig…” 

 

A szöveg pontos kora és állíttatója ismeretlen, valószínűleg a 2. - 3. századra 

datálható. Munro-Hay szerint talán egy Sembuthres nevű, Kr.u. 230-250 körül uralkodó 

király felirata lehetett.179 A legfontosabb információ azonban az, hogy számos, egyébként 

más ismeretlen nevű hegyvidéki törzsek mellett, bedzsa törzsek leigázásáról és egy, a 

Vörös-tengeri hegységen át vezető útvonal létrehozásáról, amely megkerülte a Kusita 

királyságot, is említést tesz.180  

 

3.1.10 Támadások a Thebais ellen a 3. század második felében   
 
 

                                                                                                                                                    
jobbra, a középső kapun folytatódna. A szöveg rekonstrukciójának számos további támadható pontja van. 
Ilyen például Bereniké megistenült személyként való említése és Mín sivatagi kultusza, amelyre semmilyen 
adat nincs a 3. század második feléből. 
178 FHN II. 234. 
179 Munro-Hay 1991, 80. 
180 Lásd a FHN III. 234-hez írt kommentárt 
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 Míg a Severus-korban és a Kr.u. 240 körüli időszakban a Keleti-sivatag 

helyőrségeinek okoztak fejfájást a barbárok, a 3. század második felétől a Nílus-völgy 

települései sem voltak biztonságban a sivatagi törzsek portyáitól.     

A Historia Augusta császáréletrajz-gyűjteményben több adat található arról, hogy a 

Thebais határvidékén élő blemmi csoportok már a 3. század második felétől súlyosan 

veszélyeztették a provincia biztonságát. 

 Probus császár (Kr.u. 276-282) életrajza szerint, az uralkodónak sereggel kellett 

kivernie a Koptost és Ptolemaiszt megszálló blemmyest.181 Bár a Kr.u. 400 körül íródott 

Historia Augusta forrásértéke igen csekély, Zosimos bizánci történetíró Historia nova 

című művének adataival összevetve valószínűsíthető, hogy volt némi alapja ennek a 

történetnek. Zosimos szerint ugyanis, Probus idejében Ptolemaisz városa fellázadt és 

összetűzésbe keveredett Koptossal (vagy inkább az ott állomásozó római csapattesttel?).182 

Ptolemaisz lakói szövetségesül hívták a blemmyest, Probus azonban mind a lázadó várost, 

mind a blemmiket leverte.  

 A két forrás összevetése alapján úgy látszik, hogy a 3. század második felétől a 

sivatagi blemmi törzs csapatai törtek be a tartomány belsejébe. A legvalószínűbb, hogy 

ezek a Keleti-sivatag útvonalain keresztül csaptak le a Nílus-völgyre, valahol éppen 

Koptosz vagy Qena közelében.183  

3.1.11 Összefoglalás  

 

A felsorolt források alapján a következő kép vázolható. A Keleti-sivatag 

bányatelepei és útvonalai Augustus uralkodásának második felétől épültek be 

bizonyíthatóan a római adminisztratív szervezetbe. A terület a Bereniké hegyek (Mons 

Berenicidis) nevet viselve egy praefectus (vagy néha procurator) irányítása alatt állt.  

Az itt futó fontos tengeri kikötőkhöz vezető kereskedelmi utak Nílus-völgyi 

végpontja és vámközpontja ettől a kortól kezdve Koptosz lett. A Koptosz – Myos Hormos 

és a Koptosz – Bereniké útvonalon, az utak mentén az 1. század elejétől kutakat és 

víztározókat építetett a római katonaság. Kezdetben ezek még csak kis állomások lehettek, 

                                                 
181 Historia Augusta, Probus 17. lásd még Török kommentárját a forráshoz: FHN III 284.,1065-66.  
182 Zosimos, Historia Nova 1.71.1 és FHN III 323, 1176. oldalon Török László kommentárjával. 
183 Az hogy ezek a csapatok a déli határ felől a Dodekaszkhoinoszon áttörve hatoltak volna ilyen mélyre 
Felső-Egyiptom belsejébe, nem valószínű. Lásd: Török 1995, 144-146. A Dodekaszkhoinosz római katonai 
feladásának időpontja egyelőre még bizonytalan, de nem kizárt, hogy a terület Kr.u. 250-körül már megszűnt 
a valódi római jelenlét. Lásd: Speidel 1988, 778. és a korszakhoz Török László kommentárjait a FHN III 238 
és 278-281, 328-as dokumentumhoz  
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majd a Flavius-kortól létrejött a megerősített praesidiumok hálózata egynapi járóföldre 

egymástól. Az állomások megerősítésében szerepet játszhattak a sivatagi bennszülöttek 

támadásai, akik a katonai jelentések tanúsága szerint meglehetősen sok problémát okoztak 

az utazóknak és helyőrségeknek az 1. század végén – a 2. század elején.  

A Mons Claudianuson és a Mons Porphyritesen ebben a korban nagy létszámú 

munkáscsapatok dolgoztak, de ennek ellenére a kőfejtő telepek kisebb egységei és 

állatállománya sem voltak teljes biztonságban a barbároktól. 

A 2. század második felével kapcsolatban jóval kevesebb az írásos forrás. Myos 

Hormos hanyatlásával párhuzamosan fokozatosan gyérül az információ a Wādi 

Hammamat táboraiból, de a Bereniké felé vezető útvonal, úgy tűnik, folyamatosan 

használatban volt a Kr.u. 240 körüli évekig. A sivatag feletti római ellenőrzés a Severus-

korban egyre bizonytalanabbá vált, és úgy tűnik, hogy a sivatagi barbárok már rá tudták 

kényszeríteni akaratukat az előretolt kis helyőrségek parancsnokaira.184 Nagyon fontos adat, 

hogy a barbárok fejedelme (türannosza) már a Kr.u. 230-as években írásban kommunikált 

a praesidiumok parancsnokaival. A vidék de facto római ellenőrzése, mai ismereteink 

szerint, a 3. század közepére teljesen megszűnt és a 3. század második felének zűrzavarait 

kihasználva a nomádok be-betörtek a Thebais északi részére.      

                                                 
184 Nem kizárt ugyanakkor, hogy a Nílus-völgyi katonai vezetők maguk igyekeztek egyes barbár törzsi 
vezetőkkel megállapodni, az útvonal és a táborok biztosítása érdekében. 
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3.2 A késő császárkor és a bizánci időszak  

3.2.1 Thebais határvidékének rendezése a tetrarchia korában  

 

 A határvonal és Dél-Egyiptom biztonságának megszilárdítására jelentős lépések 

születtek a tetrarchia idején.185 Diocletianus császár alatt (Kr.u. 284-305) Kr.u. 298 körül 

indult hadjárat a határvidék népeinek pacifikálására. Az eseményekre több utalás található 

az egykorú forrásokban,186 de a határrendezés részleteiről csak a 6. század közepén élt 

történetíró, Procopius művéből értesülünk. Diocletianus a forrás szerint feladta a Philae és 

Hiera Sykaminos (al-Maharraqa) között fekvő Dodekaszkhoinoszt, és az új határt Philaenél 

húzta meg.187 

 Procopius szerint a határrendezés után, a határ közelében élő nobák és blemmik 

rendszeres ellátmányt kaptak annak fejében, hogy nem támadnak római területre, valamint 

biztosította ezeknek a törzseknek, hogy szabadon látogathassák az ünnepek idején a philaei 

Ízisz szentélyt. Procopius leírása minden bizonnyal saját korának állapotait tükrözi, hiszen 

valószínűleg a 4. század közepéig, második feléig a Dodekaszkhoinosz a Kusita királyság 

uralma alatt állt.188  A katonai lépések mellett nem zárhatóak ki bizonyos diplomáciai 

megoldások sem a sivatagi törzsekkel való viszonyban.189        

 A déli határrendezés együtt járt a porfírbányászat újraindításával a Mons 

Porphyritesen190 és a Keleti-sivatag státuszának rendezésével a hadjáratot követő években. 

A sivatagi, vörös-tenger menti katonai jelenlétnek ugyanakkor az egyelőre egyetlen biztos 

írott forrása a Vörös-tenger partján álló Abū Ša’ar építési felirata,191 amely négy uralkodó, 

Galerius, Licinius Licinianus, Maximinus és Constantinus együttes uralkodása alapján Kr.u. 

308 vége és Kr.u. 311 nyara közé datálható. Valószínűleg ugyanennek a folytatása a 

következő igen töredékes építési feliratrészlet is192: 

 

 [...]anis limitibus apta in lit[ore?] [...] 

                                                 
185 Castiglione 1970; Török 1988, 29-30.  
186 Panegyrci latini 8.5.1-5, FHN III 280. 
187 Procopius, De bellis 1.19.27-37, FHN III 328. 
188 Török 1988a, 29-31. 
189 Lásd még Török László kommentárját a Procopius féle szöveghelyhez: FHN III 1191-93. oldalán. 
190 A kőfejtő újraindításnak legékesebb bizonyítékai maguk a tetrarchia kori porfírszobrok, de a bányatelep 
régészeti anyagában is jól megfigyelhető ez a fázis. Lásd: Mons Porphyrites II., 21-23 és Török 2005, 183-
193. 
191 Bagnall - Sheridan 1994a, 159-160. 
192 u.o. 160-161. 
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 curante Aurel(io) Max[imino v(iro) p(erfectissimo) duce Aegypti Thebai- 

 dos utrarumque Lib(yarum)] [...] 

 

[...]megerősített útvonalakkal és parton felállított [...] 

[...]Aurelius Maximinus vir perfectissimus, Egyiptom és Thebais és a két Libia duxának 

felügyelete alatt [...] 

 

 A feliratban szereplő katonai parancsnok nevét a luxori templom tetrasztülonjának 

dedikációjából is ismerjük.193 A limes szót itt megerősített útvonal értelemben használják. 

Az apta in litore kifejezés pedig valószínűleg egy erődöt jelentő szóhoz, például castra-

hoz tartozik, amelynek építése (vagy felújítása) Aurelius Maximianus parancsnoksága alatt 

történt. 

 A fenti építési felirathoz tartozhat az a kétsoros töredék is, amelynek alapján 

Bagnall és Sheridan194az erőd helyőrségének nevét is megpróbálta azonosítani:  

 

 [...]nova Maximi[...] 

 [...]um mercator[...] 

 

 Lehetséges, hogy a csapattest neve ala �ova Maximiana volt. Sidebotham szerint 

az erőd egy, a Vörös-tengerhez vezető késő-római határvédelmi rendszer részeként 

funkcionált.195 A mercator szó az erődnek, a kereskedelmi útvonal katonai biztosításában 

betöltött szerepére utalhat. (pl. ad usum mercatorum-ra kiegészítve) 

 Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy ennek a Sidebotham által feltételezett római 
katonai útvonalnak, a Qena - Abū Ša’ar útvonalat leszámítva, nincsen más szöveges vagy 
régészeti bizonytéka. 
 

3.2.2 Szövetségesek és rablók – a határvidék a 4. században     

 

A források szerint már 336-ban is jártak blemmi követek Konstantinápolyban196 és 

legkésőbb II. Constantius idején, a határvidéken élő barbárok egyes csoportjai szövetségre 

léptek Rómával.  

                                                 
193El-Saghir et al. 1986, 121.  
194 Bagnall - Sheridan 1994a, 162-163. 
195 Sideboatham 1994 , 157-158. és Sideboatham 1997, 503. 
196 FHN III. 293 
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Erről Flavius Abinnaeus lovassági parancsnoknak (praefectus alae) a császárhoz írt 

kérvényéből197 értesülünk, amelyből kiderül, hogy a Kr.u. 337-338 körül Dioszpoliszban 

szolgáló tiszt azt a feladatot kapta, hogy blemmi menekülteket (Blemniorum gentis refugas) 

a császári udvarba, Konstantinápolyba kísérjen. A menekültek támogatást kaptak II. 

Constantiustól, Abinnaeus nem csak visszakísérte a követeket saját hazájukba, hanem 

három évet velük is töltött a barbár földön. (Praeceptusque itaque producere memoratos 

legatos in patriam suam cum quibus trienne tempus exigi.)   

 A blemmi menekültek támogatása Róma közvetlen beavatkozását jelenti a 

határvidék törzseinek életébe. Feltételezhető, hogy ezek a menekültek saját törzsük belső 

hatalmi viszálykodásaikban kérték fel Rómát döntőbírául, és Flavius Abinnaeus három 

éves útja a törzsi viszályok elsimítását, valamint a római érdekek érvényesítését volt 

hivatva biztosítani. 

 A tiszt kiküldetésének helyét minden bizonnyal a határvidéken kell keresnünk, 

valószínűleg a Thebaisszal határos sivatagi területen. A blemmikkel kötött szövetséggel 

egy időre tehető Bereniké kikötőjének a Constantinus dinasztia időszakára tehető, 

harmadik virágkorának kezdete.198 A régészeti emlékanyagában eddig nem került elő olyan 

görög vagy latin szöveg, amely a város de facto Római Birodalomhoz való tartozására 

utalna.   

 Nagyjából erre a korszakra datálható több keresztény sírfelirat a tetrarchia korától 

újra működő Mons Porphyrites bányatelepéről. A telepen keresztény templom épült 

Flavius Iulius a Thebais duxa idejében. 199  A szakadár melitianus szekta jelenlétét 

bizonyítja egy felirat, amelyben egy jeruzsálemi templom számára faragott oszlopokról is 

szó esik. 200  Scaife szerint a felirat Kr.u. 361 előttre datálható. 201  Ugyanebben az 

időszakban nagy keresztény templom épült Berenikében is, azonban itt a pogány 

szentélyek is működtek, legalább az 5. századig.202 

 A blemmikkel kötött szövetség azonban nem tudta tartósan biztosítani Felső-

Egyiptom biztonságát. A Meroitikus királyság összeomlása (Kr.u. 340-370 k.) után203 

egyre intenzívebbé váltak a támadások. Alsó-Núbiában talán blemmi – núbiai konfliktusról 

                                                 
197 P.Abinn. 1, FHN III 295; Török 1988a, 31-32. 
198 Sidebotham 2002b. 
199 I. Pan. 23 
200 Scaife 1935, 58-61., I. Pan. 28 
201 Scaife 1935, 61. 
202 Sidebotham - Wendrich 2001-2002, 32-35.; Sidebotham 2002b, 235-236. 
203 Török 1999. 
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számol be egy philaei démotikus nyelvű felirat, amelyben azt olvashatjuk, hogy Kr.u. 372-

373-ban két évig volt távol az istenbárka.204 

A 4. századi szentek életrajzában gyakran feltűnik az Egyiptomba betörő pogány, 

sivatagi barbárok alakja, akik rabolva, fosztogatva tartják rettegésben a lakosságot.205 A 

portyázó blemmik Kr.u. 373-74-ben egészen a Sinai-félszigetig jutottak, ahol elpusztítottak 

egy kolostort is.206  

3.2.3 Az Axumi határvidék 

 

A ma rendelkezésre álló szöveges emlékek csak villanásnyi bepillantást engednek a 

4. század első felében a közepső, az Etióp magasföld északnyugati peremén az Atbarától 

keletre fekvő területen élő törzsek történetével kapcsoltban. A felemelkedő Axumi 

királyság uralkodójának Ezanának207 egy kőtrónusra vésett győzelmi felirata208 beszámol 

arról, hogy a király legyőzött és áttelepített a görög szövegben bougaites-nek nevezett 

bedzsákat, akik a szöveg szerint szarvasmarhát és kecskéket tartottak.     

 

3.2.4 A Blemmik a Dodekaszkhoinoszban 

 

A 4. század utolsó évtizedeiben jelentős változások történtek a sivatagi 

határvidéken és Alsó-Núbiában.  

Fontos forrás a 4. század utolsó évtizedeivel kapcsolatban szalamiszi Epiphanius 

De XII gemmis című műve. A szöveg az ótestamentumi Áron páncélján található 

drágakövekkel kapcsolatban tesz említést az egyiptomi smaragdbányákról. Az eredeti 

görög műnek csak fordításai maradtak fenn latin, kopt, örmény és ó-grúz nyelven, ezek 

pedig bizonyos részleteikben ellentmondásosak. 209  A szerző a Keleti-sivatagban fekvő 

Mons Smaragdinust egy Berenikéhez közeli szigetnek tartja. Abban, hogy a bányavidék 

milyen fennhatóság alá tartozott, a latin és a kopt fordítás ellentmond egymásnak:  

  

                                                 
204 FHN III. 302. Pierce olvasata szerint a szövegben Axbew szerepel, amely talán a Kharga oázisra utalna. 
Ezzel szemben Dijkstra a Nwbe.w (núbiai) olvasatot látja valószínűbbnek, ami sokkal logikusabb is. Lásd: 
Dijkstra 2005b, 43.   
205 Besa, Vita Shenuti, 89-90.; S. Pachomii Vita PrimaGraeca, 85; Updegraff 1978, 96-98. 
206 Updegraff 1978, 106; OSCN 184-185. 
207 Munro-Hay 1991, 75. 
208 FHN III. 298. 
209 Epiphanius, De XII gemmis 19-21, FHN III 305. 
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Mons autem, de quo nunc nobis sermo est tunc Romanis erat subditus. 

"A hegy, pedig amelyről most beszélünk, egykoron a rómaiak birtokában volt." 

 

������� �� �	i ��������� ��� ����s�a�	������ �	������	��� 

"A hegység, amelynek a neve Smaragdinon a rómaiakhoz tartozik." 

 

A latin szöveg szerint a terület egykoron Rómához tartozott, a kopt változat viszont arra 

utal, hogy a római uralom továbbra is fennáll. 

 A szöveg Bereniké státusával kapcsolatban sem teljesen egyértelmű: 

 

Contigua est autem Beronice, que sic appellatur, regioni Elephantinae nec non Telmi, que 

nunc a Blemyis optinentur. 

" Továbbá Beronice (sic), ahogy nevezik, határos Elephantine, valamint Telmis körzetével, 

amelyet most a blemmik birtokolnak." vagy más fordítással: " Továbbá Beronice, ahogy 

nevezik, amelyet most a blemmik birtokolnak, határos Elephantine valamint Telmis 

körzetével." 

 

 A latin mondat több értelmezést tesz lehetővé. Egyrészt a blemmyes Kalabsha 

(Telmis) környéki uralmára utalhat, másrészt a záró mellékmondat Bereniké blemmi 

megszállására is vonatkozhat. 

 A kopt változat szerint a blemmi uralom a Bereniké és Elephantine közeli 

hegyvidékre terjed ki: 

 

�����i�H �� ��� e���� e�� ������ n����	��i�� �n�	���� 

s�	�	��� �� ��� t����’ ���������������� 

"Bereniké a hegység körzetében van, Elephantine és Telmis közelében. Ezt (a hegységet) 

most a blemmik bírtokolják."  

 

 A szöveg végének mindkét-nyelvű fordítása megegyezik abban, hogy a 

smaragdbányák egy része már beomlott ebben az időben, mások azonban továbbra is 
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működnek a barbárok földjén, Kalabsha közelében. Az, hogy ebben az esetben mely 

bányákról van szó, nem világos.210 

 Szalamiszi Epiphaniosz fiatalkorában maga is élt Egyiptomban, így feltételezhető, 

hogy viszonylag pontosan ismerte a határvidék politikai státusát. Maga a mű Kr.u. 390/91-

ben vagy Kr.u. 393/394-ben született.211 

 A blemmyes déli területfoglalásainak idején azonban még legalább egy római 

csapattest állomásozott a Wādi Hammamat bejáratánál, Phoinikon (Laqita)212 táborában. A 

Kr.u. 392-394 között lezárt �otitia Dignitatum szerint az ala VIII Palmyrenorum nevű 

csapattest alkotta a tábor helyőrségét.213 

 Az 5. század első negyedének eseményeire vonatkozóan számos adatot találunk 

Olümpiodorosz történeti művének egyik töredékében. 214  A szerző diplomáciai 

megbízásból utazott a blemmik által megszállt Alsó-Núbiába. A diplomata ellátogatott 

Kalabshába is, ahol a barbárok vezetői és pogány papok fogadták őt. Vendéglátói 

javasolták Olümpiodorosznak, hogy látogasson el a Kalabsha környékén fekvő 

smaragdbányákba, ehhez azonban a blemmik királyának engedélyére lett volna szüksége. 

A szerző művében felsorolja a barbárok által megszállt öt nagyobb települést: Primis, 

Phoinikon, Khiris, Taphis és Talmis. Talmis (Kalabsha), Prima (Qurta)215 és Taphis (Tafa) 

Dodekaszkhoinoszban fekvő Nílus-völgyi településekkel azonosítható. Phoinikon a fent 

említett Laqitá-val azonos a Keleti-sivatagban. Khiris helyét egyelőre nem ismerjük.  

 Ha Olümpiodorosz adatai pontosak, akkor a Kr.u. 420-as évekre egy nagy 

kiterjedésű blemmi királyság jött létre Egyiptom déli és kelet határán. A saját kultuszokkal 

és papsággal is rendelkező blemmik 216  a Meroitikus Birodalom összeomlása után 

megszállták a Nílus-völgy alsó-núbiai részét, elsősorban Kalabsha környékét. 217  Az 

államalakulat uralkodója azonban valószínűleg a sivatagban élt, hiszen Olümpiodorosz 

nem találkozott vele.       

                                                 
210 A Dodekaszkhoinosz közelében nincs adat más smaragdbányáról.    
211 Török 1988a, 47. 
212 A hely azonosítása az Itinerarium Antoniniana 172,1 alapján többek között: Murray 1925, 144.; a hely 
megtalálható a Tabula Peutingeriánán is, Phenice néven. 
213 Notitia Digntatum XXXI, 35, 65. lásd még Török 1988a, 48. Berenice környékének barbár megszállása 
azonban nem jelenti szükségszerűen a csapattest visszavonását a sivatag szélén, a Coptostól mindössze 34 
km-re fekvő erődből.         
214 Olympiodoros, fragm. 1.37, FHN III 309. 
215 A hely azonosítása: Török 1988a, 50. 
216 A blemmi papsághoz és kultuszközösségekhez lásd az FHN III 310, 312, 313-as feliratokat.  
217 Török 1988a, 47-49.  
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 A Koptosz magasságában fekvő Phoinikon elfoglalása azt jelenti, hogy a blemmik 

átvette az ellenőrzést a Keleti-sivatag legtöbb kereskedelmi és bányászati útvonala fölött. 

Mindenképpen igaz ez a Wādi Hammamatra és a Koptos - Bereniké útvonalra. 

 Ezzel kapcsolatosan tartalmazhat adatot egy 4. - 5. században élt kopt szent, 

Babanas218 életrajza. A szentet a későbbi hagiográfiákban mint Aidhab püspökét tartják 

számon, aki időről-időre felkereste a Nílus-völgyből a kikötővárost. Ilyenkor, a legenda 

szerint, tevére rakták a kegytárgyakat, amelyeket a bedzsák szállítottak át a sivatagon.219 A 

hagyományban szereplő, ekkor még nem létező Aidhab minden bizonnyal könnyen 

helyettesíthető Bereniké városával.220   

 Az 5. század első felében számos blemmi és noba támadásról számolnak be a 

források Felső-Egyiptomban. 221  Ezek közül különösen Asszuán környékét sújtották a 

támadások, ahogy az Appion püspöknek a császári udvarhoz írt petíciójából kiderül.222 Az 

asszuáni (szüénéi) püspök Kr.u. 425 és 450 közé datálható levelében elpanaszolja, hogy a 

nobák223 és blemmik támadásai ellen nem nyújtanak megfelelő védelmet az erődjeikbe 

visszahúzódó katonák és arra kéri a császári udvart, hogy rendelje az ő közvetlen irányítása 

alá az ott állomásozó csapattesteket. Mint a levélből megtudjuk, Philae környékének 

csapatai ekkor már az ottani püspök alá voltak rendelve, hasonló módon.  

Ezt a tarthatatlan állapotot volt hivatva megszüntetni Maximinus hadjárata, aki 

valószínűleg Thebais kormányzója (dux et praeses Thebaidae) volt Kr.u. 452-453 körül. A 

hadjárat történetének forrása Priscus rétor történeti műve, aki maga is Maximinus alatt 

szolgált, így híradása meglehetősen pontos. 224  Maximinus hadseregével mind a nobát, 

mind a blemmiket legyőzte, békekötésre, a római foglyok és az elrabolt javak 

visszaszolgáltatására kötelezte. A hadjárat részleteit nem ismerjük, de elképzelhető, hogy a 

harci cselekmények nem csak Alsó-Núbiára, hanem a blemmi által megszállt Keleti-

sivatagra is kiterjedtek. A béke-megállapodás száz évre szólt, ráadásul a barbároknak 

túszokat kellett állítaniuk az előkelők gyermekei közül. A béke ugyanakkor garantálta, 

hogy a két törzs szabadon gyakorolhatja pogány hitét Philae szigetén. Priscus szerint a 

pacifikált törzsek Maximinus hirtelen halálának hírére azonnal megszegték a friss békét, és 

túszaikat visszaszerezve újra lerohanták a Thebaist. 

                                                 
218 Basset 1907, 499-501. Szent Barnabásként fordítja a nevet. 
219 Garcin 1976, 31-32.  
220 Ezzel együtt azonban kérdéses, hogy nem a középkori állapotokat rögzíti-e a forrás. 
221 Updegraff 1978, 110-111.  
222 PLeiden Z. SB XX 1406=FHN III 314; Török 1988a, 51. 
223 A szövegben annoubades formában szerepelnek. 
224 Priscus, fragm 21., FHN III 318 kommentárral.  
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 A Maximinus-hadjárat körüli időszakban, úgy tűnik, fordulat következett be a 

blemmyes és a noba addig békésnek és szövetségesnek tűnő viszonyában. Az, hogy az 

ellenségeskedés kirobbanásában Róma diplomáciájának is szerepe lehetett, csak 

sejthetjük. 225  A háború a Dodekaszkhoinosz birtoklásáért folyt, ahonnan Silko noba 

uralkodónak a kalabshai templomban felvésett felirata szerint a blemmyest fokozatosan 

kiszorították a sivatagba.226  

 A nobák győzelme utáni időszak eseményeiről Phonen blemmi királynak 

Abournihoz, a noba királyához írt leveléből értesülünk, amelyet Qasr Ibrimben találtak.227 

A Silko-féle hadjárat után Phonen, Silko ajánlatára, juhokkal, szarvasmarhákkal és 

tevékkel próbálta visszaváltani Kalabsha körzetében elvesztett területeit. Silko megszegve 

az előzetes megállapodást, megölette Phonen követeit. Abourni király valószínűleg Silko 

utóda volt. Phonen király levelében új szerződést kezdeményezett a noba új királyával. Ez 

a szerződés azonban nem jött létre, a Dodekaszkhoinosz noba kézen maradt. Ellenkező 

esetben a blemmyes számára szégyenteljes Silko-felirat nem maradt volna épen a kalabshai 

templom falán.228 

 

3.2.5 A sivatag királyai – az  5. - 7. század  
 
 

A blemmyes tehát az 5. század közepén kiszorult a középső Nílus-völgyből. 

Központjukat, amelyet valószínűleg sohasem helyeztek át Alsó-Núbiába, valahol a Keleti-

sivatagban kell keresnünk.229 Ebben a fejedelmi központban görögül tudó írnokok is voltak, 

akik a diplomáciai levelezést intézték. A Phonen-levél nyelvi fordulatait olvasván az a 

benyomásunk támad, hogy ezek az írnokok nehezen küzdöttek meg a görög nyelvű 

fogalmazás nehézségeivel. A görög nyelvű dokumentumok a blemmik előkelőit és törzsi 

vezetőit késő-római – kora-bizánci címekkel jelölik meg (phülarkhosz, hüpotürannosz, 

prophétész), de a szövegek nem hagynak kétséget afelől, hogy a társadalmi háttér törzsi 

jellegű volt.230 

                                                 
225 Török 1988a, 62. 
226 OGIS I 201= FHN III, 317 és Török 1988a, 56-60. 
227 FHN III 319. 
228 Lásd Török kommentárját a FHN III 319-es feliratnál, 1165 oldal. 
229 Az azonban hogy huzamosabban is létezett egy központosított uralom, egy központtal, jelenleg nem 
bizonyítható.  
230 Updegraff 1978 180-185; Török 1988a, 226-229; Hägg 1990; Dijkstra 2005b 50-55. 
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 A noba - blemmi konfliktusok után kialakult a törzseknek az az elhelyezkedése, 

amelyet Kr.u. 545 körül a bizánci Procopius, mint régóta fennálló állapotot ír le:231: 

 

Ἀš ὰ βλέμυες μὲν ταύτηϚ δὴ τÁϚ χώραϚ ἐϚ τὰ μέσα ᾤκηνται, Νοβάται δὲ τὰ ἀμφὶ 

Νεῖλον ποταμὸν ἔχουσι  

" Míg a blemmik ennek ország a közepén (értsd: a sivatagban) laknak, addig a nobák a 

Nílus két partját birtokolják." 

 

 A sivatagba visszaszorult blemmi csoportok egy része foederatusi viszonyba került 

a 6. század első harmadában Bizánccal.232 Erről tanúskodnak az úgynevezett Gebeleini 

dokumentumok.233 A 13 bőrre írt iratot a 19. század végén találták, valószínűleg a felső-

egyiptomi Gebelein közelében. Az iratok görög és kopt nyelven íródtak. A szövegekben 

szereplő személyek neve nagyrészt idegen hangzású, nem egyiptomi vagy görög nevet 

viselnek. Ahogy a szövegekből kiderül, ők blemmik. Az iratok közül kilenc 

kölcsönszerződés,234 három királyi rendelet,235 egy pedig egy szabályos, római jog szerinti 

rabszolga-felszabadítás.236 A királyi rendeletekből megismerjük három blemmi uralkodó 

nevét. Két királyi rendelet különböző személyeket nevez ki egy bizonyos sziget, 

Tanere/Temsir vezetőjéül. 237  Az egyik kinevezési iratból megtudjuk, hogy a szigeten 

rómaiak (= nem blemmik238) is élnek, akik bizonyos adókkal tartoznak a barbároknak.239  

 Az eddigi kutatás elsősorban azt a lehetőséget tartotta elfogadhatónak, hogy a 

gebeleini dokumentumok egy, a bizánci Egyiptom területére betelepült, foederatusi 

státuszban lévő, saját kormányzattal rendelkező blemmi csoport iratai. 240  A 

dokumentumokban szereplő blemmi királyok pedig a bizánci területen kívülről, a Keleti-

sivatag valamelyik központjából rendelkeztek a terület vezetőjének kinevezéséről. A 

bizánci fennhatóság legalábbis névleges elismeréséről tanúskodik a leveleknek a bizánci 

adóévek szerinti datálása is. 

                                                 
231 Procopius, De bellis 1.19.27. FHN III 328. 
232 Lásd a FHN III 331-343-hoz tartozó bevezetést a 1201-1202. oldalon. 
233 FHN III 331-343. 
234 FHN III 332, 333, 335, 337, 338, 340, 341, 342, 343.  
235 FHN III 334, 336, 340. 
236 FHN III 331. 
237 FHN III 334, 336. 
238 FHN III 336 lásd Török jegyzetét a 1210. oldalon. 
239 FHN III 336. 
240 lásd Pierce kommentárját az FHN III 331-343 forrásnál a 1197-1202. oldalon és Török kommentárját a 
1200-1202. oldalon. 
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 Az iratok pontos keltezése a feltűntetett bizánci adóévek ellenére nehéz, 241  az 

azonban az írnokok személye miatt bizonyos, hogy a dokumentumok egy generáción belül 

íródtak. Az eddigi kutatás az 5. század vége és a 7. század közepe közé próbálta időben 

elhelyezni az iratokat. A legelfogadhatóbbnak a 6. század első fele tűnik, elsősorban a 

συνήθεια nevű adó alapján.242 Ezt erősíti az is, hogy az iratok legtöbb szereplője, egy 

kivétellel, pogány,243 valamint az egyik kinevezett helytartó is egy pogány pap.244 Bár a 

korábbi kutatás szerint Justinianus császár Kr.u. 535-ös intézkedései miatt nagyobb pogány 

közösség egyiptomi jelenléte nehezen képzelhető el,245 de egy későbbiekben tárgyalt, Kr.u. 

567 körül keltezhető omboszi levél a pogány szentély felújításáról és a pogány blemmik 

jelenlétéről tanúskodik a Nílus-völgyben. 

 Bizáncnak a blemmivel és a nobával kötött szövetségéről más forrásból is 

értesülünk. Szent Arethas mártírtörténetében, miután az dél-arábiai Negran keresztényeit 

Kr.u. 523 őszén a lázadó himjarita király, Dounaas legyilkoltatta, Justinianus császár 

levélben szólította fel Axum keresztény királyát, Ella Asbehát a mártírok halálának 

megbosszulására és a pogány Dounaas megbüntetésére. 246  A császári levél konkrét 

fenyegetést is tartalmaz arra az esetre, ha Axum királya késlekedne megbosszulni a 

keresztények halálát. Justinianus ebben az esetben kilátásba helyezi blemmi és noba 

csapatok Koptoszon és Berenikén keresztül Axumba és Arábiába való küldését. A forrás 

fontos információval szolgál Bizánc szövetségéről két barbár szomszédjával és arról, hogy 

Bereniké még a 6. század első negyedében is képes volt nagyobb méretű hajóhadat 

fogadni.247 A Keleti-sivatag Berenikéhez vezető útjainak státusa a levélből nem tisztázható, 

de ezek minden bizonnyal Berenikével együtt blemmi kézen voltak. 

 A blemmivel kötött szövetség a philaei templom Kr.u. 535 körüli bezárása248 után 

is fennállt, hiszen Procopius arról ír, hogy saját korában (Kr.u. 545 körül) a barbárok 

rendszeres stipendiumot kaptak a béke fejében.249 

 Egy frissen újra publikált levél,250 az omboszi városi tanácsnokok Kr.u. 567 körül 

Thebais duxához küldött petíciója251 éles képet fest a Felső-Egyiptomba betelepült és azt 

                                                 
241 Török 1988a, 68-69. 
242 Lásd Török László kommentárját az FHN III 331-343-as szövegekhez a 1201 oldalon. 
243 Keresztény a FHN III 339-es királyi levélben szereplő Sophia nevű nő. 
244 FHN III 334. 
245 Török 1988a, 69. Lásd még: Dijkstra 2005a. 
246 FHN III 327. 
247 Sideboatham - Wendrich 1999, 456. 
248 Török 1988a, 70; Updegraff 1978, 148-150.  
249 Procopius, De bellis 1,19,32-33. 
250 Dikstra 2005a. 
251 Korábbi értelmezés: Updegraff 1978, 151-151.,  a Pap. Maspero 67004 alapján 
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fosztogató barbárokról. A városi arisztokraták panasza szerint egy, a szövegben csak 

Nyershúsevőnek (ὠμοφάγος)252 nevezett személy, különböző erőszakos cselekményeket 

hajtott végre a metropolisz közelében, önkényes adót szedett, sőt elragadta valamelyik 

katonai egység arany császári jelvényeit. A megvádolt gonosztevő szövetségre lépett a 

blemmikkel és felújított egy pogány szentélyt a szöveg szerint a korábban már megtérített 

barbárok számára. Bár a szöveg nyilvánvalóan dúskál a túlzásokban, a petíció részletei 

elárulják, hogy a felső-egyiptomi városok számára komoly fenyegetést jelenthettek a 

részben letelepült, de csak kevéssé asszimilálódott, jórészt pogány blemmik. A felújított 

pogány szentélyt J. Dijkstra Philae-vel azonosította,253  de véleményünk szerint sokkal 

valószínűbb, hogy az Ombostól északra fekvő, a gebeleini dokumentumokból ismert 

blemmi foederatik lakóhelye környékén lehetett.       

A Kr.u. 560-as 570-es években további barbár betörésekről hallunk. A Nílus-völgy 

védelmét szolgálhatta a Kr.u. 565 körül a Hermupoliszban állomásozó bizánci csapattestek 

Koptosba és Edfuba való áthelyezése. Ezek a városok a Keleti-sivatagból kivezető két 

fontos útvonal végpontjainál feküdtek. 254  A Nílus-völgy lakosságát egészen az arab 

hódításig sújtották a sivataglakók portyázásai.255 

 A Blemmi (Bedzsa) királyság a Keleti-sivatag területén jelentős hatalmi tényező 

maradt az arab hódítás után is, a bedzsák által működtetett arany- és smaragdbányákról a 

korai arab szerzők műveiből is értesülünk.256 

 

3.2.6 Összefoglalás 

 

 A 3. század végétől Felső-Egyiptom határvonalára igen nagy nyomás nehezedett a 

sivatagi portyázó nomád csoportok, elsősorban a blemmi részéről, akik legnagyobb 

létszámban a Keleti-sivatagból érkeztek. A veszélyeztetett terület biztosítására és a 

határvidék pacifikálására Diocletianus Kr.u. 298 körül vezetett hadjáratot. A sikeres 

hadjárat elsősorban a blemmi ellen irányulhatott és a Dodekaszkhoinosz római kiürítésével, 

valamint új felső-egyiptomi helyőrség-rendszer kiépítésével járt együtt.  

                                                 
252 Bár a „nyershúsevő” jelző önmagában a személy barbárságára utalhat, a szó összecseng a sivataglakók 
hasonló jelentésű αγριοφάγoς elnevezésével.  
253 Dikstra 2005a, 149-154. 
254 Updegraff 1978, 152., a Pap. Edfu IX alapján 
255 Updegraff 1978, 154-155. 
256 Vantini 1975, lásd al-Balādhuri, al-Bīrūnī, Ibn al-Athir 
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A 4. század első évtizedeiben további katonai intézkedések születtek a Keleti-

sivatag bányatelepeinek, elsősorban az északi porfírbányák környékének és néhány 

kereskedelmi útvonal biztosítására. A sivatagban az erődök felújítása csak az északi Mons 

Porphyrites érintésével a Vörös-tengerhez, Abū Ša’arhoz vezető útvonalon bizonyítható. 

A Constantinus-dinasztia idején a császári diplomácia aktívan beleavatkozott a 

meggyengült Meroitikus Királyság és Egyiptom provincia határán élő blemmi csoportok 

politikai életébe. Valószínűleg szövetség jött létre Róma és a blemmi között. 

Feltételezhetően ezzel a szövetségi rendszerrel hozható összefüggésbe Bereniké 

kikötővárosának a 4. század közepétől tapasztalható prosperáló időszaka.  

A felemelkedő Axumi királyság a 4. század közepén déli irányból kiterjesztette 

uralmát egyes déli bedzsa törzsek fölé. 

A szövetség azonban képtelen volt gátat szabni a nomád csoportok támadásainak, 

ezért a Thebais folyamatos fenyegetésnek volt kitéve. A Meroitikus Királyság 

összeomlásának idején (Kr.u. 340/370 k.) a Dodekaszkhoinoszba beköltöző blemmi 

törzsek a Keleti-sivatagban, Bereniké környékén is jelentős területeket birtokoltak. Ebben a 

korban az alsó-núbiai aranybányák blemmi ellenőrzés alatt álltak, de valószínűleg több 

arany- és drágakőbányát is megszereztek a barbárok a Mons Smaragdinuson és környékén. 

 Olümpiodorosz Kr.u. 423-as diplomáciai útja azt mutatja, hogy Bizánc inkább 

tárgyalások eredményeként létrejövő szövetségekkel akarta biztosítani Dél-Egyiptom 

biztonságát. A Blemmi királyság területe, Olümpiodorosz adatai szerint, ekkor már 

legalább a Wādi Hammamatig kiterjedt. Phoinikon (Laqita) tábora, Koptosztól mindössze 

34 kilométerre már blemmi telep volt.      

 Ennek a terjeszkedésnek és a bizonytalan határvidéki állapotnak szándékozott véget 

vetni Maximininus hadjárata Kr.u. 452-53-ban, amely során a két nagy szomszédos népet 

próbálta békére kényszeríteni. A hadjárat rövidtávú eredményei mellett, Konstantinápoly 

diplomáciai sikereként tarthatjuk számon, hogy a nobákat és a blemmiket sikerült egymás 

ellen fordítani. A legalább hetven éve a Dodekaszkhoinoszban élő blemmik 

visszaszorultak a Keleti-sivatagba. 

Az 5. század végén - 6. század elején blemmi foederati települ be Felső-Egyiptom 

területére, akik azonban folyamatos kapcsolatot tartottak fel a Keleti-sivatagban élő 

királysággal. A blemmi király közvetlen hatalommal rendelkezet a Nílus-völgyben 

letelepedett alattvalói fölött. A bizánci területen letelepült blemmik további sorsát nem 

ismerjük, de a bizánci - blemmi szövetség 6. század közepén még biztosan fennállt. 
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A foederatusi megállapodás nem szabott gátat annak, hogy a sivataglakók egyes 

csoportjai a bizánci uralom utolsó évszázadában is be-betörjenek a Nílus-völgybe, rabolni-

fosztogatni. A Felső-Egyiptomban élő egyes érdekcsoportok bizonyos alkalmakkor talán 

maguk vették igénybe a pogány blemmik erejét.  

A keleti-sivatagi Blemmi királyság az 5. - 7. században birtokba vette a sivatag 

legfontosabb nyersanyagforrásait, ezáltal fontos szerepet töltött be az arany- és drágakő 

kereskedelemben Északkelet-Afrika területén, Etiópiától egészen Egyiptomig. 

 



 58 

4. A Keleti-sivatag régészeti lelőhelyei  

4.1 Az Északi rész 

4.1.1 A Via Hadriana 

 

A Via Hadriana a Keleti-sivatag ma ismert legkésőbb kiépült római útvonala. 

Építésének ideje, híres antinoopoliszi építési felirata alapján257 jól keltezhető (Kr. u. 137). 

A felirat az útról mint biztonságos, víznyerő helyekkel, megállókkal ellátott létesítményről 

beszél. Az út Nílus-völgyi kiindulópontja a Hadrianus császár kegyence, Antinoosz 

halálának helyén alapított közép-egyiptomi Antinoopolisz városa, vége pedig Bereniké.  

A mintegy 800 km hosszúságú útvonal terepbejárását Steven E. Sidebotham teamje 

végezte 1996 és 2000 között. 258  Az út Antinoopoliszból kiindulva szinte egyenesen 

vezetett a Vörös-tenger felé, majd azt megközelítve, a partvonalat követve, de attól 

általában néhány száz méterre nyugatra haladt Bereniké felé.  

Az út maga nagyrészt szélein kőhalmokkal jelzett, gyakran több méter szélesen - 

egyes esetekben akár 46 m szélességben 259  - megtisztított felületet jelentett, útközben 

víznyerő helyekkel. Az utat, amely kisebb szakaszon több párhuzamos csapásra vált szét, 

néhol rámpákkal erősítették meg. Az útállomások és víznyerőhelyek az útnak a sivatagon 

átvezető kelet-nyugati szakaszán erődítés nélküli kutak, víztározók és építmények sora; a 

partvonalon azonban Abū Ša’aral-Bahritól már fallal körülvett praesidiumok. Ez a tény 

minden bizonnyal arra utal, hogy az északi kietlen sivatagi szakaszon nem kellett jelentős 

barbár támadástól tartani, a Vörös-tenger partvidékén azonban nagyobb lehetett a 

biztonsági kockázat. Az útvonal több állomása minden bizonnyal még felfedezésre vár, 

mivel a ma ismert megállóhelyek között több napi járóföldnyi távolság van, ami szokatlan 

lenne a keleti-sivatagi római utaknál.   

A császári utasításra készült útvonal kiépítése jelentős erőforrásokat mozgathatott 

meg, ugyanakkor valódi szerepe és fontossága meglehetősen homályos. Az út ugyanis a 

leghosszabb a vörös-tengeri kikötőket és a Nílus-völgyi városokat összekötő utak közül, 

                                                 
257 IGRR I. 1142 = I. Portes 80 
258 Sidebotham – Hense – Nouwens 2008, 42-53. A munkákról három előzetes jelentés jelent meg: 

Sidebotham – Zitterkof 2007; Sidebotham - Zitterkopf 1998; Sidebotham - Zitterkopf – Helm 2000.  
259 Sidebotham – Hense – Nouwens 2008, 47. 
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így kereskedelmi szempontból kedvezőtlen. Sidebotham feltételezése szerint elsősorban 

adminisztratív szerepet tölthetett be és esetleg üzenettovábbításra használták.260 E 

mellett a Kr. u. 4. – 5. századtól a kelet-nyugati sivatagi szakaszról ágaztak le észak felé a 

Szent Antonius és Szent Pál kolostorokhoz vezető útvonalak.261  

A Via Hadriana fő útállomásai Antinoopliszból kiindulva a következőek: 

4.1.1.1 Maḫareg (É 27º 53.24' K 31º 17.28') és Maḫareg Garb262 (É 27º 53.24' K 31º 

15.39') (I. tábla 1. kép) 

 

Az Antinoopolisztól mintegy 40 km-re fekvő két közeli lelőhely közül Makhareg 

egy nagyméretű kút néhány épület romjával, 263  Maḫareg Garbnál pedig egyelőre 

részletesen nem vizsgált épület maradványok találhatóak. A kútnál neolit kőeszközök 

mellett Kr. u. 2. – 5- századi kerámia, az épületmaradványok körül pedig Kr. 2. – 4. 

századra datált anyag került elő.264 

4.1.1.2 Ṯal’at al-Arta265 (É 27º 58.75' K 31º 28.03') (I. tábla 2. kép) 

 

A vízmosás által meglehetősen elpusztított apró útállomásról mindössze egy fotó266 

és egy vázlatos rajz267 került közlésre. A felszínen kora-római és 4.-5. századi kerámia volt 

megfigyelhető.268  

 

4.1.1.3 Maḥaṭṭit Ziyār Romānīya (É 28º 03.11' K 31º 32.52') 

 

Az apró útállomásról csak kevés információ publikált, 1.-2. és talán 3. századi 

leletanyag került itt elő.269 

                                                 
260 Ibid. 42-43. 
261 Ibid.   51. 
262 Makhareg és Makhareg Garb. 
263 Sidebotham - Zitterkopf 1997, 232, 2.-3. ábra  
264 Sidebotham - Zitterkopf – Helm 2000, 16.  
265 Tal’at al-Arta. 
266 Sidebotham - Zitterkopf 1997, 233, 4. ábra 
267Sidebotham - Zitterkopf 1998, 360, 2. ábra 
268 Sidebotham - Zitterkopf – Helm 2000, 116. 
269 u.o. 
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4.1.1.4 ’Umm Suwagi270 (É 28º 16.77' K 31º 53.96') (I. tábla 3. kép) 

 

’Umm Suwagi mintegy 110 kilométerre keletre fekszik Antinoopolisztól. Az 

útállomás központja egy mély kút,271 amelytől északra egy égetett téglából készült, vízzáró 

réteggel kitapasztott négyszögletes víztároló medence található. 272  Keletre nagy 

mennyiségű kőomladék, amely valószínűleg épületmaradványokhoz tartozik. Az itt 

előkerült felszíni kerámia nagy része kora római.273   

4.1.1.5 Bīr Hawašīya274 (É 28º 12.58' K 32º 22.28') 

 

Az itt található kútról és épületmaradványokról nincs publikált felmérés. A 

felszínen talált kerámia kora 1.-2. századi és talán 3. század elejei.275 

A fenti útvonallal párhuzamosan legalább egy alternatív útvonal ismert délebbre, 

Maḫareg és Maḥaṭṭit Ziyār Romānīya között, amelynek több, egyelőre még közelebbről 

nem datált pontja vált ismertté. 276  A legnagyobb, valószínűleg ehhez az alternatív 

szakaszhoz tartozó útállomás Uğra Zina277 (É 27º 53.11' K 31º 31.53'), ahol egy mély kút 

körül épületmaradványok278 és 1.-2. századi valamint 5. századi kerámia került elő.   

4.1.1.6 Abū Ša’ar al-Bahri279 (É 27º 58.64' K 33º 12.90') 

 

A lelőhely, valószínűleg eredetileg fallal körülvett praesidium, már a Vörös-

tengerrel párhuzamos útvonalszakasz legészakabbi ismert állomása. Az állomást az 1980-

as évek végén lerombolták,280 így csak a felszínen maradt kerámiaanyagból281 lehet arra 

következtetni, hogy a tábor valószínűleg a kora római kortól használatban lehetett.    

                                                 
270 Umm Suwagi. 
271 Sidebotham - Zitterkopf 1998, 360, 3. – 4. ábra 
272 Sidebotham – Hense – Nouwens 2008, 51. 
273 Sidebotham - Zitterkopf 1998, 355. 
274 Bir Hawashiya. 
275 Sidebotham - Zitterkopf 1998, 355. 
276 Ibid. 357-358. 
277 Ujra Zena. 
278 Sidebotham - Zitterkopf 1998, 5. – 6. ábra 
279 Abu Sha’ar al-Bahri. 
280 Sidebotham - Zitterkopf 1997, 228-29. 
281 Sidebotham - Zitterkopf 1998, 355. 
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4.1.1.7 Milāḥa al-�aḫl282 (É 27º 33.86' K 33º 25.27') 

 

Az előző lelőhelyhez hasonló sorsra jutott, valószínűleg a Via Hadriana fő 

vonalától kissé nyugatabbra fekszik Milāḥa al-Naḫl, amelyet az 1990-es évek elején 

pusztítottak el  földmunkagépekkel.283 A felszínen itt nagyrészt késő római, Kr. u. 4.-5. 

századi kerámia került elő.284 

4.1.1.8 Abū Ša’ar al-Qibli285 (É 27º 22.14' K 33º 37.98') 

 

A praesidium részleges feltárására az Abū Ša’ar -i késő római erődhöz kapcsolódva 

1993-ban került sor. 286  A négyszögletes alaprajzú erődöt kettős fal veszi körül, külső 

mérete 46x53 m. Bejáratát, amely északnyugati oldalon nyílik, félkör alakú torony védi. 

További tornyok feltételezhetőek a többi oldal közepén. A délkeleti sarokban 11x12 

méteres ciszterna található, amelyhez a falakon kívülről vízvezeték vezetett. A falak belső 

oldalán további építmények romjai húzódnak.  

Az épület alaprajza és a felszínen itt talált 2. -5. századi kerámia alapján a tábor a 

Via Hadrianához kapcsolódva épült ki, majd Abū Ša’ar késő római erődjének használata 

idején is lakták. Sidebotham szerint ekkor a közeli források által öntözött mezőgazdasági 

területre vigyázott.287 

4.1.1.9 Abū Ša’ar288 (É 27º 22.13' K 33º 40.97') (II. tábla 1. kép) 

 

 Abū Ša’ar erődje, a mai Hurghadától 20 km-re északra, Abū Ša’ar al-Qiblitől 

mintegy 5 km-re keletre, a Vörös-tenger partján áll. Abū Ša’ar késő római tábora időben 

nem kapcsolódik a korai Via Hadránához, de a nagyméretű katonai tábor felépítésének 

egyik fő célja a tengerparton vezető útvonal védelme lehetett. A tábor Qenából a Mons 

Porphyritesen át vezető útvonal végpontja. 

  Az építmény a múlt század óta ismert, 1987 és 1994 között a Delaware Egyetem 

expedíciója, Steven Sidebotham vezetésével folytatott itt ásatásokat.289 Az erőd szabályos, 

                                                 
282 Milaha al-Nakhl. 
283 Sidebotham - Zitterkopf 1997, 229. 
284 Sidebotham - Zitterkopf 1998, 355. 
285 Abu Sha’ar al-Qibli. 
286 Sidebotham 1994a, 263-66, 272-75; Sidebotham – Hense – Nouwens 2008, 317. 
287 Sidebotham 1994b, 157. 
288 Abu Sha’ar. 
289 Sidebotham - Riley - Hamroush - Barakat 1989; Sidebotham 1993; Sidebotham 1994b 
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a négy égtáj irányában tájolt négyszögletes építmény, mérete 77,5x64 m. Falai mintegy 

3,5-4 m magasak lehetettek, vastagságuk 1,5 m. Az építményt 12 vagy 13 négyszögletes 

torony védte. Két bejárata volt a nyugati, illetve az északi oldalon. Mindkettőt kaputornyok 

védték két oldalról.  

A nyugati kaputól oszlopsorral szegélyezett út vezetett a kelet-nyugati főtengelyben 

fekvő principiához. A főtengely északi oldalán szabályos négyszögletes barakkok sora 

húzódott, összesesen 54 helyiséggel. A délkeleti negyedet a konyha és a hozzá tartozó 

raktárak (horrea) foglalták el. A délnyugati oldalon található épületegyüttes eredetileg 

talán adminisztratív központként, vagy parancsnoki szállásként épült, bár pontos funkciója 

nem tisztázott. Az erőd falainak belső oldalához 33 vagy 34 raktárhelyiség csatlakozik. A 

falakon gyilokjáró fut körbe. Az falak előterében, az északi és a déli oldalon egy-egy 75-80 

m hosszú, átlagosan 1 méter mély árkot ástak. 

 A külső falak szürke vulkáni kőzetből épültek, a nyugati és az északi kapu egy 

része fehér mészkőkváderekből áll. A nyugati kapuhoz tartozó két torony felső része 

égetett téglából épült. A belső épületek alsó része nagyrészt szürke vulkáni kőből épült, 

felső része, illetve az északi kapu felső része agyagtéglából készült. Az égetett tégla 

kivételével az összes építőanyag a környékről származik. Az épületek tetőzete, amely a 

padlószintre hullva jó állapotban konzerválódott, datolya-pálmából (Juncus arabicus) és 

fügefa-törzsből készült. 

 Az erőd vízellátását egy, a falaktól 900 méterre induló vízvezeték biztosította. Az 

északi oldalon egy félkör alakú, 1, 6x 2 méteres fürdőmedence került elő.290 

Az erőd ásatásai során több építési fázisra derült fény. Sidebotham szerint az erőd a 

4. század első évtizedében épült.291 Erre utal a nyugati kapunál talált, Kr.u. 307-311 közé 

datálható építési felirattöredék, a principián talált szolgálati beosztás és a számos 

tetrarchia-kori érem. 292  A katonai periódus idején, az 54 darab barakk alapján ítélve, 

mintegy 200 fős helyőrség lehetett elszállásolva az erődben.293 A felirattöredékek alapján a 

csapattest neve talán ala �ova Maximiana volt. 294  Igen furcsa azonban, hogy lovak 

elhelyezésére alkalmas építményt csak a falakon kívül, a nyugati kapu előterében találtak. 

Az erődfal vastagsága nem jelentett volna akadályt egy komolyabb ostromló seregnek, 

kisebb lovas-nomád csapatok ellen azonban erős védelmet nyújthatott. A nyugati kapu déli 

                                                 
290 Sidebotham - Riley - Hamroush - Barakat 1989, 144-145. 
291 Sidebotham 1994b, 156-157. 
292 Sidebotham - Riley - Hamroush - Barakat 1989, 144.; Sidebotham 1993, 2. 
293 Sidebotham 1994b, 157. 
294 u.o. és Bagnall - Sheridan 1994a, 162-163. 
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tornyánál feltárt kőgolyók azt bizonyítják, hogy a tábort hajítógépekkel is fölszerelték.295 

 Sidebotham szerint Abū Ša’ar a 4. század első évtizedében létrehozott keleti-

sivatagi határvédelmi és útfigyelő - limesrendszer része vagy végpontja lehetett, 296 

amelynek fő funkciója a sivatagi nomád csoportok mozgásának ellenőrzése, egy északi - a 

Mons Porphyriteshez és a Vörös-tengerhez vezető - kereskedelmi útvonal biztosítása volt. 

Ez az utóbbi útvonal, amelyet az erőd feladása utáni időkben a Szentföldre tartó 

zarándokok is használtak, legalább a 7. század elejéig használatban maradt.297 

 Az erődöt viszonylag hamar felhagyta a római katonaság, és valószínűleg egy ideig 

üresen állt a 4. század végén vagy az 5. század elején.  

Az ezt követő időszakban jelentős átalakulás következett be az erőd használatában. 

Az egykori barakkokba valószínűleg szerzetesek költöztek. 298  A principia épületét 

keresztény szentéllyé alakították át.299 A nyugati főkapu feltételezett összeomlása után, az 

északi kapu fölé keresztény felirat került.300. Számos papirusztöredék, graffiti és egy igen 

jó állapotban megmaradt, kereszttel díszített textildarab származik ebből a korból.301 A 

kerámiaadatok alapján, Abū Ša’ar kolostorként legalább a 6. század végéig vagy a 7. 

század elejéig funkcionált. Felhagyása Sidebotham szerint, esetleg a Kr.u. 619-es 

szászánida támadással, vagy Egyiptom arab meghódításával hozható összefüggésbe,302 

azonban az ásatások során mesterséges pusztítás nyoma nem volt megfigyelhető. 

4.1.1.10 Abū Garīya 1303 (É 26º 56.00' K 33º 43.72') (II. tábla 2. kép) 

 

A négyszögletes, 42x42 m–es praesidiumról, egy vázlatos alaprajz került 

közlésre.304 A keletre nyíló kaput két félkör alakú kaputorony keretezi. A felszínen 1.-2. és 

talán 3. század eleji kerámia került elő.305  

 

                                                 
295 Sidebotham 1994b, 146. 
296 u.o. 157-158. 
297 Sidebotham - Riley - Hamroush - Barakat 1989, 144-145. 
298 Sidebotham 1994, 156-157.  
299 Ibid. 136-141. 
300 Sidebotham 1993, 6-7. 
301 Sidebotham 1994, 141. 
302Ibid. 156.  
303  A publikációkban Abu Gariya nevű lelőhelynek, több másik azonos nevű lelőhelytől való 
megkülönböztetéséül a Abū Garīya 1 nevet adtuk. 
304  Sidebotham - Zitterkopf 1997, 235, 9. ábra. Azonban egyik esemény sem járt szisztematikus 
kolostorpusztítással.  
305 Sidebotham - Zitterkopf 1998, 355. 
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4.1.1.11 Wādi Safaga306 (É 26º 37.05' K 33º 58.55') (II. tábla 3. kép) 

 

A kisméretű, rombusz alakú, két kaputornyos praesidiumról csak egy vázlatos 

alaprajz áll rendelkezésre.307 Jellegzetes kerámia itt nem maradt a felszínen.308 

4.1.1.12 Quei (É 26º 20.99' K 34º 07.10') 

 

A vízmosások által eltüntetett kis erődnek már a 20. század elején is csak egy sarka 

volt látható,309 pontos kora így nem határozható meg.310 Az erődtől délre az út következő 

állomása Myos Hormos (Quseir al-Qadīm) kikötője volt. 

4.1.1.13 Marsa Dabr / Marsa �abīya (É 25º 18.86' K 34º 44.24') (III. tábla 1. kép) 

 

A kisméretű, négyszögletes alaprajzú útállomás311 lehetett a köztes megálló Myos 

Hormos és Marsa Nakari (Nechesia?) kikötője között. A felszínen kora császárkori 

kerámia volt megfigyelhető.312 

4.1.1.14 Wādi Lahma (É 24º 09.92' K 35º 21.81') (III. tábla 2. kép) 

 

Wādi Lahma313apró, négyszögletes útállomása, a felszínen talált kerámia alapján, 

már a Ptolemaiosz kortól használatban volt.314 A Via Hadriana részeként a Bereniké előtti 

egyik utolsó megállóhely volt, használata valószínűleg a 4. századig nyomon követhető. 

                                                 
306 Wadi Safaga. 
307 Sidebotham - Zitterkopf 1997, 236-37, 11.-12. ábra 
308 Sidebotham - Zitterkopf – Helm 2000, 116. 
309 Murray 1925, 49. 
310 Sidebotham - Zitterkopf – Helm 2000, 115-17. 
311 Sidebotham - Zitterkopf 1997, 234, 6.-7. ábra 
312Ibid. 355. 
313 Sidebotham - Zitterkopf 1995,44-45, 5. ábra 
314 Sidebotham - Zitterkopf 1997, 224. 
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4.1.2 A Qena – Mons Porphyrites útvonal  

 

A Nílus-völgyből a Mons Porphyriteshez vezető, nagy víztározókkal ellátott 

útvonalnak a kiépülése minden bizonnyal egykorú a kőfejtő 1. századi megnyitásával, 

mivel a hatalmas kőtömbök szállítása elképzelhetetlen lett volna nagyszámú málhás állat 

nélkül. Az útvonal állomásainak részletesebb felmérését Steven Sidebotham teamje 

végezte a 1980-as évek végén.315  

4.1.2.1 al-Aras316 (IV. tábla 1. kép) 

 

 A Qena felől a Vörös-tengerhez vezető útvonal első állomáshelye, el-Aras, romos 

állapotban maradt fenn. 317  A tábor mintegy 20 kilométerre fekszik a mai Qenától. A 

majdnem négyszögletes, 44x48 méteres praesidiumhoz északkeleten egy kőkarámsor 

(animal-line) is tartozik. A felszíni kerámia leletek alapján az 1.-2. században épült 

megállóhelyet a 3-4. században is használták.318 

4.1.2.2 al-Haita319 (É 26º 36.45' K 32º 45.78') (IV. tábla 2. kép) 

 

 Al-Haita mintegy 50 kilométerre található Qenától. A lelőhelyhez valójában két 

erőd is tartozik.320 Az alsó, trapéz alakú erőd a vádi közepén áll. Nyugati oldalát elmosta a 

vádira időszakosan lezúduló esővíz. Mérete kb. 76x45 m, a falak alsó része kőből épült, 

felső része agyagtégla. Az építmény északkeleti és délnyugati sarkán négyszögletes külső 

torony található, a délen fekvő kaput félkör alakú toronypár védi. A keleti kaputoronyhoz 

belülről masszív, eredetileg legalább 8 m magas, agyagtéglából épült torony csatlakozik. 

Az erőd belsejében boltozatos lefedésű, hosszúkás téglaépületek sora található. Formájuk 

alapján ezek tárolóhelyiségek (horrea) lehettek. A kapu közelében egy nagy, égetett 

téglával kibélelt, négyszögletes ciszterna húzódik. A ciszternához két kút kapcsolódik, az 

egyik a víztároló délkeleti sarkán található, a másik átvágja a ciszterna alját. Az erőd 

közepe táján agyagtéglából emelt, belső torony romjai húzódnak, amelynek funkciója 

ismeretlen. 

                                                 
315 Sidebotham - Zitterkopf - Riley 1991. 
316 el-Aras. 
317 Scaife 1935, 64; Reddé-Golovin 1987, 21; Sidebotham - Zitterkopf - Riley 1991, 595. 
318 Sidebotham - Zitterkopf - Riley 1991, 618-619. 
319 al-Heita. 
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 Az erődhöz délkeleti irányban egy kb. 43x61 méteres kőkarám tartozik. A 

teherhordó állatok itatását kővályúk és egy külső ciszterna szolgálta. A központi erőd 

építészeti összetettsége többfázisú használatara utal. A belső torony igen későinek tűnik.321 

 A felszíni kerámia időben széles szóródást mutat. Megtalálható az 1.-2. század 

kerámiaanyaga, jelen van ugyanakkor a késő-római és kora-bizánci leletanyag is.322 

 Al-Haita másik erődje a vádiban fekvő erődtől mintegy 150 m-re, egy magaslaton 

áll. A csaknem kizárólag agyagtéglából készült, 35x75 méteres építmény szabálytalan 

alakú, három sarkán torony található. Falai 6-8 m magasak, de a falak tetején nincs 

gyilokjáró nyoma, ezért elképzelhető, hogy az erőd építése félbe maradt. Erre utal az is, 

hogy itt a felszínről alig került elő lelet, így jelenleg datálása lehetetlen. 

4.1.2.3 al-Saqqīya323 (É 26º 44,14' K 32º 52.78') (V. tábla 1. kép) 

 

 Al-Saqqīya al-Heitától mintegy 20 km-re fekszik. 324  Maga az állomáshely 

viszonylag kisméretű, kb. 19x25 méteres téglalap alakú építmény. Bejáratát, amely a déli 

oldalon található, két félkör alakú torony védi. A helyiségek sora a belső falhoz épült. A 

bejárattal szemközti központi helyiség falán (zászlószentély, vagy parancsnoki szálláshely?) 

vörös festés nyomai figyelhetők meg. Az erődöt több fázisban átépítették, erre utal a 

bejárat méretének szűkítése, az egyik belső helyiség bejáratának elfalazása, és a délnyugati 

saroktoronyhoz kapcsolódó belső torony.325  

 Az erődön kívül több kőépület romjai is megtalálhatóak. A kőkarámok délkeletre 

húzódnak. Magánál az erődnél jóval monumentálisabb az al-Saqqīyaban kiépített két 

víznyerő-hely mérete. A két óriási mélyedéshez több csatorna és ciszterna tartozott. A sok 

vízre azért volt szükség, mert al-Saqqīyaba mind a Mons Porphyritesről, mind a Mons 

Claudiánusról érkeztek kőszállító málhásállatok. A szomjas állatok visszatartására mindkét 

víznyerő-hely köré töltés épült a kitermelt földből.  

 A felszíni kerámia alapján az 1.-2. és a 3-4. században használták az állomást.326 

                                                                                                                                                    
320 Scaife 1935, 64-67.; Reddé-Golovin 1987, 21-25.; Sidebotham - Zitterkopf - Riley 1991, 591-593. 
321 Sidebotham - Zitterkopf - Riley 1991, 594. 
322 u.o. 616-618.. 
323 el-Saqqia. 
324 Scaife 1935, 67-72.; Reddé-Golovin 1987 25-30.; Sidebotham - Zitterkopf - Riley 1991, 588-591. 
325 Sidebotham - Zitterkopf - Riley 1991, 590. 
326 Ibid. 615. 
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4.1.2.4 Bāb el-Muḫanig327 (É 26º 54.12' K 33º 02.05') (V. tábla 2. kép) 

 

Kisméretű négyszögletes útállomás található, kisebb állatkarámokkal ezen a 

lelőhelyen. A felszínen a Sidebotham féle terepbejárás idején 328  nem került elő 

diagnosztikus kerámia.  

 

4.1.2.5 Deir al-Atraš329 (É 26º 56.13' K 33º 04.82') (VI. tábla 1. kép) 

 

 Deir al-Atraš al-Saqqīyatól 31 kilométerre fekszik.330 Az erőd trapéz alakú, 55x55 

méteres. Négy sarkán négyszögletes külső saroktornyok állnak. A déli oldalon található 

kaput két négyszögletes torony védi. A falak méteres vastagságúak. A tornyok alsó része 

általában kőből, felső részük téglából épült. A kaputornyok, a délkeleti saroktorony és egy 

ismeretlen funkciójú belső torony téglából épült. A helyiségek egy része a fal belső 

oldalához épültek, az erőd belsejében néhány hosszúkás építmény (horrea?) romjai állnak. 

 A falakon belül és kívül is található ciszterna. Az erőd közepén egy nagy 

mélyedésben volt a kút. A kaputornyok külső falát napon szárított agyagtéglával többször 

megújították. A táborhoz kelet felől egy 37x57 méteres istálló csatlakozik. 

 A felszíni kerámia vizsgálata igen hosszú használatot mutat. Az 1.-2. századi 

kerámiaanyagot jelentős 4.-5. századi anyag követi, 3. századi kerámiát egyelőre nem 

találtak.331  

4.1.2.6 Qattar (É 27º 05.33' K 33º 13.65') (VI. tábla 2. kép) 

 

Qattar téglalap alakú erődje 22 kilométerre északnyugatra található Deir al-

Atraštól.332 A 34x44 méteres épület déli oldalát elmosta a vádi időszakos vízfolyása. A 

megmaradt sarok- és kaputornyok félkör alakúak. A belső épületek - ahol megállapítható - 

a falakhoz csatlakoznak. A falakon gyilokjáró fut körbe. Az erőd közepe igen bolygatott, 

de egykor itt valószínűleg ciszterna volt. A praesidiumhoz nyugati irányban istállók 

                                                 
327 Bab el-Mukhenig. 
328 Sidebotham - Zitterkopf - Riley 1991, 587-588. 
329 Deir el-Atrash. 
330 Scaife 1935, 72-77.; Reddé-Golovin 1987, 30.; Sidebotham - Zitterkopf - Riley 1991, 582-587. 
331 Sidebotham ugyan 4. - 7. századi kerámiaanyagra hivatkozik (Sidebotham - Zitterkopf - Riley 1991,613-
614.), de ezt Peacock R. Tomberre hivatkozva maximum az 5. századig tartja elfogadhatónak a kerámia 
leletek alapján (Maxfield - Peacock 2001b., 239). 
332 Scaife 1935, 77-78.; Reddé-Golovin 1987, 30.; Sidebotham - Zitterkopf - Riley 1991, 582-583. 
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tartoznak. Az erődben több építési fázis mutatható ki. A felszíni kerámia között 1.-2. 

századi töredékek is fellelhetők, de nagyobbrészt 3.-4. századi darabokból áll.333 

4.1.2.7 Badiya334 (É 27º 12.86' K 33º 20.69') (VII. tábla 1. kép) 

 

 Az erőd Qattartól mintegy 20 kilométerre, északnyugatra áll, 335  és a Mons 

Porphyrites telepeihez tartozik. Részletes felmérésére és szondázó ásatásokra itt a Mons 

Porphyrites projekthez kapcsolódóan került sor.336 Formája téglalap, mérete 37x45/47m. A 

korábban lekerekített saroktornyokhoz egy későbbi fázisban félkör alakú tornyok épültek. 

Ilyen tornyok állnak a két hosszanti, a keleti és a nyugati oldal közepén, és a délen nyíló 

kapu két oldalán. A falakon gyilokjáró futott körbe. A kapu előtt déli irányban, 65x46 m 

nagyságú állatkarámok állnak. 

 Az erődtől mintegy 45 méter távolságra egy második megerősített hely található. A 

közel ovális falak egy magaslatot öveznek.337 A délkeleti oldalon a bejáratot két félkör 

alakú kaputorony védi. A mintegy 4 méter magas, vastag kőfal tetején gyilokjáró fut körbe. 

Az építmény kora és funkciója ismeretlen. 

 A praesidiumban és az állatkarámoknál végzett szondázások alapján vélhető, hogy 

az erőd a 2. században épült, majd később a 3. században valószínűleg egy ideig 

elhagyottan állt. Az előkerült nagy mennyiségű, 4. századra datálható leletanyag arra utal, 

hogy az épületek ekkor a Lykabettus telepen folyó kőfejtéshez szolgálhattak 

támaszpontul.338 A felszínről talált Theodosius (Kr.u. 379-395) érme339 valószínűleg már a 

telep felhagyásával közel egykorú lehet. 

4.1.2.8’Umm Balad (Wādi Bilih)340 (VII. tábla 2. kép) 

 

 A tábor mintegy 5 kilométerre északnyugatra található Badiatól, közvetlenül a 

Mons Porphyrites egyik külső kőfejtő településével áll kapcsolatban.341 A praesidium jó 

állapotban maradt meg. A négyszögletes építmény 48,5x38 m nagyságú, sarkain, az 

                                                 
333 Sidebotham - Zitterkopf - Riley 1991, 612-613. 
334 Badia. 
335 Scaife 1935, 78-81.; Reddé-Golovin 1987, 30-32.; Sidebotham - Zitterkopf - Riley 1991, 578-580 
Maxfield - Peacock 2001b. 215-238. 
336 Maxfield 2007, 26-81. 
337Sidebotham - Zitterkopf - Riley 1991, 579. 
338 Lásd a Mons Porphyritesről szóló részt alább. 
339Meredith 1952, 109. 
340 Ez lelőhely nem összetévesztendő a hasonló nevű közeli WādiBilihhel (Wadi Belih). 
341 Scaife 1935, 86-97.; Reddé-Golovin 1987, 36.; Sidebotham - Zitterkopf - Riley 1991, 580-582. 
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oldalak közepén és a keleten fekvő kapu két oldalán félkör alakú tornyok állnak. Belül, a 

falak mentén és az erőd belsejében helyiségek sora található. Egyes ajtók elfalazása és a 

tábor kapujának másodlagos félkör alakú megerősítése több építési fázisra utal. A 

praesidium vízellátását nagy, négyszögletes ciszterna biztosította. A ciszternát ellátó kút a 

falakon kívül feküdt.  

Az erődben 2002-2003-ban az IFAO expedíciója végzett ásatásokat Hélène 

Cuvigny vezetésével. 342  Az ásatás során talált osztrakonok, egy egyelőre közöletlen 

töredékes építési felirat, és a kerámiaanyag alapján rekonstruálhatóvá vált az erőd vázlatos 

kronológiája.  

Az eredetileg Domitianenak nevezett tábort és környező bányákat Domitianus 

császár damnatio memoriae-je után Kaine Latomiára (“Új kőfejtőre”) keresztelték át.343 Az 

előzetes jelentések alapján a tábor belsejében és szeméthalmokban elsősorban 2.-3. századi 

kerámia került elő,344 de a korábbi terepbejárások 4. századi anyagról is említést tesznek.345 

4.1.2.9 Wādi ’Umm Sidri  

 

A praesidium a Mons Porphyrites központi telepéhez vezető, teherhordó állatokkal 

is járható útvonalon található.346 Az igen rossz állapotban lévő táborról kevés adat áll 

rendelkezésre. Mérete 55x28/29 m. A négyszögletes épület délkeleti oldalán nagyobb 

méretű, félkör alakú, külső torony áll. Az erődben nem folyt régészeti kutatás, így 

használatának és felhagyásának időpontját sem ismerjük. Ez a praesidium azonban igen 

fontos víznyerőhelyet őrzött, így valószínűleg a Mons Porphyrites kőfejtőinek 4. század 

végi - 5. század eleji felhagyásáig használatban maradt. 

4.1.2.10 Mons Porphyrites (Gebel Abū Doḫan347) (É 27º 15.03' K 33º 18.09') 

 

 A Mons Porphyrites a Keleti-sivatag egyik legfontosabb kőfejtő központja.348 Itt 

bányászták az 1. századtól a császárkori építkezések egyik legnemesebbnek tartott 

burkoló- és szobrászati kőanyagát, a vörös porfírt. A lelőhely már a 19. század óta 

                                                 
342 Mathieu 2002, 512-516.; Mathieu 2002 557-560. 
343 Mathieu 2002, 514. 
344 Mathieu 2003, 558. 
345 Sidebotham - Zitterkopf - Riley 1991, 608-612. 
346 Reddé - Golovin 1987, 32-36. 
347 Gebel Abu Dokhan. 
348Kraus - Rüder-Müller-Weiner 1967, 151-205.; Reddé Golovin 1987, 33.; Sidebotham - Zitterkopf - Riley 
1991, 575-576.; Maxfield - Peacock 1998; Mons Porphyrites 1,; Mons Porphyrites 2. 
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ismert,349 intenzív régészeti munkát azonban D. Peacock teamje folytatott itt 1994-1998 

között. A terepbejárások, felmérések és szondázások során az angol csapatnak sikerült 

rögzíteni a kiterjedt bányászközpont legfontosabb részeinek kronológiáját, és gazdag 

információt kapni az itt élő munkások életmódjáról és ellátásáról. Maga a Mons 

Porphyrites számos kisebb részre osztható, kőfejtőből és szatellit településből áll, amelyek 

nem egyszerre működtek. 

 A lelőhely központi részét egy nagyméretű, szabálytalan fallal körülvett erődítmény 

jelenti az Wādi Abū Ma’amelben,350 (VIII. tábla 1. kép) amelynek közelében épült fel 

Szarapisz351 és Ízisz352 temploma a 2. században. A nagyjából L alakú, hegyoldalba épült 

központi erőd 85 x 55 méteres. A falakat legalább hat, a terepviszonyokhoz igazodó, 

szabálytalanul elhelyezkedő torony őrizte. A kaput egykor valószínűleg két kisebb torony 

védte. A kapu a déli oldalon egy kis térre nyílik, amelyet keletről fürdőépület határol. A 

falak mentén és az erőd belsejében  helyiségek bonyolult sora áll. Az erődítményen, hosszú 

használatának megfelelően számos átépítési nyom figyelhető meg. Ez a központi erőd 

valószínűleg csak a 2. században épült és az Antoninus – Severus kori használat után, a 4. 

században egy ideig ismét lakták.353 

A központi telep mintegy 3 kilométeres körzetében számos kőfejtő és kisebb 

bányászfalu található. Ezek közül a legjelentősebbek: 

4.1.2.10.1 Bradford telep (Bradford village) 

 

A központi váditól északkeletre fekvő telep354  valószínűleg a bányakomplexum 

legkorábbi része. Ezt jól jelzi Caius Cominus itt talált, Tiberius 4. uralkodási évéből 

származó (Kr. u. 18.), Pánnak és Szarapisznak dedikált sztéléje, amelynek állíttatója 

beszámol arról, hogy ő fedezte fel ezt az új bányát.355 

4.1.2.10.2 Északnyugati telep (North-west village) 

 

                                                 
349 Kutatástörténet: Paecock – Maxfield 2001, 5-7. 
350 Paecock – Maxfield et al. 2001,12-19. 
351 Ibid. 36-38. 
352 Ibid. 39-42. 
353 Ibid. 19; Peacock 2007a, 21-23. 
354 Paecock – Maxfield et al. 2001, 58-59. 
355Ibid. 61-62. 
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A nagy kiterjedésű, a meredek hegyoldalban teraszosan épült, saját víztározóval 

ellátott telep a felszíni kerámia és az itt talált érmek alapján az 1. - 2. században és talán a 3. 

század elején volt használatban.356  

4.1.2.10.3 Délnyugati telep (South-west village) 

 

A kiterjedt délnyugati telep viszonylag sík felszínen feküdt. A kerámialeletek 

alapján elsősorban az 1.-2. századra datálható.357 

4.1.2.10.4 Lykabettus telep 

 

A délnyugati irányban fekvő Lykabbetosnak nevezett telep, több mint 1200 méter 

tengerszint feletti magasságban, a kőfejtő közvetlen közelében fekszik. 358  A település 

kerámiaanyaga késő-római. A telep késői használatát bizonyítja a közelben talált két 

keresztény felirat.359 

4.1.2.11 Útvonal a Mons Porphyrites-től Abū Ša’ar felé (É 27º 14' K 33º 23') 

 

Minden bizonnyal egy ritkán használt útvonal lehetett a Mons Porphyrites 

irányából a Via Hadriana és Abū Ša’ar környékén átvezető útvonal, amelyen Wādi 

Belihnél360 szokatlan formájú, valószínűleg nagyon korai, talán 1. századi kis útállomást 

találtak.361 (VIII. tábla 2. kép) 

Bár Steven Sidebotham ezzel az útvonallal, mint Abū Ša’ar késő római erődjéhez 

vezető utánpótlási úttal, majd később is használt zarándokúttal számol,362 Valerie Maxfield 

megfigyelése szerint, a Mons Porphyrites környéki erődökben nincs kimutatható aktivitás a 

4. század vége, a bányák bezárása után, így szerinte erre nem folyhatott jelentős 

forgalom.363    

                                                 
356 Ibid. 64-85. 
357 Ibid. 86-103. 
358 Ibid. 110-129. 
359I. Pan. 23-24;  Sidebotham - Zitterkopf - Riley 1991, 456. 
360 Ez a publikációkban Wadi Belih-ként szereplő lelőhely nem összetévesztendő a hasonló nevű 
közeli, ’Umm Baladdal (WādiBilih). 
361 Sidebotham - Zitterkopf - Riley 1991, 4. ábra 
362 Ibid. 622-622. 
363 Maxfield 2007, 80-81. 
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4.1.2.12 További telepek és állomások a Qena - Mons Porphyrites útvonal környékén  

 

A Mons Porphyriteshez vezető útvonalhálózathoz kapcsolódóan több kisebb 

bányatelep és egyéb település maradvány felmérése is megtörtént.  

Egy viszonylag kisméretű, a felszíni kerámia alapján 3.-4. századi telepnyom került 

elő el-Saqqia táborától északnyugatra. A Bir Ṣalaḥnak364 (É 26º 49.44' K 32º 58.48') 

nevezett lelőhelyen a felszíni kerámia mellett talán épületnyomok és a közelben kerek 

sírok voltak megfigyelhetőek. 365  

 Al-Atraš erődjétől északkeletre egy további kis lelőhely található, ahol 1.-3. századi 

kerámia került elő a felszínen.366 

Egy további kisebb, négyszögletes és kerek kunyhókból álló telep található Deir al-

Atraš 2 kilométerre északnyugatra.367 A házak a vádi sziklás oldalának alsó részén épültek. 

Az egyik épületben kemence nyomai látszanak. A házak között szétszórt őrlőkövek 

aranybányászatra utalnak. A telepen talált kerámia 4.-5. századra keltezhető.368 

Egy további telep található Wādi Aagatban, ahol egy négyszögletes, jól megépített, 

kétoszlopos épület áll a hegyoldalban, a felszínen 1.-2. századi kerámiával. (VIII. tábla 3. 

kép) A környéken ugyanakkor keresztény sziklarajzok és feliratok valószínűleg anachorita 

közösség jelenlétére utalnak.369     

 Kisméretű, a Ptolemaiosz-korban és a kora római időszakban használt aranybánya 

található az úttól keletre, Wādi Qalt al-Aagában370 (É 26º 49.13' K 33º 07.10'). 

 Bab al-Muḫenigtől keletre, Wādi Ġazza 371 -nál, a talán Ptolemaiosz-kori 

aranybányák mellett esetleg egy további kis római állomás lehetett.372 

 

                                                 
364 Bir Salah. 
365 Sidebotham 1996c, 181-183. 
366 Atrash North-East É 29º 49.44' K 32º 58.48': Sidebotham 1996c, 183-184. 
367 Atrash North-West: Sidebotham - Zitterkopf - Riley 1991, 587. 
368 Ibid. 614-615. 
369 Tregenza 1949b; Maxfield - Peacock 2007a, 426.; Sidebotham – Hense – Nouwens 2008, 147. 
370 Sidebotham 1996c, 185. 
371 Wadi Ghazza. 
372 Meredith 1952, 98. 
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4.1.3 A Qena – Mons Claudianus útvonal  

4.1.3.1 Garīya (Abū Garīya)373 (IX. tábla 1. kép) 

 

A Mons Claudianushoz vezető út első állomása, al-Aras, közös volt a Mons 

Porphyritesre vezető útéval. A következő nagyméretű útállomásról, Garīya (Abū Garīya) 

csak vázlatos korai felmérés áll rendelkezésre.374 Annyi jól látszik az alaprajzon, hogy a 

praesidium négyszögletes, két kaputornyos, középen víztározóval ellátott épület, előtte 

állatkarámok állnak.  

4.1.3.2 Ṯal’aṯ al-Zarqa (Wādi Abū Šuawat)375 (IX. tábla 2. kép) 

 

A korai publikációkban egy vázlatos rajz található a Ṯal’aṯ al-Zarqának nevezett, 

erődítés nélküli itatóhelyről. 376  Steven Sidebotham azonban Wādi Abū Shuewatként 

hivatkozik a helyre. Az általa közölt rekonstrukciós rajzon a nagyméretű állatkarámok és 

egy hatalmas kúthoz kapcsolódó vályúrendszer maradványai láthatóak.377 

4.1.3.3 Abū Zawal (X. tábla 1. kép) 

 

A táborról csak egy korai rajz áll rendelkezésre.378 A négyszögletes épület közepét 

egy nagy víztározó foglalja el, ettől délre állatkarámok találhatóak. A praesidium falába 

számos korábban valószínűleg aranyfeldolgozáshoz használt őrlőkő lett beépítve.379 

4.1.3.4 Mons Claudianus (Gebel Doḫan)380 (É 26º 48.55' K 33º 29.20') (X. tábla 2. kép) 

 

A Mons Claudianus a Keleti-sivatag legnagyobb római gránitbányája, és egyben a 

legintenzívebben vizsgált római lelőhely. A korai felmérések után, 1987 és 1993 között az 

                                                 
373 Qreiya (Abu Greiya). 
374 Meredith 1952, 103, 4. ábra; Reddé - Golovin 1987 37, 31. ábra 
375 Tal’et el-Zerqa (Wadi Abu Shuewat). 
376 Az elnevezés lehet Tel el-Zarqa is. Tregenza 1949a, 130-132.; Meredith 1952, 102.; Reddé - Golovin 
1987, 38. 
377 Sidebotham – Hense – Nouwens 2008, 319-320., 13.17 és 13.18. ábra 
378 Meredith-Tregenza 1949, 130-132., 115-123.; Reddé - Golovin 1987, 39-40. 
379 Meredith 1952, 102-103. 
380 Gebel Dokhan. 
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IFAO folytatott ásatásokat és részletes felméréseket381. A feltárások során előkerült gazdag 

régészeti leletanyagban mintegy 9200 görög és latin nyelvű osztrakon is található382. 

 A lelőhely központi részét egy nagy, több fázisban épült erődített telep jelenti, 

amelytől északra helyezkedik el a település templomközpontja, délre pedig a 

gránittömböket vontató állatok karámjai. A központi erődtől keletre egy fürdőkomplexum 

található.383   

 A központi épületektől 1 kilométerre délnyugatra helyezkedik el (É 26º 48.31' K 

33º 28.73') egy négyszögletes, a szöveges anyagban hydreumának nevezett 

épületegyüttes,384 amelynek középpontja egy fallal körülvett kis erődítmény. (XI. tábla 1. 

kép) Több víztározó található itt. Az ásatások alapján385 valószínűleg ez a településrész 

alkotta a kőfejtő központ legkorábbi magját. 

 Mons Claudianus kőbányái szolgáltattak alapanyagot számos monumentális római 

építkezéshez, így többek között a Domus Transitoriához, a Pantheonhoz és a 

Colosseumhoz.386 

 Maga a település elnevezése nagy valószínűséggel Nero császár nevéhez (Tiberius 

Claudius Nero) köthető, akinek uralkodásnak idejéből származik a legkorábbi datált 

osztrakon is.387 Valószínűleg ekkor épült meg a Hydreuma. A Flavius-kori tevékenységre 

utal egy Domitianus-korhoz köthető építési felirat és a későbbi központi erőd körül álló 

korai épületek.388 

 A kőfejtőben a legintenzívebb munka az Antoninus-korban folyt. Traianus és 

Hadrianus korában épült meg a fallal körülvett központi erőd, a nagy északi 

templomkomplexum és a fürdő. 389  A 2. század közepén a központi erődöt 

megnagyobbították és délen megépültek a nagy állatkarámok.390  

 A Mons Claudianus volt minden bizonnyal a sivatag legnagyobb létszámú munkást 

foglalkoztató kőfejtője. Egy Traianus korára datálható (Kr.u. 110.) osztrakon391 tanúsága 

szerint ekkor legalább 920 ember, ebből legalább 60 katona élt a településen.      

                                                 
381 Mons Claudianus 1-3. 
382 Kiadva: O. Claud. 1.-3. 
383 Az épület rekonstrukciós rajza: Sidebotham – Hense – Nouwens 2008, 325, 13.13. ábra 
384 Peacock 1997a,141-148. 
385 Carrié 2001b, 159-172. 
386 Maxfield - Peacock 2001a, 429. 
387 Ibid. 431. 
388 Ibid. 434-439. 
389 Ibid. 439-441. 
390 Ibid. 441-444. 
391 Ibid. 451. 
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 Az osztrakonleletek tanúsága szerint, a kőbányászat a Severus-korban is 

folytatódott, az utolsó datálható osztrakon Severus Alexander uralkodásához köthető. Az 

utolsó időszakban a központi erőd bejáratát leszűkítették és félköríves külső claviculával 

igyekeztek védeni.392 Bár a felszínen egy Aurelianus és egy Probus érme is előkerült, 

valószínű, hogy ezek csak szórványos, késői látogatásra utalnak, mivel más jelentős 

régészeti leletanyag nem köthető ehhez a korszakhoz.393 Valószínű, hogy a kőbányászat a 

Mons Claudianuson a Kr.u. 230-as évek végén megszűnt. 

4.1.3.5 Barūd (Tiberiana) (XI. tábla 2. kép) 

 

A Mons Claudianus központi részétől délkeletre található Barud négyszögletes 

tábora, amely az itteni gránitbányák központjául szolgált. A kerek saroktornyokkal ellátott 

erőd felmérése a Mons Claudianus ásatásaival egy időben történt meg, és ekkor egy kis 

próbaszondát is nyitottak az épülettől délre lévő szeméthalomban.394  

A tábor ókori neve, az osztrakon leletek alapján, Tiberiana lehetett és a 

valószínűleg az Antoninus korban volt elsősorban használatban.   

4.1.3.6 ’Umm Diqāl (XII. tábla 1.-2. kép) 

 

 A Wādi ’Umm Diqālban található telep mintegy 5 km-re délnyugatra fekszik a 

Mons Claudianus központi településétől. Felmérése a Mons Claudianuson folyó kutatások 

idején történt meg.395 A legközelebbi kőfejtő ’Umm Diqāltól 500 méterre északra kezdődik, 

de ez a teleppel semmilyen kapcsolatot nem mutat.396 

 A vádi oldalában szétszórva mintegy 274 szabálytalan alaprajzú, helyi kőből épített 

kunyhó található. A házak alaprajzilag és méretben igen eltérőek. Számos kisebb, 

egyhelyiséges, kerek épület található, 3 m körüli átmérővel, továbbá négyszögletes kb. 3x5 

méteres nagyságú épületek. Jelentős részük több helyiségből álló épület, esetenként 

egymásba nyíló szobákkal, vagy több bejárattal. A legnagyobb méretű épület egy 15x8 

méteres, szabálytalan, 5 helyiséges építmény.  

                                                 
392 Ibid. 444-445. 
393 Ibid. 433. 
394 Peacock 1997d, 275-279. 
395 Peacock 1997b. 
396 Ibid. 151-153. 
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 A falak, amelyek a publikált fotók alapján, nagyobb kövekből rakott, külső és belső 

héj közé töltött apróbb kövekből készültek,397 egyes helyeken 1 méter magasságig állnak. 

A falak mellett néhol kőből rakott padok (ágyak?) figyelhetőek meg.398.  

 A vádi déli oldalán egy kis platón kör alakú, kb. 2 m átmérőjű kőkörök találhatóak, 

amelyeket Peacock síroknak tart399. A publikált rajz szerint a platón 9 ilyen objektum áll, 

de elképzelhető, hogy több egyhelyiséges, a közölt alaprajzon kör alakú, háznak látszó 

épület szintén sír volt. 

 A vádi közepén egy kút található, amelyet majdnem szabályos, 34x34 méteres, 

szárazon rakott kőfal vesz körül. A fal egy kerek, 5 m átmérőjű, eredetileg kb. 7 méter 

magas toronyhoz épült hozzá400. A kutat védő építmény és a torony datálásához egyenlőre 

nincs semmilyen támpont. 

 ’Umm Diqāl kormeghatározásának jelenleg publikált egyetlen közvetlen támpontját 

a felszínen talált Late Roman 1 amphora401 töredékek adják (4.-7. század). Egy helyen egy 

Dressel 2-4-es amphora402 (1-2. sz.) darabja került elő, ez azonban nem feltétlenül egykorú 

a teleppel. A telep a kőfejtőkkel semmilyen kapcsolatot nem mutat. Elhelyezését minden 

bizonnyal a fontos víznyerőhely közelsége határozta meg. Peacock véleménye szerint a 

házak egy nagyobb szerzetesi közösség szállásául szolgálhattak, de a templomépület 

hiánya, és a házak túl nagy száma miatt ezt az elméletet maga is bizonytalannak tartotta.403 

4.1.3.7 További telepek és táborok a Mons Claudianus környékén 

 

A Mons Claudianustól légvonalban 6 kilométerre délre található ’Umm Ḥuyūt404 (É 

26º 44.77' K 33º 28.06') 405  apró kőbányája. Egy központi kisebb magaslaton álló 

központból, amely talán szentély, vagy adminisztratív épület lehetett, valamint tucatnyi 

kunyhóból álló telep az 1.-2. században lehetett aktív. 

 

                                                 
397 Ibid. 158. 4.12-4.15. kép 
398 Ibid. 151 és 158. 4.16. kép 
399 Ibid. 151. 
400 Ibid. 152-153. 
401 Ibid. 151. 
402 Ibid. 155. 
403 Ibid. 153-154. 
404 Umm Huyut. 
405 Sidebotham – Hense – Nouwens 2008, 123, 234. 
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4.1.4 Wādi ’Umm Wiqāla406 (Semna) és környéke 

4.1.4.1 Wādi ’Umm Wiqāla (Semna) (É 26º 26.0' K 33º 39.6') (XIII. tábla 1.-2. kép) 

 

A Mons Claudianustól délre, a Wādi Hammamat északra, Wādi ’Umm Wiqāla 

környékén egy további nagy kőfejtő övezet található, amelynek ókori neve egy még a 19. 

században talált dedikációs feliratban is fennmaradt. A Kr. u. 10-11-ben Pánnak szentelt 

szentélyfelirat407 szerint a hely neve Ophiates, amely nevét az itt bányászott, Plinius által is 

leírt408 ophites nevű kőről (gabbro) kapta.409  

 A kőfejtő és környékének felmérését és terepbejárását 1997 és 2000 között Steven 

Sidebotham csoportja végezte.410  

A kiterjedt kőfejtőtelep központja egy, a Wādi ’Umm Wiqālában álló, 36x11 

méteres hosszú, saját víztározóval ellátott kis erődítmény, amely környékén számos 

további kisebb szálláshely található. A központi épülettel szemben két, minden bizonnyal 

szentélyként azonosítható, többfülkés építmény emelkedik a hegyoldalban, amelyek közül 

az egyik valószínűleg, egy a 19. században lemásolt feliratban szereplő Pán kápolnája. 

 A vádi bejáratát egy délről négyszögletes, északi oldalán lekerített falú 56x48 

méteres praesidium őrizte, középen víztározóval. Ezt a semnai erődnek is nevezett épületet 

az 1990-es évek végén szinte teljesen lerombolták. 

 A felszínen gyűjtött kerámia alapján a település az 1. századtól valószínűleg a 3. 

századig volt használatban.411 

4.1.4.2 Ametisztbánya Abū Diyibánál412 (É 26º 31.07' K 33º 49.45') 

 

Egy kiterjedt, a Ptolemaiosz-korra és a kora római időszakra datálható ametiszt 

bánya található a Wādi ’Umm Wiqālától északkeletre, Abū Diyibánál. A település a 

modern bolygatások miatt meglehetősen sérült és alig egy tucatnyi épületmaradvány, 

kunyhó figyelhető meg itt, viszont a környék hegyeiben jól láthatóak a bányászat kiterjedt 

nyomai.413. A településről több, főként a Ptolemaiosz-korra datálható sztélé és dedikációs 

                                                 
406 Wadi Umm Wikala. 
407 I. Pan 53. 
408 Plinius Nat. Hist. 36.11.55-56. 
409 Sidebotham - Barnard – Harell – Tomber 2001, 143. 
410 Sidebotham - Barnard – Harell – Tomber 2001; Sidebotham – Hense – Nouwens 2008, 82-84. 
411Ibid. 159-167. 
412 Abu Diyeiba. 
413 Harell et al. 2006. 
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felirat került elő, de a felszíni kerámia alapján, a bányát a kora római időszakban, az 1. 

században is használták. 

4.1.4.3 ’Umm Huwaitat al-Baḥri414 (É 26º 33.48' K 33º 53.33') (XIV. tábla) 

 

’Umm Huwaitat al-Baḥri a Via Hadrianatól keletre, Wādi ’Umm Wiqālatól 

északkeletre egy kisebb félreeső völgyben található. A vádi oldala mentén húzódó 

település mintegy 126 struktúrából áll, amelyek többsége alacsony, 0,9-1,2 m magas falú 

egy-két helyiségből álló kőépület.415 Ezek közül - a felmérést végző team szerint - egy 

hosszúkás, négyszögletes építmény, egyik rövidebb oldalán apszissal, esetleg templom 

lehetett, azonban ez az azonosítás az épület mindössze 19 m2-es alapterülete miatt 

meglehetősen kétséges. 

A felszínen itt nagyszámú Late Roman 1-típusú és egyiptomi amphora töredékek, 

festett asszuáni kerámia és néhány nílusi főzőedény töredéke volt megfigyelhető, amely 

alapján a telep az 5. – 6. századra datálható. Sidebothamék interpretációja szerint a hely 

talán szerzetesi közösség menedéke lehetett.416  

4.1.4.4 Bir Gidami (É 26º 24.53' K 33º 24.07') (XV. tábla 1.-2. kép) 

 

Bir Gidami legalább két nagyobb részből álló késői telepe a Wādi Hammamatól 

északra, az ’Umm Wikala vádi közelében található.417 Az eldugott vádi középső részén 84 

kőépítmény, onnan délkeletre néhány száz méterre 34 további kőstruktúra található. Az 

épületek nagy része egy- vagy kéthelyiséges ovális kunyhó, vagy alacsony sátorhely. A 

felszínen található, finomabb asszuáni (ERSA) és durvább nílusi főzőedények, valamint 

amphora töredékek leginkább a 6. – 7. századra datálhatóak. Steven Sidebotham és Hans 

Barnard véleménye szerint a telep esetleg szerzetesek szálláshelye lehetett, bár a 

környéken semmi erre utaló nyomot nem találtak.418 

4.1.4.5 További telepek a Hammamat váditól északra 

 

                                                 
414 Umm Howeitat el-Bahri. 
415 Sidebotham - Barnard – Pyke 2002, 192-197. 
416 Ibid. 223-225. 
417 Ibid. 199-201. 
418 Ibid. 223-225. 
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Wādi ’Umm Wikalától nyugatra további római korban is használt telepek fekszenek. 

Az egyik Maġrabīya419 (É 26º 18.90' K 33º 23.45') kőfejtője,420 ahol a bányák közelében 

három épületmaradvány figyelhető meg. A felszíni, nem túl jellegzetes kerámia alapján a 

kőfejtő 1. – 2. századra keltezhető. 

Bir Sirbakisnál (É 26º 23.56' K 33º 27.18') 421  egy kisebb aranybánya-telepre 

utalnak a felszínen talált őrlőkövek és apró épületek. A felszíni kerámia Ptolemaiosz-

korból és az 1. századból származik.  

  Abū Giridánál422 (É 26º 21.495' K 33º 17.32') egy hegytetőre épült erődítmény 

lábánál kiterjedt rommező található. A 20. század elején még elképzelhető, hogy állt itt egy 

erősen sérült római praesidium is.423 Sidebotham szerint a Ptolemaiosz-korban és a kora 

római időszakban használt telep a környező aranybányáknak szolgált bázisaként.424 

 Wādi Gidáminál Bisson de la Roque egy nagyon vázlatos rajzán egy további 

négyszögletes kis erőd szerepel.425 

 Bir Wasfnál426 (É 26º 30.31' K 33º 45.67') egy kiterjedt, mintegy 120 épületből 

álló késői telep található.427  

                                                 
419 Maghrabiya.  
420 Sidebotham 1996c, 189-190. 
421 Ibid. 190. 
422 Abu Gerida. 
423 Meredeith 1952, 106. 
424 Sidebotham – Hense – Nouwens 2008, 223. 
425 Reddé - Golovin 1987, 45. 
426 Bir Wasef. 
427 Harell et al. 2006, 129-130. 
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4.2 A Wādi Hammamat és környéke 

4.2.1 A Koptosz (Qift) – Myos Hormos (Quseir al-Qadīm) útvonal  

 

A Koptoszból a Wādi Hammamaton keresztülvezető, ősidőktől használt római kori 

útvonal táborai régóta ismertek a kutatás számára. A korai utazók vázlatos leírásai után 

Zitterkopf és Sidebotham, majd az IFAO expedíciója végzett részletes felmérést az itt 

található lelőhelyeken és az utóbbi években számos helyen ástatásra is sor került.    

 Ez az útvonal a fáraókor428 után már a Ptolemaiosz-korban is használatban volt429, a 

római hódítás után nem sokkal rendszeresen jártak rajta karavánok. Sztrabón beszámolója 

szerint Myos Hormosból szállt tengerre Aelius Gallus arábiai expedíciója is.430  

 Egy Koptoszból előkerült felirat431 tanúsága szerint nem sokkal később a hadsereg 

egy kutat ásott ezen az útvonalon.  

Az első időszakban, a Flavius-korig kevés nyoma van annak, hogy megerősített 

víztározókra lett volna szükség az úton, ez a helyzet azonban fokozatosan megváltozott az 

1. század második felére. Ekkor épült meg Krokodilo (al-Muwayh) és Maximianon (al-

Zarqa) erődje,432 amelyek formailag nagyon hasonlítanak Didymoi (Ḫasm al-Minih) és 

Aphrodites (Ḫawr el-Ğir), építési felirataik alapján Kr.u. 76/77.-re datált épületeire.433 

A táborrendszer használata az Antoninus-korban érte el csúcspontját. Valószínűleg 

Myos Hormos jelentőségének csökkenésével az erődöket is fokozatosan felhagyták. Ennek 

pontos időpontja nem tisztázott.434  Kései aktivitás csak szórványosan mutatható ki az 

épületekben.435  

Álljon itt egy összefoglaló táblázat a táborok és a megállók főbb használati 

periódusairól:   

 

 

 

 

                                                 
428 A Wādi Hammamat hieroglif felirataihoz: Porter –Moss 1995, 328-337.  
429 Brun 2003g, 188-191. 
430 Strabón17.1.45; Lásd még Török kommentárját: FHN II. 166 és FHN III. 190-hez. 
431 ILS 2483. 
432 Brun 2003g,196-198. 
433 Bagnall - Bülow-Jacobsen - Cuvigny 2001. 
434 Brun 2003g, 201-202. 
435 Ibid. 204. 
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Tiberius-kor 
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Traianus-kor Hadrianus -180. 

k. 

180 – 

Severus-kor 

4. század 

Wādi Matulah 

 

 ? ● ● 
  

Laqīta (Phoinikon) 

 
● ● ● ● ● ● 

Qusur al-Banāt      ●  

Abū Kuway 

 
● 

     

Al-Muwayh 

(Krokodilo) 

 ● ● 
  betelepülés 

Bir al-Hammamat 

 

   ● ● 
 

Fawaḫir (Persou) 

 
● ● ● ● ● 

bányaközpont 

al-Zarqa 

(Maximianon) 

 ● ● ● ● 
 

al-Hamra 

 

   ● ● 
 

Bir Sayyala 

 
? ● ● ● ● 

 

(Bir Aaḫil) 

 

  ● 
  késői telep 

Dawwi 

 

   ● ● 
 

 

Hélène Cuvigny arra a problémára hívta fel a figyelmet, hogy bár a Wādi 

Hammamatban végzett ásatások nagyon gazdag leletanyagot és szöveges emlékeket hoztak 

a felszínre a táborokban, az úton közlekedő kereskedelmi forgalomnak alig van 

kimutatható nyoma a táborokban. 436  Ez valószínűleg azzal magyarázható, hogy a 

táborrendszer, amelynek az életében egyébként nagyszámú civil is részt vett, elsősorban 

ellenőrzőpontok hálózataként, és nem kereskedelmi útállomásként szolgált. 
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4.2.1.1 Wādi Matulah437 (al-Matula) (É 25º 55.80' K 32º 57.74') 

 

Meredith a Tabula Imperii Romani-ban 438  feltüntet egy kis köztes megállót 

Koptoszztól 15 kilométerre és egy rövid utalást is tesz erre az építményre.439 Az egy ideig 

teljesen megsemmisültnek hitt tábort Zitterkofnak és Sidebothamnak sikerült újra 

azonosítania. 440  A négyszögletes, hosszúkás építmény kőből és néhol téglából épült, 

valószínűleg a 2. században.441 Steven Sidebotham szerint a felszínen 1. - 2. századi és 5. 

századi kerámia is megtalálható.442  

4.2.1.2 Phoinikon (Laqita443) (É 25º 53.07' K 33º 07.26') 

 

Laqita kis oázisa, minden valószínűség szerint az egyik legfontosabb 

ellenőrzőpontja volt a Wādi Hammamatban és a Bereniké felé vezető utaknak. A kiterjedt 

településnek azonban a modern pusztítások miatt sajnos ma már semmilyen nyoma nem 

figyelhető meg a felszínen.  

A hely azonos az Itinerarium Antoniniban szereplő Poeniconon-al, 444  amely a 

Tabula Peutingerianan már Phenice-ként szerepel. A ma már teljesen elpusztult víztározó 

közelében két római kori felirat volt egykoron. Az egyik Claudius uralkodásának idejére 

datálható, 445  a másik a legio III Cyrenaica centuriojának, Caius Papirius Aequsnak a 

felirata, talán Vespasianus korából származott.446   

Az itt álló stratégiai fontosságú erődben a �otitia Dignitatum szerint, legalább a 

Kr.u. 390-as évekig római katonaság, az ala VIII Palmyrenorum állomásozott. 447 

Phoinikon valószínűleg azonos a 4. század végén, a blemmik által elfoglalt, Olümpiodrosz 

által felsorolt négy nagyobb település egyikével.448  

                                                                                                                                                    
436 Brun 2003g, 188. 
437 Wekalat al-Mefarik. 
438 Meredith 1958. 
439 Meredith 1953, 98.  
440 Zitterkopf - Sidebotham 1989, 179, 180, 4d ábra 
441 Brun 2003g, 198. 
442 Sidebotham 2002a, 421. 
443 Laqeita, al-Laqita. 
444 Itinerarium Antonini 172,1; Murray 1925, 144. 
445 Bernard 1972, 37-38. 
446 CIL III. Suppl. 1, 6628; Bernard 1972, 38-39. 
447 Notitia Digntatum XXXI, 35, 65.; Török 1988a, 48. 
448 FHN III 309. 
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4.2.1.3 Qusur al-Banāt (XVI. tábla 1. kép) 

 

A négyszögletes, lekerekített sarkú, 38,6 x 31,2 méteres tábor mintegy 50 km-re 

keletre fekszik Koptosztól. Az északon fekvő bejáratot két apró, kissé kiugró, 

négyszögletes saroktorony határolja. A belső udvar mentén mind a négy oldalon apró 

helyiségek találhatóak.449   

A myos hormos-i útvonal francia kutatása során megtörtént az erőd szisztematikus 

felmérése és szondázó ásatások is folytak itt.  

A feltárások alapján a tábor meglehetősen későn, az Antoninus-kor közepén 

épülhetett és a 3. század elejéig volt használatban.  

4.2.1.4 Abū Kuway 

 

Phoinikontól 26 km-re keletre helyezkedett el egy olyan kis megállóhely, amelyet 

az itt talált sziklafeliratok szerint a Ptolemaiosz-korban és  a kora római időszakban is 

használtak 450 . Ezt a helyet, ahol épület maradványok nincsenek, talán al-Muwayh 

megépüléséig használhatták a karavánok megállóként.451  

4.2.1.5 Krokodilo (al-Muwayh) (É 25º 56.34' K 33º 24.07') (XVI. tábla 2. kép) 

 

Korokodilo praesidiuma Koptosztól 65 km-re keletre, a Wādi Hammamat egyik sík 

részén fekszik. Nevét minden bizonnyal a főépülettől északnyugatra álló természetes, 

krokodilformájú szikláról kapta. Az erőd és az attól délre elhelyezkedő nagy szeméthalom 

feltárására 1996-97-ben került sor,452 amely során számos osztrakon is előkerült.453 

A 53,3x52 méteres, négyszögletes, négy apró, kerek, saroktornyos és két kissé 

hosszúkás, íves kaputoronnyal ellátott erőd közepét egy nagy kerek víztározó foglalja el.  

 Az épület építése talán a Flavius-kor végére tehető, mivel formailag nagyon 

hasonló a Didymoi (Ḫasm al-Menih) és Aphrodites (Ḫawr al-Ğir) építési felirataik alapján 

a Kr.u.76/77-re datált praesidiumaihoz. 454  Az első időszakban az erőd kapuja még 

                                                 
449 Az erőd ásatási jelentése: Reddé 2003a, 73-77. 
450 Fournet 1995.  
451 Brun 2003g, 191, 198 
452 Ásatási jelentés: Brun 2003a, 77-91. 
453 Kiadva: O. Krok. 
454 Bagnall - Bülow-Jacobsen - Cuvigny 2001. 



 84 

valószínűleg észak felé nyílhatott, amelyet talán egy nagyobb esőzés utáni áradás 

moshatott el.  

 Ezután épült meg a déli kapu, és a Traianus – Hadrianus-korban a szemetet az 

erődtől délre deponálták. Talán egy újabb nagy áradást követően az erődöt még Hadrianus-

korban felhagyták.  

 A felhagyás után jóval később, az 5. században, a Bir ’Umm Fawaḫirban működő 

teleppel egy időben, ismét betelepedtek az erőd déli részébe, sőt másodlagosan felhasznált 

téglákkal le is szűkítették a bejáratot.455 

4.2.1.6 Bir al-Hammamat456 (XVI. tábla 3. kép) 

 

Bir al-Hammamat erődje 81 km-re fekszik keletre Koptosztól. Az épület 

négyszögletes, 53,5x53,5 méteres, négy lekerekített toronnyal, saroktoronnyal és két 

négyszögletes kaputoronnyal rendelkezik, a bejárat észak felé nyílik.457 Később a déli fal 

közepén egy újabb négyszögletes torony épült. A tábor közepét megbolygatta a későbbi 

használat, egy kút és egy mecset épült itt. 

A francia feltárások során előkerült leletanyag alapján az erődöt az Antoninus-

kortól talán a Severus-korig használták.  

4.2.1.7 Fawaḫir458 

4.2.1.7.1 Nyugati telep (Persou I.) (É 25º 59.44' K 33º 34.22') (XVII. tábla 1. kép) 

 

A Hammamat vádi közepén nagyobb sűrűségben több különböző korú telep 

található. Ezt a környéket a 2. századi osztrakonok tanúsága szerint Persounak nevezték.459  

Keleti részén található a Hammamat vádi legnagyobb ősi Pán (Min) szentélye, 

amelynek közelében már a Középbirodalomban kőfejtő telepek voltak.460 A Ptolemaiosz-

korban és kora római időszakban is itt működött egy nagy kőfejtő, szentélyének Tiberius- 

kori dedikációs felirata is fennmaradt.461  

                                                 
455 Brun 2003a 80-81, 91. 
456 Bi’r al-Hammamat. 
457 Ásatási jelentés: Brun 2003b, 91-94. 
458 Fawakhir. 
459 Cuvigny 1997, 142. 
460 A Wādi Hammamat fáraó kori feliratai: Porter –Moss 1995, 328-337. 
461 I. Ko Ko 41. 
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A lelőhelyen 1987-88-ban folytak ásatások, amelyek egy Julius-Claudius dinasztia 

idején működő kőfejtőtelep nyomait azonosították itt. A Paneion feliratai és a telepen talált 

osztrakonok462 alapján jól rekonstruálható, hogy az erődítés nélküli telepen kis létszámú 

katonaság is állomásozott, akiknek a telep őrzésén túl, feladatuk lehetett az út ellenőrzése 

is.  

A településnek fontos szerepe lehetett a környék őrhelyeinek ellátásában, mivel itt 

volt lehetőség zöldségtermesztésre is. Ez a hely azonban, ahol szárnyasokat is tartottak, 

valószínűleg inkább még keletebbre, 4-5 km-re Bir ’Umm Fawaḫir közelében lehetett.  

A kőfejtő és a körülötte lévő telep talán a Flavius-korig működhetett.463  

4.2.1.7.2 Praesidium Bir ’Umm Fawaḫirnál (É 25º 59.77' K 33º 36.49') 

 

A nyugati teleptől mintegy 5 kilométerre nyugatara feküdt egykor a Hammamat 

vádi központi részének vízben leggazdagabb és mezőgazdasági szempontból is némi 

területtel bíró települése. Valószínűleg már a korai időktől kezdve bányásztak aranyat a 

környéken. Ezen a helyen III. Ptolemaiosz korában egy ma már elpusztult templom épült, 

ez a lelőhelye a fawaḫiri osztrakonoknak,464 amelyek legnagyobb része Antoninus-kori. 

 Ezeken az osztrakonokon szerepel a Persou nevű praesidium, amelyet minden 

bizonnyal a modern bányászati tevékenység pusztított el 20. század elején. 465  Bár a 

Ptolemaiosz-kori és a kora római település teljesen eltűnt, felszínen ma egy nagy, késői 

település maradványai még jó állapotban megtalálhatóak 

4.2.1.7.3 Bir ’Umm Fawaḫir bizánci kori telepe (XVIII. Tábla) 

 

A település központi része már régóta ismert, a római főútvonaltól északkeletre 

található egy mellékvádiban. Szisztematikus kutatása 1992-ben indult meg, amikor a 

Chicagói Egyetem C. Meyer által vezetett kutatócsoportja megkezdte az épületek és a 

közeli bányák felmérését.466 A kutatások további négy szezonban (1993, 1996, 1997 és 

1999) folytatódtak.  

                                                 
462 Kayser 1993. 
463 Brun 2003c, 97. 
464 Guéraud 1942. 
465 Brun 2003d, 98-99. 
466 A kutatásokról nagyobbrészt az interneten olvasható előzetes jelentés: Meyer 1991-92; Meyer 1992-93; 
Meyer 1995-1996; Meyer 1997-98; Meyer 1998-99. kivéve: Meyer 1995; Meyer - Heidorn 1998. 
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 A terület északi részén aranybányák és néhány kőfejtő található.467 A késő antik 

telep egy nagyobb központi egységből és 14 kisebb, valószínűleg egykorú szatellit-

településből áll.468 A központi település egy északnyugat-délkelet irányú vádi két oldalán 

épült. Itt 237 épület került felmérésre. A jelenleg ismert adatok szerint a szatellit 

települések közül az első (Outlier 1) 4, a második 66, a harmadik 58, a negyedik 12,469 két 

másik együttesen (Outlier 6-7) 106 épületből áll.470  

 A központi telep főútvonalát maga a vádi homokos közepe alkotja. A házak változó 

méretűek és alaprajzúak. Néhány épület kerek vagy ovális, de a legtöbb négyszögletes. 

Számos egy vagy két helyiségből álló épület található, de a házak jelentős része bonyolult 

alaprajzú, négy vagy még több szobás egységgé épült össze. Nagyobb adminisztratív, vagy 

vallási funkciójú épületet nem sikerült megfigyelni.  

 A házak falai a felszínen fellelhető kövekből épültek, két nagyobb kősor közé 

kisebb köveket, és egyes helyeken kerámiadarabokat raktak. Az ajtóknál nagy, hosszú 

laposabb köveket használtak. Az átlagos falvastagság 60 cm körül van. Néhol a falak 2 

méteres magasságig megmaradtak. A házakon belül számos helyen kőből és homokból álló 

padokat sikerült megfigyelni, a házfalakban több helyen kis polcszerű fülkék lettek 

kialakítva. Néhány helyen ablak nyoma is megfigyelhető. A házak mellett nagy 

szemétkupacok találhatóak. A tetőfedés módjának semmilyen nyoma nem maradt, 

feltételezhető, hogy egyes nagyobb helyiségek nyitott udvarként funkcionáltak. 

 A 2. számú szatellit telepen (Outlier 2.) a központi telephez hasonló 

épületcsoportok is megtalálhatóak, de itt két házhoz egy-egy kerek gabona siló tartozik.471 

A belül agyagtapasztású silók szintén helyi kőzetből épültek. Belül kettős osztatúak, alul 

kis nyílás található a gabona kieresztéséhez. Az épületek, amelyekhez a silók tartoznak, 

nem mutatnak semmilyen különleges funkciót.  

 Bir ’Umm Fawaḫirban az aranybányászatnak számos nyoma megtalálható. A házak 

között sok törőkő, és a már apróbb darabokra zúzott, aranytartalmú kőzet porítására 

szolgáló, kerek, kézimalomhoz hasonló őrlőkerék alsó és felső része is előkerült.472 

 A felszínen talált és publikált kerámiaanyag megegyezik a központi telepen és a 

szatellit településeken találtakkal.473 Legnagyobb mennyiségben amphorák, tárolóedények 

                                                 
467 Meyer 1995, 199. 
468 Meyer 1997-98. 
469 Meyer 1995-96.  
470 Meyer 1997-98.  
471 u.o. 
472 Meyer 1997-98. 
473 Meyer 1995, 223. 
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és főzőedények kerültek elő. Az amphorák egy része a Late Roman 1-típushoz474 tartozik, 

számos amphoratöredéken festett felirat (dipinto) található. A finomkerámia között számos 

egyiptomi Red Slip-edényforma tűnik fel (ERS A áru) és néhány festett asszuáni edény475. 

A pecsételt díszítésű edényeken többek között a kereszt motívuma is megtalálható476. A 

közölt rajzok alapján feltételezhető, hogy észak afrikai sigillata darabok is vannak a leletek 

között (Hayes 91A forma). A kerámia alapján a telep az 5.-7. századra keltezhető.477 Több 

kézzel formált kerámiát is találtak,478 ezek azonban még nem publikáltak. 

 Az 1998-as szezonban az amerikai kutatócsoport két épületnél szondázó jellegű 

feltárást végzett479. A 93-as számú, öthelyiséges épületben többek között egy aranyozott 

réz karkötő, egy Bész amulett,480 2 apró érem és 6 nyerssmaragd-darab is előkerült. Az 

utóbbiak minden bizonnyal a Mons Smaragdinus környékéről származnak. Feltárták az 

épület melletti konyhát is. A 93-as számú négyhelyiséges épületben 4 érmét és 5 

nyerssmaragd-darabot, valamint egy kőből faragott füstölő szerű, sekély edényt is találtak. 

Az előzetesen közölt eredmények alapján biztos, hogy az épületeknek több használati 

periódusa volt.481 A telepen talált állatcsont anyag elemzését Salima Ikram végezte. A 

vizsgált maradványok alapján a településen lakók bőségesen jutottak húsfélékhez. A 

kecske csontok mellett nagy számban kerültek elő szarvasmarha maradványok is, ráadásul 

olyan vázrészek is, amelyek helyi tartásra utalnak.482 

 Mayer szerint a település a bizánci fennhatóság alatt működő aranybányákhoz 

tartozott, ahol elsősorban egyiptomiak dolgoztak.483 Ennek azonban erősen ellentmond, 

hogy a telepen semmilyen erődítés nyomát nem találták meg, és sem a felszínen, sem a 

szondákban nem került elő feliratos emlék (az amphora töredékek dipintoit leszámítva). A 

lakosság egy része bányatelephez mérten meglepően értékes tárgyakkal rendelkezett.  

  

                                                 
474 Ibid. 216. 
475 Ibid. 220. 
476 Meyer 1998-1999, Csak ez alapján a telep lakosait keresztényeknek tekinteni, ahogy Mayer teszi, kissé 
elhamarkodottnak tűnik. 
477  A fontosabb datálható darabok: B170-es épületből származó, festett asszuáni darab jól megfelel a 
Gempeler T403-as (vagy 370-es) formának. Datálása: 6 sz második fele-7 század. A B95-ös ( Outlier 7) 
épületből származó afrikai Hayes 91A sigillata forma datálása: 5. század második fele. A 2. kőfejtő közeléből 
származó asszuáni festett edény igen hasonló a Gempeler K353-as típushoz. Datálása:4.század vége-7. 
század eleje     
478 A kerámiáról: Meyer 1995, 216-222., Meyer 1998-99. 
479 Meyer 1997-98.  
480 u.o. 
481 u.o. 
482 Meyer 2000-2001. 
483 u.o. 
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4.2.1.8 Maximianon (al-Zarqa) (É 26º 00.05' K 33º 47.23') (XVII. tábla 2. kép) 

 

A Koptosztól mintegy 116 km-re keletre álló al-Zarqa az egyik legjobb állapotban 

megmaradt erőd ezen az útvonalon. A négyszögletes alaprajzú, kerek saroktornyos és két 

íves kaputoronnyal ellátott praesidiumban, valamint az előtte található nagy 

szeméthalomnál részletes feltárást végzett az IFAO expedíciója 484 . A feltárás 

eredményeként jórészt tisztázódott az 56x55 méteres tábor485 belső helyiségeinek funkciója. 

A tábor kapuja észak felé nyílik. A tábor közepén egy hatalmas kerek kút található, 

a falak mentén legénységi épületek állnak. Az északnyugati sarkot foglalták el 

feltételezhetően a hivatali épületek. Az északkeleti részen egy kis fürdő volt, mellette a 

konyha. 

Az táborból és szemétdombjáról előkerült nagymennyiségű kerámia és osztrakon 

alapján a tábor építése az 1. század második felére keltezhető486 és intenzíven használták a 

2. században. A tábor felhagyásának pontos időpontja nem ismert, de valószínűleg megélte 

a 3. század elejét.487 

4.2.1.9 al-Hamra (XIX. tábla 1. kép) 

 

Al-Hamra négyszögletes tábora Koptosztól 130 km-re fekszik, viszonylag sík 

terepen. A erőd 59x57 méteres, négy sarkán négy íves saroktornya van, viszont 

kaputornyai négyszögletesek. A praesidiumban csak minimális kutatásokat folytattak,488 

ezért pontos kronológiája nem ismert. Valószínű, hogy csak az Antoninus-korban épült és 

a myos hormos-i útvonal feladásáig, talán a 3. század elejéig használatban volt.489 

4.2.1.10 Bir Sayyala490 (XIX. tábla 2. kép) 

 

A sík területen egy széles vádi közepén fekvő Bir Sayyala praesidiuma a hegyekből 

alázúduló esőezések következtében erősen sérült állapotban maradt meg. Az épület 

                                                 
484 Ásatási jelentés: Brun – Reddé 2003a, 100-126. 
485 Ha a tornyokkal együtt számoljuk, akkor a tábor kb. 59x60 m nagyságú négyzetbe illeszthető be, ami 
közel 200x200 római láb: Brun – Reddé 2003a, 100. 
486 Brun 2003g,196-197. 
487 Brun – Reddé 2003a, 125-126. 
488 Ibid. 127-128. 
489 Brun 2003g, 204. 
490 Bi’r Sayyala. 
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jelentős részének megsemmisüléséhez az is hozzájárult, hogy a középen fekvő kutat a 19. 

században megnagyobbították és sokáig használták.     

A négyszögletes erőd, amely 141 km-re található Koptosztól, mintegy 42x32 

méteres lehetett. A francia feltárások alapján úgy tűnik,491 az épület megmaradt sarkain 

nem volt valódi saroktorony, és bejáratának pontos helye sem ismert. A falak rámpáit, 

bizonyára a rendszeres esőzések miatt többször megmagasították. Az erőd belsejében több 

ciszterna volt.  

A szondázások során előkerült régészeti leletanyag elsősorban 2. század közepi és 

esetleg 3. századi használatra utal.  

Az erőd formája és a saroktornyok hiánya miatt viszont felmerült az ásatókban, 

hogy az építmény esetleg korábbi lehet.492  

4.2.1.11 Dawwi (XIX. tábla 3. kép) 

 

Dawwi viszonylag jó állapotban megmaradt erődje Koptosztól 154 km-re, Myos 

Hormostól pedig 27 km-re áll. A praesidium kissé szabálytalan, de közel négyszögletes, 

56x55 méteres nagyságú. A sarkokon félköríves saroktornyok állnak, a falak közepén 

szintén hasonló tornyok vannak. A bejárat a déli oldalon nyílik, a kaput két, kívül íves, 

befelé viszont négyszögletesen benyúló torony fogja közre.  

A csak kis léptékű szondázások 2. századi leletanyagot hoztak a felszínre.493 

4.2.1.12 Bir �aḫil494 (XX. tábla 1.-2. kép) 

 

A Koptoszból Myos Hormosba vezető legrövidebb úttól mintegy 5 km-északra 

fekvő Bir Naḫilben egy praesidium, valamint ettől északra kb. 1 kilométerre egy 

valószínűleg 5. -6. századi telep romjai találhatóak. A hely valószínűleg bőséges 

forrásokkal rendelkezett az ókorban is, ezért nem kizárt, hogy az útvonal egyik alternatív 

víznyerő helye lehetett. 

4.2.1.12.1 Bir Naḫil praesidiuma  

 

                                                 
491 Az ásatási jelentés: Ibid.   129-133. 
492 A Hammata vádi praesidiumainak levelezésében feltűnik egy Szimiou nevű tábor, amely talán Bi’r 
Sayyalával lehetett azonos. Erre az elnevezésre építve Bülow-Jacobsen felvetette annak a lehetőségét, hogy a 
helyet III. Ptolemaiosz barátjáról Szimioszról kaphatta, de ez csak egy feltételezés. Ibid. 133. 
493 Az ásatási jelentés: Brun 2003f, 133-135. 
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A tábor első felmérése még Bir Naḫil késői telepének vizsgálata, a Quseir al-

Qadīmban folytatott ásatásokhoz kapcsolódó terepbejárások idején történt meg, az 1970-es 

évek végén,495 majd a Wādi Hammamatban folytatott francia kutatások idején részletesebb 

kutatások is folytak itt. 

A tábor négyszögletes alaprajzú, bejárata dél felé nyílt. A romok annyira rossz 

állapotban vannak, hogy nem állapítható meg teljes bizonyossággal, voltak-e tornyai. A 

falakon belül számos épületnyom található, amelyek kora bizonytalan. Az előkerült 

régészeti leletanyag az 1. század végére és a 2. századra datálható.496 

4.2.1.12.2Bir Naḫil késői telepe 

 

 Bir Naḫil késői telepének vizsgálatát a Quseir al-Qadīmban folytatott ásatásokhoz 

kapcsolódóan végezték el először,497 majd Myos Hormosnak a Southamptoni Egyetem 

által végzett feltárásaihoz kapcsolódóan újabb, részletesebb felmérés történt a telepen, az 

1990-es évek végén. Ennek során nem módosult jelentősen a korábban kialakult kép.498 

A terepbejárás alkalmával az amerikai expedíció 9 nagyobb csoportban 187 

épületet számolt össze. A házak alaprajzilag változatosak. Egy részük négyszögletes, 

mások kerek formájúak. A legkisebb 2,25 m2, a legnagyobb több mint 55 m2 alapterületű. 

A házak falának belső oldalához, de néhol kívül is, kőből rakott, homokkal feltöltött padok 

(ágyak?) csatlakoznak.  

 A házfalak a felszínen található kisebb, szabálytalan kövekből, kötőanyag nélkül 

épültek. A ajtóknál nagyobb, laposabb köveket építettek be. A falak néhol 1 méter 

magasan állnak, de Prickett megfigyelései szerint a lehullott faltörmelék mennyisége azt 

mutatja, hogy a falak eredeti magassága nem érte el a felnőtt fejmagasságot. 499 

Feltételezhető, hogy a falak felső része és a tetőzet valamilyen organikus anyagból épült. 

 A felszíni kerámiaanyag elsősorban korongolt nílus-völgyi főzőedényekből és 

amphorákból áll. Megtalálható az anyagban Late Roman 1-típusú amphora, néhány késői 

egyiptomi Red Slip A-áru és festett asszuáni darab. A jellegzetes darabok alapján a telep az 

                                                                                                                                                    
494 Bir Nakheil, Bi’r al-Nakhil. 
495 Brun – Reddé 2003b, 136. 
496 Ibid. 136-137. 
497 Whitecomb - Johnson 1979, 297-300.  
498 Earl – Glazier 2006. 
499 Ibid. 297. 
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5.-7. századra keltezhető. 500  A telep semmilyen kapcsolatot nem mutat a környéken 

található kőfejtőkkel, és aranybányákkal. A legközelebbi aranybánya több, mint 9,5 km-re 

Bir Naḫiltől. A telep funkciójára Prickettnek nem sikerült magyarázatot találnia.501 

 A lelőhelyet interpretáló Grame Earl és Darren Glazier kritika nélkül veszik át 

Steven Sidebotham laura-közösség teóriáját502 a bizonytalan funkciójú lelőhelyre, bár azt 

elismerik, hogy a környéken semmilyen keresztény sziklarajzot sem sikerült találniuk.503  

  

4.2.2 További települések és lelőhelyek a Wādi Hammamat környékén 

4.2.2.1 al-Bwib504 (Paneon)  

 

Al-Bwib kis sziklafülkéje a Koptosz - Myos Hormos útvonaltól délre, egy, a 

Bereniké felé vezető alternatív út vonalán található. Az apró, épület nélküli megállóhely a 

fáraókortól fogva rendszeresen látogatott hely lehetett, amelyről hieroglif feliratok is 

tanúskodnak.505 

A kis Pánnak (Mínnek) szentelt hely környékén több Ptolemaiosz-kori és a Kr. u. 1. 

század első felére datálható dedikáció jelzi, hogy ezen a helyen a Koptosz – Bereniké 

főútvonal kiépülése előtt gyakran megálltak az utazók. A kora császárkor után a bizánci 

időszakban kezdték újra használni ezt a helyet.506  

4.2.2.2 Bir Karim507  

 

A kiterjedt, valószínűleg kora római kori település Myos Hormostól 35 kilométerre 

keletre fekszik. A Quseir el-Qadīmban folytatott ásatásokhoz kapcsolódva 1978-ban és 

1980-ban egy rövid terepbejárást végeztek itt az Oriental Isnstitute of the University of 

Chicago munkatársai.508 Ők a telepet aranybányaként azonosították 

                                                 
500 A QRS-18 f  ERS A edény az Elephantinén talált Gempeler féle T220-as formával mutat hasonlóságot. 
Datálása Gempeler szerint: 5. század második fele -7. század. A QRS -18 g  festett kerámia  igen jól megfelel 
a Gempeler T403- as formának. Datálása: 6. század második fele-7/8. század  
501Whitcomb - Johnson 1979, 300.  
502 Sidebotham - Barnard – Pyke 2002. 
503 Earl – Glazier 2006, 31-32. 
504 Al-Bweib. 
505 Colin 1998. 
506 Cuvigny - Bülow-Jacobsen 2000. 
507 Bir Kareim. 
508 Whitecomb - Johnson 1982, 391-396.  
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Ezt a véleményt Steven Sidebotham az 1998-ban végzett terepbejárás alapján 

kétségbe vonja,509 mivel ő itt nem talált aranybányászatra utaló eszközt a felszínen. A 

bizonytalan funkciójú településen egy feltételezett szentély is található, amely mellett egy 

relief töredék is előkerült.  

4.2.2.3 Bir Handosi (É 25º 48.44' K 34º 11.00') (XXI. tábla) 

 

Bir Handosi a Hammamat váditól délre, a Vörös-tenger partjától mintegy 25-30 

km-re nyugatra található. A telep 47 kőépületből áll, amelyek többsége egy-két helyiségből 

álló, szabálytalan, alacsony falu építmény.510 Ezeket később, már a muszlim korban újra 

használták, amelyre egy sírkő és egy apró, kövekből kialakított imahely is utal. A felszínen 

késői, 5. – 6. századra datálható kerámia figyelhető meg: amphora töredékek, ERSA 

asszuáni edények és néhány durvább főzőedény. A település funkciója közeli bánya híján 

bizonytalan, Steven Sidebotham és Hans Barnard véleménye szerint talán keresztény 

szerzetesi közösség lakóhelye lehetett. 511  Ugyanakkor innen nem messze, öt köralakú 

sírdomb is található egy közeli vádiban, amely valószínűleg egykorú lehet a házakkal.  

                                                 
509 Sidebotham – Hense – Nouwens 2008, 132, 134. 
510 Sidebotham - Barnard – Pyke 2002, 201-206. 
511 Ibid. 223-225. 



 93 

4.3 Thebais sivataga  

4.3.1 A Koptosz (Qift) - Bereniké útvonal 

4.3.1.1 Didymoi (Ḫasm al-Minih512) (É 25º 45.30' K 33º 23.58') (XXII. tábla 1. kép) 

 

Koptoszból Bereniké felé a sivatag belsejében futó út az első két állomásig, Wādi 

Matulla és Laqita, megegyezett a Koptosz – Myos Hormos útvonallal, első önálló 

útállomása Ḫasm al-Minih volt.  

Ez a praesidium nagyon jó állapotban maradt fent. Az 1997-2000 között Hélène 

Cuvigny által vezetett feltárásokról ugyan még csak előzetes jelentések állnak 

rendelkezésre,513 valamint egy, a bőrtárgyakról szóló publikáció jelent meg,514 de az erőd 

kronológiájáról és az itt előkerült gazdag feliratos anyagról már most is sok adat ismert. 

Az előzetes jelentések egyetlen nagy hiánya a főépület alaprajza, amelyet korábban 

sem közöltek. A négyszögletes, négy köríves saroktoronnyal és két kaputoronnyal ellátott 

tábor 54x44 m alapterületű. Bejárata észak felé nyílik. Belsejében kút és összesen 4 

ciszterna található, délnyugati sarkában egy kis fürdőépületnek is jutott hely. A belső 

helyiségek a fal belső oldalán helyezkednek el. Egy késői fázisban a kaputornyokat 

négyszögletesre építették át.  

Az előzetes jelentések alapján a következő kronológiai váz rekonstruálható: 

Az erőd egy töredékes építési felirat alapján Vespasianus uralkodása idején, Kr.u. 

76/77-ben épült, Lucius Iulius Ursus praefectus Aegypti itteni látogatásakor kiadott 

utasítására. 515  Ezt követően egy Domitianus-kori felirat töredéke szerint egy új, nagy 

ciszterna épült az erődben.516 Az Antoninus-korban az erődöt intenzíven használták, az 

erőd zászlószentélye ekkor a főtengely mentén, a kapuval szemben állt és a bejárattól 

északra, egy nagy szemétdombon disznókat tartottak.  

Egy építési felirat szerint, Marcus Aurelius uralkodása idején beomlott a belső kút 

és az egész tábort fel kellett újítani. Valószínűleg ekkor került át a zászlószentély a belső 

udvar nyugati oldalára. A déli oldalon ekkor már a régi szentély helyén kenyérsütő 

kemencék és raktárak voltak.  

                                                 
512 Khasm el-Menih. 
513 Grimal 1998; Grimal 1999; Mathieu 2000. 
514 Leguilloux 2006. 
515 Bagnall -  Bülow-Jacobsen - Cuvigny 2001. 
516 Grimal 1998, 537. 
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Az erődöt, az osztrakonok tanúsága szerint, legalább a 230-as évek végéig 

használták, az utolsó datálható felirat Maximinus Thrax uralkodásának korából, Kr.u. 236-

ból származik.517  

A legutolsó fázisban a tábor legtöbb helyiségét már nem használták és a szemetet 

sem hordták már ki. Ebből a fázisból származik egy különlegesen izgalmas iratcsoport, 

amelyet  

„Barbár türannosz dossziénak” nevezett el Hélène Cuvigny, és amely egyelőre sajnos még 

csak előzetes jelentésekből ismert.518 

 Ebben az iratcsoportban található utalás arra, hogy a barbárok egy kései időszakban 

már rendszeres ellátmányt kaptak a tábortól. Utalás történik egy dekanosra és 5 fős barbár 

kíséretére, akik a barbárok (hüpo)türannoszának, Barseti(..) (vagy Bartetit(..)) követei, és 

akik kenyeret és bort kapnak a praesidiumban. 519  Egy további osztrakonon egy 

monomakhosz 520  panaszolja el, hogy társaival együtt kiűzték őket a barbárok a 

praesidiumából.521   

4.3.1.2 Sziklamenedék Wādi Minihben (Paneion) (É 25º 39.70' K 33º 29.05') 

 
A Wādi Minihben, a Ḫawr al-Ğir felé vezető útvonalon, mintegy 15 km-re Ḫasm 

al-Minih után található egy sziklamenedék, amelyet ősidők óta használtak az utazók.522 A 

sziklafülkében és a környéken, amelyben egy kis Pán szentély is volt, számos sziklarajz és 

felirat található. A legkorábbi datálható szöveg Kr. e. 4-ből Lysias felirata, akin kívül még 

számos más utazó is feliratot hagyott a Kr.u. 1. század első felében. A görög és latin 

szövegek mellett, nabateus és etióp nyelvű vésetek is találhatóak itt. Egy hosszabb szünet 

után, a késő császárkori – bizánci időszakban használták újra a megállóhelyet az utazók.523 

A feliratok kora alapján kimutatható, hogy ezt a természetes megállóhelyet a közeli 

praesidiumok megépítés előtt, majd később, azok felhagyása után használták.524 

Egy további hasonló, kisebb sziklamenedék található mintegy 5 km-re keletre Ḫawr 

al-Ğirnél, ahol hasonló korú feliratok találhatóak.525      

                                                 
517 Mathieu 2000, 509-510. 
518 Ibid. 511. 
519 Grimal 1998, 541. 
520 A kifejezés császárkori kontextusban gladiátort jelent. Cuvigny bizonytalan a kifejezés értelmezésében, 
ugyanakkor a keleti-sivatagi kontextusok alapján véleményünk szerint talán fegyveres karaván kísérőkről 
lehet. szó. Lásd még: RMH 373. 
521 Grimal 1999, 506. 
522 StevenSidebotham itt paleolit eszközökről, és Kr. e 1. századtól a modern korig datálható leletanyagról 
tesz említést. Sidebotham 2000, 420. 
523 Cuvigny - Bülow-Jacobsen 1999, 133-164 
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4.3.1.3 Bir Minayh526 (XXII. tábla 2. kép, XXIII) 

 

Bir Minayh kései települése nem közvetlenül a Bereniké felé vezető útvonalon, 

hanem attól kissé délre, egy félreeső, összeszűkülő vádiban található. A lelőhely 

létezéséről F. Green tudósított először, 527  majd 1998 és 2004 között az ELTE 

Egyiptológiai tanszéke végzett terepmunkát, Luft Ulrich professzor vezetésével.528 A Bir 

Minayh központját alkotó, ma is használható bővizű kút körüli hegyekben több őskori 

(középső paleolit és neolitikus) lelőhely mellett, számos őskori sziklarajz és fáraókori 

felirat tanúskodik a rendszeres emberi jelenlétről. Arra, hogy a kutat a kora római 

időszakban is használták volna, csak egy nabateus nyelvű felirat a bizonyíték.529      

4.3.1.3.1 Település Bir Minayhban 

 
A Bir Minayhban található település épületei és kisebb struktúrái, összesen mintegy 

296 darab, a bővizű kút körüli magaslatokon, a környező hegyoldalak laposabb részein, 

valamint néha a meredekebb kis vádik oldalában találhatóak, kisebb-nagyobb 

csoportokban.  

Az épületek közös jellemzője, hogy falaik a felszínen található kőből épültek, 

kötőanyag nélkül, úgy, hogy két nagyobb kövekből álló réteg közé kisebb köveket 

helyeztek. A bejáratoknál nagyobb lapos köveket alkalmaztak. Az átlagos falvastagság 50-

60 cm körül van. Bár egyes épületekben a falazás 1,5-1,7 m magasságig áll, de átlagban 

nem több 1,2 - 1,4 m-nél. A lehullott kőmennyiség alapján az eredeti falmagasság számos 

épületben nem érte el a felnőtt fejmagasságot, így a felső rész és a tető minden bizonnyal 

természetes anyagból készülhetett.530 Az épületeken belül kőből és homokból felhalmozott 

kisebb padokat, néhol talán apró falfülkéket, máshol pedig egy korábbi bejárat elfalazását 

lehetett megfigyelni. A helyiségek száma általában 1-2 volt, de néhány nagyobb 

konstrukcióhoz 4-5 szoba vagy nyitott udvar is tartozott. 

                                                                                                                                                    
524 Ibid. 136. 
525 Ibid 164-173. 
526 Vagy más változatban Bir Minih. 
527 Green 1909a, 250-253 
528 Előzetes jelentés: Luft et alii 2002. 
529 Egy korai kerámia tárggyal kapcsolatban lásd alább a temetkezésekről szóló részt. 
530 Egy helyen találtunk egy agyagtégla töredéket is. 
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2000 és 2003 között lehetőségünk volt a településen belül nyolc kisebb 

próbaszondát nyitni.531 Ezek eredményei a következők: 

A sziklafelszínen található kultúrrétegek nagyon vékonyak. Az épületeken belül, és 

néha azokon kívül is, vékony rétegben hamus járószintek találhatóak. A szondák 

egyikében kimutatható egy épület egyszeri átépítése. Az épületeken belül előkerült 

kerámiaanyag teljesen azonos volt a felszínen gyűjtött anyaggal, a homokos rétegek 

szitálásából nagyon sok apró üveggyöngy, állatcsontok és néhány apró vastöredék és 

üvegszilánk, valamint egy nyers smaragddarab is előkerült. 

A házként, vagy karámként azonosítható nagyobb kőépületek mellett, kisebb ovális, 

maximum 0,3-0,4 m magas kőkörök is megfigyelhetőek voltak, amelyek minden bizonnyal 

sátorhelyként értelmezhetőek. 2003-ban egy ilyen építményt is feltártunk. A keskeny 

mintegy 3,2 x 1,8 m –es ovális kőkör egyik oldalán egy apró tűzhely nyoma volt 

megfigyelhető. Az itt talált kerámia is azonos korú volt a többi vizsgált felülettel. 

 A településen talált kerámiaanyag532 jelentős része nílusi amphorák valamint Late 

Roman 1-típusú , kilíkiai amphorák, asszuáni kisebb-nagyobb tálkák és poharak 

töredékeiből állt. Több bevonatos (slippes) nílusi edény és néhány marl agyagból készült 

korsó töredékeit is megtaláltuk, valamint kis számban észak afrikai terra sigillata chiara 

edény töredékek is előkerülzek. Az edények egy kis része, kb. 2-3%-a, kézzel formált, 

bekarcolt díszítésű, fényezett felületű edényhez, nagyrészt kisebb pohárhoz és 

főzőedényhez tartozott. (XXVI. 1. tábla) 

 A településen, a leletanyag alapján, nők és férfiak vegyesen éltek. A 

könnyűszerkezetű, szabálytalan épületek viszonylag mobilis, a hegyvidékhez szokott 

lakosságra utalnak. A késő 4. - 6. századra keletezhető leletanyag összetételéből arra 

következtethetünk, hogy a telep lakosai könnyen hozzájutottak a különböző Nílus-völgyi 

javakhoz, sőt borhoz és értékesebb asztali edényekhez is. A kisszámú kislelet arra utal, 

hogy a települést a lakosok nyugodt körülmények között hagyták el és minden használható 

tárgyat elvittek magukkal.533 

4.3.1.3.2 Temetkezések Bir Minayhban (XXIV. – XXV. tábla) 

 

                                                 
531 A jelentés: Lassányi man 2. 
532 Lassányi man 4. 
533 Ezzel a következtetéssel kapcsolatban viszont nem árt óvatosnak lennünk, mert a későbbi nomádok is 
elvihettek minden hátrahagyott használható tárgyat. 
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A Bir Minayh körüli domboldalakon és laposabb platókon a terepbejárások során 

több, mint 200, meglehetősen bolygatott temetkezést találtunk, amelyek közül 2002-ben öt 

feltárására került sor.534 A lelőhelyen megfigyelt összes temetkezést kirabolták, némely 

esetben valószínűleg nem túl régen. A sírépítmények megmunkálatlan, helyi homokkőből 

és palából épültek. A temetkezési mellékletekben talált edényformák és típusok 

megegyeznek a településen előkerült anyaggal, így biztos, hogy ott lakók temetkezek ide. 

Egyes helyeken megfigyelhető volt, hogy már minden bizonnyal elhagyott kunyhók mellé, 

vagy azokra épült rá néhány sírhalom.  

 A sírok között, felépítményük alapján 4 fő típust különítettünk el: 

 

Sziklarepedésbe helyezett temetkezések535 

 

Az apró, valószínűleg kissé kibővített sziklarepedésekbe rakott, néhány kőlappal, 

kődarabbal lefedett temetkezéseket igen nehéz volt észrevenni a sziklás terepen. A 

terepmunkák során mindössze egy ilyen sírt sikerült részletesen dokumentálnunk, de a 

hegyoldalban nagy számban heverő kerámiatöredékek és csontszilánkok alapján számos 

hasonló kis sír is lehetett.  

A részletesen feltárt T7-es temetkezésnél egy 1,5 hosszú, 03, - 0,4 m széles, 

szabálytalan, keskeny, természetes sziklarepedésbe helyezték egy gyermek maradványait, 

majd kőlapokkal fedték le azt. Bár a hegytetőn fekvő magányos sír maga nem tartalmazott 

leletet, közvetlen közelében késő antik kerámia töredékeket találtunk.  

 

Kör alakú, vagy ovális kőhalmok 

 

Bir Minayhban leggyakoribb sírfelépítmények az egymásra halmozott kövekből, 

kör alakban, vagy oválisan összehordott kőhalmok voltak.  

Ezen belül megkülönböztethetünk két nagyobb típust: az önállóan álló sírhalmokat, 

és azokat a halmokat, amelyek a természetes sziklafelszín egy-egy kiálló alakulatához, 

vagy a hegyoldalhoz épültek hozzá.  

                                                 
534 Lassányi man 3. 
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Az ilyen felépítmények 1,5 – 4 m átmérőjűek, magasságuk 0,3 – 0,5 m. Bár ásatást 

nem végeztünk ilyen temetkezésnél, de a bolygatott sírok tetejére kidobált nagyobb 

kőtömbökből jól látható volt, hogy a sírok közepén, laposabb kövekből kialakított apró 

sírkamra védhette a sziklafelszínre helyezett, bizonyára zsugorított helyzetű holttestet. A 

sírok körül nagyszámú edénytöredéket, 4. – 6. századra datálható asszuáni bevonatos 

(slippes) tálkákat, marl anyagú, szűrőszájú korsókat, Late Roman 1-típusú amphora 

töredékeket és egy apró üvegpohár töredékeit találtuk. 

A hegyoldal egyik apró sírhalma mellett ugyanokkor egy Kr.u. 2. századra 

datálható barbotinos díszítésű, vékony falú, Egyiptomban gyártott pohár töredékét találtuk 

meg, amely alapján némelyik temetkezés talán korábbi a többinél.536  

 

Henger alakú, épített sírhalmok537 

 

A lelőhelyen talált sírok közül, méretével és gondosan megépített szerkezetével 

kiemelkedik mintegy kéttucatnyi, hengeres alakú, lapos tetejű síremlék. Ezek a sírok 

laposabb sziklaplatókon állnak, átmérőjük 3-5 m között változik, magasságuk 0,5 - 0,7 m 

körüli. A síremlékek egy részének oldalát nagy, függőlegesen felállított hosszúkás 

kőtömbökkel támasztották meg kívülről.  

Összesen három ilyen kirabolt temetkezést tártunk fel. Az ásatás során világossá 

vált, hogy a holttestet a sírok közepén lévő, kövekkel körberakott és nagy lapos kőlapokkal 

lefedett, apró, maximum 1 m hosszú sírkamrába helyezték a sziklafelszínre, amelyben csak 

zsugorítva fért el a holttest.  

A három vizsgált (T1, T2, T3) tumulusz körül és a sírok tetején nagyszámú 

kerámiaedény töredékeit találtuk meg. Ezek összegyűjtésével és a sírkamrák bolygatott 

betöltésének átszitálásával hozzávetőleges képet kaptunk az egykori sírmellékletekről.    

A sírkamrából apró üveggyöngyök és kevés kerámia töredék került elő. Az egyik 

bolygatott építmény rablóvájata egy apró, 4.-5. századi római érme barbár utánzatát 

rejtette. 538  A sírok mellett nagy egyiptomi nílusi amphorák, Late Roman 1-típusú 

amphorák, asszuáni és nílusi agyagból készült kisebb edények, marl agyagból készült, 

                                                                                                                                                    
535 Crevice grave. 
536 A pohár törékenysége miatt elég valószínűtlen, hogy hosszabb ideig lett volna használatban. 
537 Ezt a formát nevezte Karim Sadr circular platform tumulus-nak. Sadr - Castiglioni – Castiglioni 995, 212. 
538 Lassányi man. 5. 
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szűrőszájú korsók töredékei hevertek. Szép számmal találtunk kisebb kézzel formált 

edényekhez tartozó, fényezett oldalú, bekarcolt és pontozott, geometrikus díszítésű 

töredéket is.   

Különösen érdekesek voltak azok az ismeretlen funkciójú, homokkőből faragott, 

tetejükön mélyedéssel ellátott, téglatest formájú tárgyak töredékei, amelyek két sírból is 

előkerültek. Ezek talán apró oltárként értelmezhetőek.539  (XXVI. tábla 2.-3. kép)      

 

Kaptár alakú sírhalom540 

 

Ebből a típusú síremlékből mindössze egyet találtunk a lelőhelyen. Az aljánál 

mintegy 2 x 1,4 m széles, alig 1 m magas, ovális síremléket úgy építették meg kaptár 

formára, hogy belül egy kisebb tér maradjon a holttest számára. A kirabolt T6 sír mellett, 

szintén egy 5.-6. századra datálható, behúzott peremű asszuáni edény töredékét találtuk 

meg.  

4.3.1.3.3 Kis település Wādi Zaidūnnál 

 

Bir Minayhtől egy kilométerre keletre, egy keskeny vádi oldalában egy kisebb, Bir 

Minayhhez nagyon hasonló település található a hegyoldalban. A felszíni kerámia alapján 

ez teljesen egykorú a Bir Minayhban találttal.  

4.3.1.4 Aphrodites (Ḫawr al-Ğir541) (É 25º 36.36' K 33º 37.38') 

 

A korábbi irodalomban Wādi Minih el-Heir néven szereplő erőd542 a Bereniké felé 

vezető útvonal ma egyik legnehezebben megközelíthető építménye, amelyet az egykori 

útvonalon nyugat felől egy nagy homokdűne rejt.543  

Az erődben ugyan még nem volt régészeti kutatás, de a korai utazók által lemásolt, 

mára már teljesen lekopott Vespasianus-kori építési felirat alapján 544  egyidőben épült 

                                                 
539 Hasonló tárgyak kerültek elő a Kalabsha környéki sírokból is. Lásd: Strouhal 1984, 201-203.  
540 Angolul leginkább doom grave-nek szokás ezt a  pl. a 4. katarakta környékén gyakori sírtípus nevezni. 
Paner 2003, 176-177. 
541 Khawr el-Jir, WadiMinih el-Heir. 
542 Reddé - Golovin 1987, 46.  
543Sidebotham - Zitterkopf 1995, 50, 20. kép ; Sidebotham – Hense – Nouwens 2008; 336-338. 
544 Sidebotham – Hense – Nouwens 2008; 336-338, 14.8 ábra. 
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Didymoi-al (Ḫasm al-Minih) és Sikayt erődjével, Kr.u. 76/77-ben.545 A hely valószínűleg 

azonos az Itinerarium Antoniniben Aphroditoként szereplő erőddel, amely a didymoii 

osztrakonokon Aphrodites formában szerepel.546 

A korai felmérési rajzok alapján a tábor épülete négyszögletes, a sarkokon apró, 

félköríves saroktornyok álnak, középen víztározó található.547 

4.3.1.5 Compassi (Daġbag548) (É 25º 25.23' K 33º 49.03') 

 

A Daġbagban található praesidiumról egyelőre nincs publikált leírás, vagy alaprajz. 

Ez az erőd valószínűleg az Itinerarium Antoniniben szereplő Compassival (Kompassi) 

azonosítható. A hely legkorábbi említése a talán Augustus, vagy Tiberius korából 

származó ILS 2483 felirat, amely itt víztározók (lacci) építéséről számol be.549 Plinius is ír 

egy megállóhelyről, amely Koptosztól 184 mérföldre.550 A felszínen Steven Sidebotham 

terepbejárása alapján, Kr. e. 1 századi és kora római kerámia található, amely alátámasztja 

ezt az azonosítást.  

Az erőd körzetében aranybányák vannak, amelyhez kapcsolódóan nagy, kerek, 

valószínűleg a kövek aprításához használt szerkezetek nyomai is megtalálhatóak.551  

 Amennyiben az erőd valóban Compassival azonos, akkor a xeroni és iovisi 

osztrakonok tanúsága szerint, bőséges vízkészletek állhattak itt rendelkezésre, mivel a fenti 

erődökből a katonák ide küldték a szennyes ruháikat mosatni.552 

4.3.1.6 Dél Daġbag(É 25º 22.11' K 33º 49.03') 

 

Steven Sidebotham egy rövid említést tesz egy másik, rossz állapotú praesidiumról 

Daġbag közelében. Dél Daġbag 62 x 64-69 m méretű tábor lehetett.553 A felszínen itt kora 

római kerámia került elő.554  

                                                 
545 Bagnall -  Bülow-Jacobsen - Cuvigny 2001, 325-326. 
546 u.o. 
547 Reddé - Golovin 1987, 46, 49. ábra. 
548 Daghbag 
549 Lásd még: Cuvigny 2000, 162; Bagnall -  Bülow-Jacobsen - Cuvigny 2001. 
550 Plinius Nat. Hist. 6.102-103, igaz ő nem adja meg a megálló pontos nevét (“altero hydreumate ad Copto 
CLXXXIV”).  
551 Sidebotham – Zitterkopf 1995, 50, 19. ábra; Sidebotham – Hense – Nouwens 2008, és 335-336 és  9.1 9.2 
tábla. 
552 Cuvigny 2007, 323. 
553 Sidebotham 1997a, 387; Fotó: Sidebotham 1996b, 370, 21-15. kép. 
554 Sidebotham 2002a, 420. 
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4.3.1.7 Iovis (Abū Garīya 2555) (É 25º 12.87' K 34º 01.96') (XXVII. tábla 1.-2. kép) 

 

Abū Garīya 2 erődje a Koptosz – Bereniké útvonal középső részén fekszik és a 

közelmúltban, 2005-ben kezdődtek meg itt a francia feltárások Hélène Cuvigny 

vezetésével. 

Az erőd alaprajza és pontos leírása nincs közölve, az előzetes jelentésekből556 csak 

annyit lehet tudni, hogy mérete 59x53 m, bejárata dél felé nyílik. A közölt fotók alapján a 

sarkokon köríves tornyok állnak.557 

Az első ásatási szezonban előkerült az erőd Traianus császár 19. uralkodási évére 

(Kr.u. 114/115) keltezett építési felirata, Lucius Cassius Taurinus praefectus Montis 

Berenicidis hivatali idejéből, amely alapján a francia kutatók arra következtetnek, hogy 

ekkor vette át Abū Garīya 2 a közelben fekvő, korábbi Bir Beyzah erődjének funkcióját.558 

A praesidium neve görögül Dios, latinul Iovis volt, ebben a formában került be az 

Itinerarium Antoniniba is.559 Az ásatások során a belső épületek többszöri átépítésére és 

hosszú használatára derült fény. A legkésőbbi datált osztrakon Kr.u. 231-ből származik.560   

Nagyon érdekes egy, az erőd legkésőbbi rétegéből előkerült irat, amelyben 

felbukkan a Didymoiból már ismert 561  barbár hypotyrannos Baratit neve, aki levelet 

küldött az erőd (vagy a berenikéi útvonal) katonáinak.562  

Számos kőedény arról tanúskodik, hogy a közeli kőfejtőben fejtett alapanyagból itt 

készítettek szteatit főzőedényeket, nem sokkal az épület 3. század közepére tehető 

felhagyása után.563 

4.3.1.8 Bir Bizah564 (É 25º 10.34' K 34º 04.54') (XXVII. tábla 3. kép) 

 

Bir Bizah rossz álapotban megmaradt praesidiuma mindössze 6 km-re délre fekszik 

Abū Garīya 2 erődjétől. 565  A 2005-ben kezdődött francia feltárásokról szóló előzetes 

                                                 
555 Abu Qurrayya /Wadi Abu Greiya. 
556 Cuvigny 2006; Cuvigny 2007. 
557 Cuvigny 2006, 409, 45. kép. 
558 Ibid. 410. 
559 Ibid. 412. 
560 Ibid. 410. 
561 Lásd feljebb és Grimal 1999, 506. 
562 Cuvigny 2007, 320. A név az ez előzetes jelentésekben, és minden bizonnyal az osztrakonokon is több 
változatban fordul elő.   
563 Cuvigny 2007, 420-421. 
564 Bi’r Beyzah, Bezah. 
565 Az erőd fotója: Sidebotham – Zitterkopf 1995, 50, 18. ábra. 
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jelentés alapján ezt a tábort legfeljebb a 2. század közepéig használhatták, bár valószínűbb, 

hogy már korábban felváltotta a Kr.u. 114/115-ben épült Abū Garīya 2 tábora. Hélène 

Cuvigny szerint talán egy fázisban épülhetett a Kr.u. 76/77-re datált Ḫasm al-Minih és 

Ḫawr al-Ğir praesidiumaival.566 

Az erőd ásatásairól jelenleg annyi információ publikált, hogy a bejáratnál égett 

kapumaradványok kerültek elő, amely talán valamilyen erőszakos eseményre utal.567 

4.3.1.9 Xeron (Gerf) (É 24º 55.64' K 34º 13.76') (XXVIII. tábla 1. kép) 

 

Gerf praesidiumáról nincsen publikált régészeti felmérés. A műholdas felvételeken 

viszont jól látható egy kb. 40 x 30 m nagyságú négyszögletes tábor. Steven Sidebotham 

közlése szerint a felszínen itt 1.-2. és 5.-7. századi kerámiát találtak.568 

Az itt álló tábor neve Aristonisként szerepel az Itinerarium Antoniniben. Ez a hely 

azonban valószínűleg azonos az Abū Garīya 2-ben talált osztrakonokon szereplő Xeron 

praesidiummal. Az erőd nevét ξηρος, (száraz) szóra vezeti vissza Adam Bülow-

Jacobsen, 569  amelynek talán a latin „Aridium” változata torzulhatott az Itinerarium 

Antoniniban szereplő formára. 

4.3.1.10 Al-Dwig570 (É 24º 44.15 K 34º 25.57') (XXVIII. tábla 2.-3. kép) 

 

Al-Dwig apró, négyszögletes kis erődjénél csatlakozik az Edfuból érkező út a 

Koptosz - Bereniké útvonalhoz. Az itt található praesidium azonos az Itinerarium 

Antoniniben szereplő Falcro erődjével.571 A kisméretű 30x 25 m területű,572 víztározós 

építménynek négy apró, lekerekített, kiugró saroktoronnyal rendelkezik, két bejárata 

egymással szemben helyezkedik el.573 

Mivel a felszínen S. Sidebotham teamje csak kora római kerámiát figyelt meg, így 

elképzelhető, hogy az építmény csak rövid ideig volt használatban.574   

4.3.1.11 ’Umm Garīya (’Umm Ušara)575 (É 24º 40.56' K 34º 32.61' ) (XXVIII. tábla 4. 

                                                 
566 Cuvigny 2006, 410. 
567 u.o. 
568 Sidebotham 2002a, 420. 
569 Cuvigny 2007, 323. 
570 Ad-Dweig. 
571 Az O. Krok. 61 alapján az helyes formája Phalakorn lehet. Cuvigny 2005, 110-111.  
572Reddé 2003c, 236. 
573 Sidebotham – Hense – Nouwens 2008, 335-336, 14.5. ábra. Fotó: 14.2 és 14.3 kép. 
574 Sidebotham - Zitterkopf 1995, 45. 
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kép) 

 

’Umm Garīya két ovális víztározót tartalmazó, ovális kerítőfallal lezárt apró 

útállomás. Bár a formája alapján talán a Ptolemaiosz-korra datálható, a felszínen itt csak 

kora római kerámia került elő.576 

4.3.1.12 Wādi Gamal577 (É 24º 32.11 K 34º 44.15' ) (XXIX. tábla 1.-2. kép) 

 

Wādi Gamal nagy négyszögletes erődje az egyik legnagyobb praesidium a Keleti-

sivatagban. Bár pontos mérete nincsen közölve, oldalai legalább 105 x 85 méteresek, a 

műholdas felvételek alapján. Az építmény, amelyben eddig még nem volt ásatás, 

valószínűleg azonos az Itinerarium Antoniniben és Pliniusnál is szereplő578  Apollonos 

erődjével. Ezen a helyen már a császárkor első évtizedeiben víztározó épült, az ILS 2483 

felirat szerint.579  

Az erődnek egy jelentős részét ugyan elmosta a vádi időszakos vízfolyása, de egy 

közölt rekonstrukciós rajz alapján 580  félköríves tornyai lehettek, középen pedig nagy 

víztározó helyezkedett el.  

Wādi Gamal valószínűleg nem csak a Berenikébe vezető forgalmat biztosította, 

hanem talán a Mons Smaragdinus övezetének bányáit is felügyelte. A felszínen talált 1.-6. 

századi kerámia 581  azt mutatja, hogy az építmény és víztározója legalább a kései 

antikvitásig használatban maradt. Ez azonban nem jelenti szükségszerűen azt is, hogy 

római katonaság állomásozott az erődben egészen a késő római korig. 

4.3.1.13 Kaʽb Marfu’a (É 24º 32.61' K 34º 44.22') (XXIX. tábla 3. kép) 

 

Kaʽb Marfu’a késői telepe a wādi gamali tábor közvetlen közelében fekszik. A 

település, amelynek felmérésére a Bereniké-projekthez kapcsolódóan került sor, egy 

alacsonyabb hegycsúcsok által körülvett völgyben fekszik.582 A mintegy 300 x 250 m 

                                                                                                                                                    
575 Umm Gariya, Umm Ushara. 
576 Sidebotham - Zitterkopf 1995, 46, 10. ábra; Sidebotham – Hense – Nouwens 2008, 340. 
577 Wadi Gemal. 
578 Plinius Nat. Hist. 6.102-103. 
579 Cuvigny 2000, 162; Bagnall - Bülow-Jacobsen - Cuvigny 2001.  
580 Sidebotham – Hense – Nouwens 2008, 341, 14.11 ábra. 
581 Sidebotham – Barnard – Pintozzi – Tomber 2005, 26; Sidebotham – Hense – Nouwens 2008, 299-301, 
341-342. 
582 Sidebotham – Barnard – Pintozzi – Tomber 2005. 
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nagyságú területen több, mint 100 építmény található, amelyek többsége négyszögletes ház 

és platform. Az épületek egy része helyi kövekből, iszapos kötőanyaggal épült kétsoros 

falazású, 2 – 3 méter magas falú ház, amelyeken ablakok és fali fülkék is vannak. 

Megtalálhatóak ugyanakkor itt is olyan, alacsony falú, ovális épületek, amelyek 

könnyűszerkezetű kunyhókhoz és sátoralapokhoz tartozhattak. A település központjában 

egy nagy négyszögletes épületcsoport fölötti magaslaton kialakított platformhoz 

kapcsolódó, hosszú négyszögletes, három, befelé fokozatosan szűkülő helyiségből álló 

főtengelyes épület található, amelyhez lépcsősor vezet fel. Ez az utóbbi nagyfokú 

hasonlóságot mutat a sikaiti és nugrusi központi épületekkel.583  Formailag, valamint a 

Nugrusban talált ülőszobor töredéke alapján, 584  ez az építmény minden bizonnyal 

templomként azonosítható. (XXXVI. tábla 1. kép) 

A Kaʽb Marfu’an talált felszíni leletanyag 1.- 4. századi, de a település fő használati 

periódusa a 3. - 4. századra tehető. A kerámiaanyagban egyaránt megtalálhatóak nílus-

völgyi edények, import amphorák és a kézzel formált díszített kerámia töredékek (Eastern 

Desert Ware).  

A település funkciója bizonytalan585. Mivel a felszínen smaragdtörmelék és számos 

zúzókő megfigyelhető volt, elképzelhető, hogy Kaʽb Marfu’a a Mons Smaragdinus 

övezetének egyik bőségesebb vízkészletekkel rendelkező helyen álló feldolgozó telepe 

lehetett. Az itt található, gondosabban épített épületek formája és építési technikája is 

Siakait és Nugrus épületeivelel megegyező. 

4.3.1.14 Abū Hegilig586 Észak (É 24º 25.22' K 34º 55.46' ) és Abū Hegilig Dél (É 24º 

23.94' K 34º 59.48' ) (XXIX. tábla 4. kép) 

 

Az itt fekvő, apró északi víztárózóval ellátott épületről nagyon kevés információt 

publikáltak.587 A felszínen nem került elő datálható kerámia.588 

 Egy másik, szintén csak említés szintjén ismert praesidium áll innen 7 km-re délre, 

ahonnan szintén nem került elő diagnosztikus korú kerámia589. 

4.3.1.15 Abū Ġusun590 (É 24º 23.24' K 35º 02.87' ) és Abū Ġalqa591 (É 24º 20.95' K 35º 

                                                 
583 Ibid. 24, 26, 3. és7. ábra. 
584 Sidebotham – Nouwens - Hense – Harrell 2004, 24-25. 
585 Ibid. 25-26. 
586 A szó valószínűleg nem arab, hanem valamilyen hely elnevezés. 
587 Sidebotham - Zitterkopf 1995, 46, 8. ábra. 
588 Sidebotham 1997a, 386. 
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04.19' ) (XXX. tábla 1. kép) 

 

Erről a két rossz állapotban lévő útállomással kapcsolatban mindössze annyi 

információ áll rendelkezésre, hogy itt csak késő antik kerámia található a felszínen.592 

4.3.1.16 Wādi al-Ḫasir593 (É 24º 11.06' K 35º 14.02' ) (XXX. tábla 2. kép) 

 

Steven Sidebotham szerint ez a kis kiemelkedésen álló, szabálytalan íves kőfallal 

körbevett építmény azonos lehet a Plinusnál is említett Novum Hydreuma 

útállomásával.594 A felszínen talált kerámia ugyanakkor nem volt datálható.595 

4.3.1.17Abū Garīya 3(Vetus Hydreuma)596 (XXX. tábla 3. kép) 

 

Abū Garīya 3 környékén összesen öt nagyobb építmény maradványai találhatóak. A 

hely, amely valószínűleg azonos a Pliniusnál szereplő Vetus Hydreumával, mintegy 25 

kilométerre fekszik Berenikétől.597 A Wilkinson, Reddé és Golvin által közzétett rajzokon 

jól látszik négy nagyobb építmény, három a síkságon és két magaslati építmény.598 

A táborok közül a sík területen fekvő Nyugati erőd 71x31 méteres (É 23º 55.88' K 

35º 24.36'), a nyugati oldalán lekerekített alaprajzú, amelyhez keletről egy négyszögletes 

rész csatlakozik. A szondázások alapján az erőd nyugati része még a Ptolemaiosz-korban 

épült, a négyszögletes bejárati rész kora római korú.599  

A másik síkságon álló, keleti erőd négyszögletes alaprajzú, 50x54 méteres600 és 

valószínűleg kora római építmény. Az épületeket a felszíni kerámia alapján a 4-5. századig 

használták.601  

A három hegyi erődről Steven Sidebotham csak a koordinátákat és a felszínen talált 

kerámia korát közölte, de ezekről nincs publikált pontos alaprajz, vagy leírás.602 A nyugati, 

                                                                                                                                                    
589 Sidebotham - Zitterkopf 1995, 45, 7. ábra; Sidebotham 1997a, 386. 
590 Abu Ghusun. 
591 Abu Ghalqa. 
592 Sidebotham - Zitterkopf 1995, 45; Sidebotham 2002a, 42. 
593 Wadi el-Khasir. 
594 Sidebotham - Zitterkopf 1995, 44, 6. ábra. 
595 Sidebotham 2002a, 418. 
596 Abu Greya. 
597 Sidebotham – Hense – Nouwens 2008, 14.4 kép, 319, 13.9 ábra. 
598 Reddé – Golvin 1987, 48, 41. ábra. 
599 Sidebotham - Wendrich 2001-2002, 44. 
600 A keleti erőd alaprajza: Sidebotham - Zitterkopf 1995, 43, 4. ábra. 
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apró ovális hegyi építményt és az északnyugati, köríves tornyos épületet az 1.-2. században, 

a publikálatlan alaprajzú északkeleti hegyi erődöt pedig a Ptolemaiosz-kortól a 4. századig 

használták.  

 

                                                                                                                                                    
601 Sidebotham 2000, 401 Itt még Ptolemaiosz kori eredet szerepel mind két erődnél. Sidebotham - Wendrich 
2001-2002, 44-45. 
602 Sidebotham 2000, 401. 
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4.3.2 Apollónopolisz Magna (Edfu) – Bereniké útvonal 

 

Az Edfuból Berenikébe vezető nyugat-keleti, mintegy 340 km hosszú útvonalat, a 

terepbejárások tanúsága szerint elsősorban a kikötőváros és a déli aranybányák 

Ptolemaiosz- kori periódusa idején használták, de az állomáshelyeken kora-római kerámia 

is megtalálható.603 Az útvonal felmérését nagyrészt Steven Sidebotham csapata végezte el, 

a berenikéi terepmunkákhoz kapcsolódva.604  

Az út mellett található több, elefántot ábrázoló sziklaraj alapján,605  Sidebotham 

feltételezi, hogy erre szállították az állatokat a Nílus-völgybe a Ptolemaosz-kor első 

felében.606 Ez az út al-Dwignél csatlakozik a Koptosz – Bereniké útvonalhoz. 

4.3.2.1 Abbad (É 25º 03.00' K 33º 03.13')   

 

Az Edfuból vezető útvonal első kisméretű út állomása Abbad, ahol az állomás 

mellett három épület található.607 Ezek vázlatos rajzai a Wilkinson-hagyatékban lelhetőek 

fel. 608  A rajzokon három négyszögletes alaprajzú épület látszik. Sidebotham szerint 

Ptolemaiosz-kori, kora római és késői kerámia található itt.609 

4.3.2.2 al-Kanais (É 25º 03.32' K 33º 18.56') (XXXI. tábla 1. kép) 

 
Al-Kainais Edfutól mintegy 47 kilométerre keletre található. A megállóhely ősi 

használatáról I. Szethi sziklatemploma is tanúskodik,610 amelynek feliratában az uralkodó 

beszámol arról, hogy kutakat ásatott ezen a helyen, az aranybányákhoz vezető útvonal 

biztosítására.  

A templom közelében egy nagyméretű, ovális, az itt talált kerámia alapján611 a 

Ptolemaiosz- és kora római időszakban használt útállomás állt.612  

                                                 
603 Sidebotham – Hense – Nouwens 2008, 332-334. 
604 Sidebotham - Zitterkopf 1995; Sidebotham 2002a. 
605 Az elefántimporthoz: Sidebotham – Hense – Nouwens 2008, 162-165, 7.11 és 7.12 ábra. 
606 Sidebotham - Zitterkopf 1995, 49, 17. ábra. 
607 Sidebotham - Zitterkopf 1995, 45. 
608 Reddé – Golvin 1987, 50-51, 44. ábra. 
609 Sidebotham 2002a, 419. 
610 Schott 1961. 
611 Sidebotham 2002a, 419. 
612 Sidebotham - Zitterkopf 1995, 49, 16. kép; Sidebotham – Hense – Nouwens 2008, 13. kép. 
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4.3.2.3 Abū Rahal �yugat (É 25º 00.18' K 33º 27.31') és Abū Rahal  

(É 25º 00.36' K 33º 28.06') 

 

Az Abū Rahal Nyugatnak nevezett helyen egy kisméretű útállomásról tesz említést 

StevenSidebotham, ahol Ptolemaiosz-kori és kora római, valamint iszlám kori kerámia 

figyelhető meg a felszínen.613 Ennek közelében, Abū Rahalban egy hasonló korú település 

található.614 Egyiknek sincs közölve az alaprajza.   

4.3.2.4 Abū Midrik(É 24º 55.18' K 33º 40.76') (XXXI. tábla 2. kép) 

 

A kisméretű, alacsony fallal körülvett útállomás közepén két kerek, kimeszelt falú 

víztározó található.615 A megállóhely minden bizonnyal a Ptolemaiosz-korban épült616 és a 

kora római időszakig használatban volt.  

4.3.2.5 Dunqaš617 (É 24º 56.37' K 33º 52.15')   

 

A Dunqašnál található aranybánya már a fáraókorban, a Középbirodalom idején is 

használatban volt. A lelőhelyen ezen kívül Ptolemaiosz-kori és iszlám kerámia 

azonosítható biztosan, de elképzelhető, hogy a hely a római618  és bizánci619  korban is 

használatban volt. 

4.3.2.6 Samut (É 24º 48.58' K 33º 54.19') (XXXI. tábla 3. kép) 

 

A samuti nagyméretű, négyszögletes útállomás a belső fal síkjából kissé 

kiemelkedő négy saroktoronnyal rendelkezett. Steven Sidebotham a Ptolemaiosz-korra 

datálja.620 A tábortól északra helyezkedik el Samut nagy aranybányája, amelynek saját 

erődje is volt, és amely a perzsa kortól a Ptolemaiosz-korig működött.621 

                                                 
613 Egy fotó van közölve erről a helyről: Sidebotham 1996b, 369, 21-14 kép. 
614 Sidebotham 1997a, 387; Sidebotham 2002a, 419. 
615 Sidebotham - Zitterkopf 1995, 48, 15. ábra. 
616 Sidebotham – Hense – Nouwens 2008, 332-333 és 14.4. ábra. 
617 Dunqash. 
618 Sidebotham 1996b, 368. 
619 Sidebotham 2002a, 419. 
620 Sidebotham - Zitterkopf 1995, 47, 13. kép; Sidebotham – Hense – Nouwens 2008, 332-333, 14.3 ábra és 
14.1 tábla. 
621 Sidebotham – Hense – Nouwens 2008, 235-236. 
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4.3.2.7 ’Umm Garahiš622 (É 24º 49.25' K 33º 59.27')   

 

Ezen a helyen egy kisméretű Ptolemaiosz- és talán kora római település van.623  

A lelőhelyről közölt fotón624 négyszögletes házalapok látszanak. 

4.3.2.8 Rod al-Legah625 (É 24º 49.27' K 34º 06.81') (XXXII. tábla 1. kép) 

 

Rod al-Legah apró, négyszögletes táboráról mindössze egy alaprajz van közölve,626 

amelyen négyszögletes épületsor látszik. A felszínen itt Ptolemaiosz- és kora római kori 

kerámia került el.627  

4.3.2.9 Seyrig628 (É 24º 45.79' K 34º 18.90') (XXXII. tábla 2. kép) 

 

Seyrig két kerek víztározóval ellátott, négyszöglete állomása leginkább az abu 

midrikire hasonlít, 629 így építészetileg a Ptolemaiosz-korhoz köthető. A felszínen 

Ptolemaiosz-kori, kora római, valamint iszlám kerámia volt megfigyelhető.630 Az út az 

állomást elhagyva csatlakozott a Koptosz – Bereniké útvonalhoz, Bereniké felé a 

következő állomás al-Dwig volt. 

                                                 
622 Umm Garahish. 
623 A település kora ellentmondásos, az első közlésnél még kora római kerámiáról is ír Sidebotham 
(Sidebotham 1997a, 387) de később (Sidebotham 2002a, 419) már csak Ptolemaiosz-koriról beszél. 
624 Sidebotham 1996b, 360, 21-3. kép. 
625 A szó arab gyökét nem sikerült megtalálnom. 
626 Sidebotham - Zitterkopf 1995, 47, 12. ábra. 
627 Sidebotham 2002a, 419. 
628 A szó arab gyökét nem sikerült azonosítani.. 
629Sidebotham - Zitterkopf 1995, 47, 11. ábra. 
630Sidebotham 2002a, 419. 
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4.3.3 Marsa Aakari – Edfu út 

 

Marsa Nakari kikötőjét Edfu környékével összekötő feltételezett útvonalról 

egyelőre csak nagyon kevés információ publikált. Steven Sidebotham szerint, a kikötőtől 

keletre az út érintett egy nagyobb, a Ptolemaiosz-korban és a kora római időszakban is 

használt aranybánya-övezetet.631 A bányák közül a legnagyobb talán Sukkari (É 24º 57.13' 

K 34º 42.65') lehet.632 

Sukkaritól keletre említést tesz egy késő római temetőről, Wādi al-Alamnál (É 24º 

57.24' K 34º 46.34'), ahol a kút mellett szintén ebből az időszakból származó maradványok 

találhatóak.633 További késő római telepek vannak ’Umm Arba'yinnél 634(É 24º 57.80' K 

34º 44.12') (XXXIII. tábla 1. kép) és egy másik római lelőhelynél, Waday Hiteiymnél635 

(É 24º 57.53' K 34º 44.33').636  

Sukkaritól nyugatra további Ptolemaiosz- és valószínűleg római kori telep található 

Sheikh Salemnél (É 25º 02.81' K 34º 31.68').637 

Ezen az útvonalon fekszik egy nagyobb víztárózóval felszerelt megálló, Rod ’umm 

al-Farrağ638  (É 25º 04.97' K 34º 19.51'),639  (XXXIII. tábla 2. kép) majd az út egy, 

valószínűleg csak a Ptolemaiosz-korban használt megállóhelynél Rod al-Buramnál640 (É 

25º 05.12' K 34º 08.20') keresztezi a későbbi Koptosz – Bereniké utat. 

Innen nyugatra található Bizah Ayugat641 (É 25º 05.05' K 34º 00.65') megállója, 

ahol 13 építmény áll, melynek pontos használati ideje, diagnosztikus kerámia hiányában, 

nem ismert.642 A feltételezett út ezután érintette Barramiya aranybányáit, majd Abū Rahal 

Nyugatnál csatlakozott az Edfu – Bereniké úthoz.643 

                                                 
631 Sidebotham 1997a, 389. 
632 Sidebotham – Nouwens - Hense – Harrell 2004, 26. 
633 Sidebotham 1999c, 365-367. 
634 Umm Arba'een. 
635 Waday Hiteem. 
636 Sidebotham 1999c, 367. 
637 u.o. 
638 Rod umm el-Farraj. 
639 Sidebotham – Hense – Nouwens 2008, 315, 13.4 kép. 
640 Sidebotham 1997a, 390; Sidebotham 2002, 427-428. 
641 Bezah West. 
642 Sidebotham 1996b, 371. 
643 Sidebotham 2002, 433, 1. ábra. 
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4.3.4 Mons Smaragdinus övezete 

 

A Mons Smaragdinus smaragdbányái a Vörös-tengeri hegységben, nagyjából 

Edfuval egy vonalban fekszenek. Ez a bányaövezet az antik világ kilenc smaragd 

lelőhelyének egyike. 644  A környéken számos kisebb-nagyobb bányatelep található, 

amelyekben legkésőbb a Ptolemaiosz-kor óta folyt kitermelés.  

Alaposabb régészeti kutatás 2000 és 2003 között folyt a területen, Steven 

Sidebotham vezetésével, amelyről egy kisebb építészeti felmérés645 és részletes előzetes 

jelentés jelent meg. 646 Az ásatások a terület minden bizonnyal legjelentősebb településén, 

Sikaitban folytak, de ehhez a kutatáshoz kapcsolódóan több másik, a környéken található 

bányatelep és más antik lelőhely felmérése megtörtént. 

4.3.4.1 Sikait (É 24º 37.95' K 34º 47.73' ) (XXXIV. tábla) 

 

Sikait központi településének romjai az észak-déli Wādi Sikait két oldalán, több 

mint egy kilométer hosszúságban húzódnak. A lelőhely pontos felmérése 2000-2001-ben 

történt meg,647 2002-2003-ban szondázó feltárásokat és műemlék-konzerválási munkákat 

végzett itt Steven Sidebotham teamje.648 

A két nagy bányaközponthoz, Sikaithoz és Nugrushoz vezető közös úton kis 

megállóhely található a Wādi Gamal és a Wādi Nugrus találkozásánál, állatkarámokkal. (É 

24º 34.47' K 34º 49.45'). 649 Itt a felszínen 1. -3. századi kerámia található.650 

A sikaiti lelőhely centrumát minden bizonnyal egy nagy sziklába vájt, három fülkés 

templom jelenti, amelyről már a korai utazók is megemlékeztek,651 és amelyet Sidebotham 

az ott található, nagyon töredékes hieroglif felirat alapján nagy valószínűséggel a 

Ptolemaiosz-korra datál.652 A templom sziklaoltárába később keresztet véstek. 

Ettől délre egy másik, kisebb sziklatemplom áll, amelynek Sarapisnak, senskisi 

(sikaiti) Ízisznek és Apollonak szóló, általában Gallienus korára datált, de minden 

                                                 
644 Strabon Geographica 17.1.45; Plinius, Nat. Hist. 37.18.69. 
645 Foster et al. 2007. 
646 Sidebotham – Nouwens - Hense – Harrell 2004. 
647 Foster et al. 2007. 
648 Előzetes ásatási jelentés: Sidebotham – Nouwens - Hense – Harrell 2004. 
649 Ibid. 9. 
650 Sidebotham 2007b, 300. 
651 Kuatástörténethez lásd: Ibid.11-12. 
652 Sidebotham – Nouwens - Hense – Harrell 2004, 19. 
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bizonnyal korábbi dedikációs feliratával653 már korábban foglakoztunk. E kis templom 

talán szintén Ptolemaiosz-kori vagy kora római építmény.654  

A település 150-200, helyi kőből épült házból áll, amelyek közül néhány épület 

kiemelkedik. 655  A legnagyobb a valószínűleg a 4. századra datálható hosszúkás 

háromhelyiséges, részben egy mesterséges platformra épült, úgynevezett „Adminisztratív 

épület”.656 (XXXV. tábla 1. kép, XXXVI. tábla 2. kép) A magasan a vádi fölött álló 

platformra két lépcsősor és egy rámpa vezet fel, egy további lépcsőn pedig az épület északi 

oldalán az egykori tetőre lehetett feljutni. Az építmény szemben fekszik a nagy 

szilatemplommal, tájolása majdnem kelet-nyugati. A falakat gondosan válogatott kövekből 

építették, hátsó helyiségének tetejét nagy, lapos sziklatömbökkel fedték le. Belül a padlózat 

lapos kövekből lett gondosan kialakítva. Az első és második helyiség közti elválasztó 

falban több polcszerű fülke található. Az építmény központi helye, hosszanti tengelyre 

fűzött, befelé szűkülő kialakítása, valamint a nugrusi hasonló építményben talált 

ülőszobor657 alapján az „Adminisztratív épület” valójában templom lehetett.  

A település legnagyobb épületei a fentihez hasonló technikával, gondosan 

válogatott, helyi kövekből épültek, agyagos kötőanyag használatával. Néhány esetben a 

stabil falak egy emeletet is megtartottak. A házak nagy része négyszögletes helyiségekből 

áll, sok helyen ablakok és a falakon kialakított tároló fülkék is találhatóak. 

A házakhoz kapcsolódva kis körbekerített udvarok figyelhetőek meg. A 

terepbejárások és az ásatások során - bár szórványosan Kr. u. 2.-3. századi római 

kerámiatöredékek, érmek, sőt néhány, Kr. e. 1 - Kr. u. 2. századra datálható nabataeus 

kerámia és egy érem is előkerült - a felszínen megfigyelhető anyag túlnyomó többsége a 

Kr. u. 4.-5. századra datálható.  

A 2001-2003 közötti ásatások során a 11 próbaszondából 4. - 6. századi egyiptomi 

kerámia és számos mediterrán amphora töredék mellett nagy mennyiségben kerültek elő 

kézzel formált, díszített, fényezett kerámia töredékek is (Eastern Desert Ware).  

A házak udvarán sok helyen valószínűleg ültető gödrökként azonosítható, apró 

kővel körberakott mélyedések kerültek elő. Ezek valószínűleg kisebb konyhakertek 

létezésére utalnak a településen.  

                                                 
653 I. Pan. 69. 
654 Sidebotham – Nouwens - Hense – Harrell 2004, 20. 
655 A sikaiti épületek részletesebb elemzéséhez: Foster et al. 2007. 
656 Sidebotham – Nouwens - Hense – Harrell 2004, 18-19. 
657 Ibid. 23-25. 
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A környék kemény természeti adottságai ellenére a településen számos nő és 

gyermek is élhetett, erről tanúskodik az ásatásokon talált több, mint 2500 darab gyöngy, 

egyéb ékszer és számos gyerekjáték.658 

Több szelvényben ugyanakkor pikkelypáncél-töredék és számos bronz és vas 

nyílhegy is előkerült. Az itt talált szakállas bronz nyílhegyekhez nagyon hasonló került elő 

egy kalabshai sírból is.659 

 A megfigyelt régészeti jelenségek és a leletanyag előzetes vizsgálta egybevág 

Olümpiodorosz 660  és Szalamiszi Epiphaniusz 661  forrásadataival. Az 5. -6. században a 

blemmi uralom alatt álló övezetben prosperáló bányatelepek működtek, ahol miden 

bizonnyal együtt élhettek a nílus-völgyi bányászok és a sivatagi bennszülöttek. Néhány 

dipintot és egy házba beépített, görög feliratos kőtöredéket leszámítva, nem került elő írott 

anyag az amúgy kiváló állapotú szerves maradványokat tartalmazó rétegből, amely a 

telepen az írott adminisztráció hiányára utal.  

 A Sikaittól kelete fekvő völgyekben számos, sziklákra épített, vagy 

sziklarepedésekbe vágott kirabolt sír található.662   

4.3.4.2 Középső Sikait (Middle Sikait) (É 24º 39.45' K 34º 48.30' K) és Észak Sikait 

(Sikait �orth) (É 24º 39.84' K 34º 47.50') 

 

Sikaittól mintegy 3.5 km-re északra, a Wādi Sikaitban találhatóak a környék 

legnagyobb smaragdbányái. Ebben az övezetben fekszik egy kisebb, Középső Sikaitnak 

nevezett bányatelep, a felszíni kerámia alapján a Kr. u. 1.-4. században, valamint a 

középkorban volt lakott. Az itt épített, az egyik hegyoldalra felvezető, hatalmas, 1600 

méter hosszú rámpa is az intenzív bányászati tevékenységről tanúskodik.663 

 Innen 1,6 km-re északra egy további, Kr. u. 4. - 6. századra datált bányatelep, Észak 

Sikait fekszik.664 

4.3.4.3 �ugrus (É 24º 37.19' K 34º 46.39') (XXXV. tábla 2.-4. kép) 

 

                                                 
658 Ibid. 14-17. 
659 Strouhal 1984, 228-229. 
660 Olympiodorus, fragm. 1.37, FHN III 309. 
661 Epiphanius, De XII gemmis 19-21, FHN III 305. 
662 A szerző megfigyelése 2002-2003 telén. 
663 Sidebotham – Nouwens - Hense – Harrell 2004, 9-10. 
664 Ibid. 9-10. 
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Sikaittól délnyugatra, a Wādi Sikaittal közel párhuzamos Wādi Nugrusban egy 

nagy kiterjedésű bányatelep, Nugrus található. A felszíni kerámia alapján a település 

egykorú Sikaittal. A településen több nagyméretű, ablakkal és számos falba épített belső és 

külső fülkével ellátott kőépület áll. Ezek közül kitűnik egy hosszúkás platformon álló, 

főtengelyes, háromhelyiséges épület, (XXXVII. tábla 1., 3. kép) amelyből egy erősen 

sérült egyiptomi stílusú ülőszobor töredéke került elő.665  (XXXVII. tábla 2. kép) Az 

épület minden bizonnyal templom lehetett. 

Nugrustól északra egy további, Észak Nugrusnak (Abū Rušaid)666 nevezett, Kr.u. 

1.-2. században használt bánya található.667 

4.3.4.4 Wādi ’Umm Harba ( É 24º 38.53' K 34º 49.59') (XXXVIII. tábla 1. kép) 

 

Sikaithoz és Nugrushoz hasonló szerkezetű épület került felmérésre a Sikaittól 

keletre található Wādi ’Umm Harba nevű telepen, ahol mind korai, mind késő római 

kerámia töredékek megtalálhatóak a felszínen.668 

4.3.4.5 ’Umm Kabu (É 24º 35.25' K 34º 53.60')  

 

’Umm Kabu a Mons Smaragdinus déli részén fekszik. A területen kevés 

épületmaradvány található, viszont a felszínen nagymennyiségű római kerámia figyelhető 

meg.669  

4.3.4.6 ’Umm Hairan670 (É 24º 36.64' K 34º 51.67') (XXXVIII. tábla 2. kép) 

 
A Sikaitban végzett régészeti munkákhoz kapcsolódóan több, a bányatelepektől 

eltérő építészeti szerkezetű, Steven Sidebotham által esetlegesen laura-közösségként 

azonosított telep felmérésére került sor.671  

Ezeknek általános jellemzője a rendezetlen belső szerkezet, az alacsony, kötőanyag 

nélkül épült falak, az általában ovális, gyakran csak egy helyiségből álló épületek. 

                                                 
665 Ibid. 23- 25.  
666 Abu Rushaid. 
667 Sidebotham 2007b, 204. 
668Sidebotham – Nouwens - Hense – Harrell 2004, 23. 
669 Sidebotham 1996b, 382, 384. 
670 Umm Heiran. 
671 Sidebotham – Nouwens - Hense – Harrell 2004, 23. 
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Kronológiailag ezek a telepek a felszíni kerámia alapján (XXXIX. tábla 1.-2. kép) a Kr. u. 

4 – 6. századra datálhatóak, tehát egykorúak a nagy bányaközpontokkal. 

Ilyen a Sikaittól délnyugatra, a Wādi Gamal egyik apró mellékvádijában 

található ’Umm Hairan, ahol mintegy 190 ovális építmény, minden bizonnyal könnyű 

szerkezetű épületalap figyelhető meg.672 A telepen talált kerámia nagyon hasonló a sikaiti 

ásatások késői rétegeinek anyagához: a Kr.u. 4. – 6. századra datálható.673  

4.3.4.7 �yugat �ugrus (É 24º 37.14' K 34º 46.04') 

 

A nugrusi bányaközponttól nyugatra egy ’Umm Hairanhoz nagyon hasonló, 

mintegy 60-70 alacsony falú, könnyűszerkezetű épületből álló telep található. Itt nincs 

nyoma smaragdbányászatnak.674  

4.3.4.8 Wādi ’Umm Duba’ (É 24º 34.53' K 34º 53.38') 

 

A Wādi Gamaltól északra található ez a kisméretű bányaközpont. A felszínen 

néhány tucatnyi, kisebb kőépítmény és elsősorban Kr. e. 1 sz. – Kr. u. 1 századi kerámia 

volt megfigyelhető.675 

4.3.4.9 Gebel Zabara (É 24º 46.27' K 34º 43.08') 

 

Gebel Zabara a Mons Smargdinus legészakibb részén található. 676  A kiterjedt 

bányatelepet aKr.u. 1. – 2. és a 4. - 5. században használták.677 

                                                 
672 u.o. 
673 Lassányi man. 1. 
674 Sidebotham – Nouwens - Hense – Harrell 2004, 25. 
675 Sidebotham 2007b, 207. 
676 Shaw –Bunbury – Jameson 1999; Shaw 2002, 249-251. 
677 Sidebotham 2007b, 207. 
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4.3.5 Bereniké övezete 

 
Bereniké övezetének részletes terepbejárását a Bereniké Projekthez kapcsolódva 

1994 és 2001 között végezte Steven Sidebotham és teamje.  

4.3.5.1Sikayt (Siket) (É 23º 55.88' K 35º 24.36' ) (XL. tábla 1. kép) 

 

Siket kisméretű praesidiuma Berenikétől 7 km-re északnyugatra található.678 Az 

erőd a Berenikébe vezető útvonaltól kissé távolabb fekszik. Kisebb szondázó ásatásra 

2000-ben került itt sor.679  

Az erőd négyszögletes, kissé szabálytalan alaprajzú, mérete 23/24 m x 32/38 m-es, 

bejárata észak felé nyílik, négy félköríves saroktoronnyal és két íves kaputoronnyal 

rendelkezik. A déli falon egy később elfalazott kis kapu nyílt. Középső részén egy nagy 

mélyedés a kút helyét jelzi. Szokatlan módon az udvart egy kelet-nyugati irányú fal osztja 

ketté. 

Az erőd kaputornyánál végzett feltárás során megtalálták az épület alapítási 

feliratát,680 amely beszámol arról, hogy azt Vespasianus uralkodásának 9. évében (Kr.u. 

76/77.) L. Iulius Ursus preafectus Aegypti parancsára emelték, tehát egyidőben Didymoi 

(Ḫasm al-Minih) és Aphrodites (Ḫawr al-Jir) preasidiumával.681 A tábort, amelynek fő 

funkciója egy víznyerő hely biztosítása volt, a leletanyag alapján a 2. vagy a 3. 

században682 hagyhatták fel. 

4.3.5.2 Wādi Kalalat (É 23º 51.87' K 35º 24.46')683 (XL. tábla 2. kép) 

 

Wādi Kalalat nagy erődje a Bereniké környékét biztosító erődrendszer 

legnagyobbja. Az erőd felmérése 1992-től kezdődött meg és 1997-ben és 1998-ban a 

berenikéi munkákhoz kapcsolódóan három kisebb szondát is nyitott itt Steven Sidebotham 

teamje.684 

                                                 
678 Sidebotham – Hense – Nouwens 2008, 15.6 és 15.7 kép. 
679 Az ásatási jelentés: Pintozzi 2007. 
680 Bagnall - Bülow-Jacobsen - Cuvigny 2001, 325-326. 
681 Ibid. 327-329. 
682 Pintozzi 363. 
683 Sidebotham – Hense – Nouwens 2008, 13.3 és 13.4 kép, 311. 
684 Az erőd leíráas és az ásatás jelentése: Sidebotham – Barnard 2000. 
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Az erőd közel négyszögletes, 100x88 m alapterületű, sarkain és oldalainak közepén 

félköríves saroktornyok állnak, a keleti oldalon nyíló kaput szintén két íves torony fogja 

közre. A tábor nyugati falán egy később elfalazott apró bejárat nyílt. Az erőd közepén egy 

hatalmas kút helyezkedett el, mind az erődön belül, mind attól keltre nagy víztározók 

állhattak. 

A kapunál előkerült görög nyelvű dedikációs felirat valószínűleg Traianus korából 

származik.685 Az ásatás során feltárt leletanyag nagy része az 1. – 2. századra datálható, 

viszont a felszínen némi 5.-6. századi kerámia is megfigyelhető volt.686 

A nagy víztározókkal ellátott tábor funkciója, Bereniké védelmén túl, az ivóvíz 

biztosítása lehetett.  

4.3.5.3 A wādi kalalati kiserőd (É 23º 51.87' K 35º 24.46' ) (XL. tábla 3. kép) 

 

A Wādi Kalalatban álló kiserőd mindössze 1 km-re északkeletre helyezkedik el 

párjától. Az apró épület felmérésére, és a kapunál egy kis próbaszonda nyitására 2000-ben 

került sor, a Bereniké projekt keretében. A kis tábor mindössze 32x 26 m nagyságú, 

sarkain négy félköríves saroktornya és két, szintén íves külső kaputornya van a keleti oldal 

közepén.687 Egy további, később elfalazott kapu nyílt a nyugati falon is. 

A csak kis területet érintő próbafeltárás szelvényében688 megfigyelt jelenségek a 

tábor két rövid használati periódusára utalnak. A periódusok között, egy rövid köztes 

fázisban, az erőd üresen állhatott. Bár az ásatás rétegtani megfigyelései aprólékosan 

közöltek, a csekély leletanyag alapján összeállított kronológiai következtetéseik 

ellentmondásosak a publikációban. A tábor építését a 2. század közepére vagy esetleg a 3. 

század elejére, felhagyását egy helyen a 4. század közepére,689 majd egy oldallal később, a 

3. század közepére teszi az ásató.690   

A tábor funkciója minden bizonnyal Bereniké vízellátásnak biztosítása lehetett.  

4.3.5.4 Qariya ’Ali Muhammad Hussain691 (É 23º 51.28' K 35º 20.00') 

 

                                                 
685 Bagnall 2000. 
686 Sidebotham – Barnard 2000, 400. 
687 Sidebotham – Hense – Nouwens 2008, 15.3 kép. 
688 Az ásatási jelentés: Haeckl 2007. 
689 Haeckl 2007, 356. 
690 Ibid. 357. 
691 Qaria Ali Muhamad Hussein. 
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Wādi Kalalattól nyugatra, egy mellékvádi oldalában, négy csoportban elhelyezkedő, 

legalább nyolc épületből álló, késő római korra datálható telep található.692 A publikált 

fotók alapján itt is alacsonyabb falu, több helyiséges épületek állnak. 

4.3.5.5 Hitan Rayan (É 23º 47.82' K 35º 19.47') (XLI. tábla) 

 

 Hitan Rayan Bereniké közelében, a kikötővárostól mintegy 20 kilométerre 

délnyugatra fekszik, a hegyek között, egy fontos forrás mellett. Az első híradást Murray 

adta a telepről 1926-ban. 693  A település első régészeti felmérése és vizsgálata a 

Berenikében, a Deleware Egyetem és a Leideni Egyetem által folytatott ásatásokkal 

párhuzamosan, 1995-ben történt meg.694 

 Hitan Rayan695 épületei egy kelet-nyugati irányú vádi oldalában állnak. A település 

után a vádi összeszűkül és a sziklás altalaj medencét képezve jelentős mennyiségű vizet 

tárol, ezért a telepnek igen jó a vízellátása.696 A vádi oldalában összesen 141 épület áll, de 

Aldsworth és Barnard megfigyelései szerint, a vádi közepén időnként lezúduló esővíz az 

évszázadok folyamán több épületet elmoshatott.697  A házak elrendezésében semmilyen 

megfigyelhető tervszerűség nincsen. 

 Az épületek alaprajzilag és méretben igen eltérőek, mind lekerekített, mind 

szögletes sarkú megtalálható köztük. Aldsworth és Barnard négy csoportra osztotta fel őket: 

egy-, két-, három-, és négy- vagy több helyiséges házakra. A csoportosítás szerint 51 egy-; 

40 két-; 15 három-; és 15 négy- vagy több helyiséges, valamint 20 romos, bizonytalan 

formájú épület található a településen. A legkisebb épület alig 1-2 m2 méretű, a legnagyobb 

közel 30 m2-es. A nagyobb helyiségek feltételezhetően nyitott udvarok voltak. 

 A falak a helyben megtalálható kövekből kötőanyag nélkül épültek, a Bir Naḫilből 

és Bir ’Umm Fawakḫirból ismert módszerrel.698 A falak vastagsága 0,5-0,6 m. Az eredeti 

falmagasság, a leomlott kő mennyisége alapján, számos helyen nem haladta meg a 80 cm 

körüli magasságot. Ez alapján könnyűszerkezetű, sátorszerű építményekre lehet 

                                                 
692 Sidebotham 1999c ,361-363, 19.8, 19.19 kép. 
693 Murray 1926, 167. 
694 A telep publikációja: Aldsworth - Barnard 1996; Sidebotham - Barnard – Pyke 2002, 206-213. 
695 A telep nevének jelentés: Hitan - "házak", Rayan - "ahol ha iszol, nem leszel szomjas" Aldsworth - 
Barnard 1996, 411. 
696 Aldsworth - Barnard 1996, 412-414. 
697 u.o. 417. 
698 u.o. 
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következtetni. Murray 1920 körül még látott ilyen, úgynevezett "gyékény-házakat" (beit 

birs), amelyet a beduin törzsek használtak.699 

 A telepen talált kerámiaanyag az 5. – 7. századra keltezhető700 és egykorú a közeli 

Shenshef településsel.701 Az edények jelentős része festett asszuáni ERSA edény és nílusi 

főzőedény, több Late Roman 1-típusú, nílusi -, valamint asszuáni amphora töredék. 

Előkerült ugyanakkor több fényezett, bekarcolt díszű, kézzel formált kerámiaedény is 

innen (Eastern Desert Ware). 

 A telep északi oldalán 31, a déli oldalán 1 kőből épült kerek sírhalom (ring-cairn) 

található.702 A sírok az épületekhez hasonló falazási technikával - két nagyobb kövekből 

rakott sor közé apróbb köveket téve - épültek. Közepükön nagyobb kövekből kialakított 

sírláda található. A sírládát nagyméretű kövekkel fedték le. Az északi temetkezési helyen a 

sírhalmok 8 csoportban állnak, néhányuk összeépült. A halmok átmérője 2,5 és 4 m között 

változik, magasságuk 0,9 m körül van. Valamennyi sírt kirabolták, a sírok körül számos 

csont - és kerámia töredék található. További sírok még felmérésre várnak a telep 

északnyugati oldalán. 

 A Hitan Rayan környékén végzett geológiai vizsgálatok azt állapították meg, hogy 

a telep közelében nincsen aranybányákra utaló nyom.703 A telep funkcióját és lakosainak 

etnikai hovatartozását a holland-amerikai kutatócsoportnak először nem sikerült 

meghatároznia, 704  majd később keresztény laura-közösség telepeként igyekeztek 

interpretálni.705 

4.3.5.6 Kis temető Hitan Rayan közelében (É 23º 47.55' K 35º 20.72' ) (XLII. tábla 2.. 

kép) 

 

Steven Sidebotham említést tesz a hitan rayani késői telep felé vezető vádi 

bejáratánál található kis temetőről.706 Itt a síremlékek lapos kőkörökből állnak, közepükön 

sima kövekkel. A felszínen 1. századi nílus-völgyi kerámia található.  

 

                                                 
699 Murray 1935, XII-es tábla. 
700 Sidebotham - Barnard – Pyke 2002, 207-212. 
701 Gould 1999, 379. 
702 Aldsworth - Barnard 1996, 437-440. 
703 Harell 1998, 135-136. 
704 Gould 1999, 379-380. 
705 Sidebotham - Barnard – Pyke 2002, 223-225. 
706 Sidebotham 1996b, 398-400. 
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4.3.5.7 Wādi Tūm (É 23º 46.60' K 35º 23.15') 

 

Hitan Rayantól 6,5 kilométerre keletre, az egyik vádi oldalában, két nagyobb 

méretű, négyszögletes, részben mesterséges teraszokra gondosan megépített épület 

található, mintegy 2,1 m magas falakkal. A felszínen itt főleg késő római kori kerámia 

került elő, néhány korábbi időszakra datált darabbal együtt.707 

 

4.3.5.8 Hegyi erőd Shenshefben708 (É 23º 44.25' K 35º 22.72' ) (XLII. tábla 1. kép) 

 

A Wādi Shenshef feletti sziklacsúcson egy nagy kiterjedésű, a felszínen talált 

kerámia alapján a Kr. e. 1. – Kr. u. 1. századra datálható hegyi erőd áll.709 A platóról kiváló 

kilátás nyílik a Vörös-tenger irányában. Az erőd szabálytalan formájú és több, valószínűleg 

különböző fázisokban épült részből áll. 710  Központját egy mintegy 56 x 31 m-ovális 

kerítőfallal körülvett épületcsoport alkotja. A keleti oldalon egy belső kőívvel védett kapu 

nyílik.  

Az erőd központi, északi részéhez közel, háromszög alakú, mintegy 80 m hosszú 

kerítőfal épült később, amely azonban rejtélyes módon nem kapcsolódik össze az északi 

falakkal, így valódi védelmi funkciója aligha lehetett.    

4.3.5.9 Shenshef késői telepe (É 23º 44.25' K 35º 22.72' ) (LXII. tábla) 

 

 Shenshef Brenikétől 21 kilométerre délnyugatra, Hitan Rayantól 8,5 kilométerre 

délre, egy kelet-nyugati irányú vádiban fekszik. Első részletesebb leírását és alaprajzát 

Murray közölte 1926-ban.711 1995-ben a Berenikében folytatott munkákkal kapcsolatosan 

újabb felmérés késült a településről és környékéről Aldsworth és Barnard,712 majd 1996-

ban Gould, 9 helyen kisebb szondázó jellegű feltárást végzett a házak közti 

                                                 
707 Sidebotham 1999c ,360-361, 19.7 kép. 
708 A Shenshef valószínűleg valamilyen helyi nem arab eredetű elnevezés, amely az elmúlt évszázadban 
ebben a formában terjedt el a tudományos szakirodalomban, ezért ez meghagytuk eredeti formájában. 
709 Sidebotham 1996b, 391-397; Sidebotham – Hense – Nouwens 2008, 263-265. 
710 Az erőd alaprajza: Sidebotham 1996b, 395, 21-38. kép. és Sidebotham – Hense – Nouwens 2008, 15.11 
tábla. 
711 Murray 1926. 
712 Aldsworth - Barnard 1998, Aldsworth - Barnard 1999. 
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törmelékhalmokon.713 A kutatások során előkerült kerámiaanyagról,714 éremleletekről,715 

botanikai716 és állatcsont maradványokról 717 előzetes jelentést közöltek. 

A település a kelet nyugati irányú, mintegy 70 méter széles vádi két oldalán, a 

sziklás hegyoldalban helyezkedik el. A vádi a keleti oldalon igen összeszűkül. Esőzések 

alkalmával természetes vízmedencék jönnek létre a völgy sziklás oldalában. A vádiban 

bővizű kút található.718 

 Shenshefben összesen 332 épületet sikerült elkülöníteni a felmérés során, de a 

központi résztől nagyobb távolságban elszórtan még néhány további, kisebb építmény 

található. Az épületek a felszíni megfigyelések alapján négy fázisra oszthatóak. A falak 

valamennyi fázisban kötőanyag nélkül épültek, úgy hogy két nagyobb kövekből álló kősor 

közé apróbb köveket építettek be.719 A falvastagság épületenként 50-80 cm között változik.  

 Az első építési fázisban a falazáshoz a felszínen megtalálható kőanyagot, szürke és 

zöld metadioritot használtak. 720  Az ebből a korból származó falmaradványok a telep 

számos pontján megtalálhatóak, de mivel a későbbi építési fázisok átvágták ezeket, csak 

annyi állapítható meg, hogy négyszögletes formájú épületekhez tartoztak.721 

 A telep legnagyobb kiterjedését a második építési fázisban722 érte el. Mintegy 156 

épület sorolható ehhez a korszakhoz. Formailag két fajta épület különíthető el, az első egy 

több helyiségből álló, körbekerített udvart magába foglaló épülettípus723 (courtyard-house), 

a második egy kisebb, négyszögletes, egyhelyiséges épületfajta (u. n. kápolna), 724 

amelyből 48 darab található. A házak és a feltételezett kápolnák falai felszíni metadioritból 

épültek,725 Az épületek négyszögletes alaprajzúak. 

 Az udvaros házak általában nagyobb csoportokat alkotnak. Aldsworth és Barnard 

alaprajzilag három csoportra osztotta őket aszerint, hogy az eredetileg valószínűleg fedett 

helyiségek az udvar egyik (1. típus), vagy két oldalán (2. típus) találhatóak, illetve az udvar 

                                                 
713 Gould 1999. 
714 Tomber 1998, 170-179; Tomber 1999,146-153. 
715 Sidebotham 1998b, 192; Sidebotham 1999b, 185 és 198-199. 
716 Cappers 1999. 
717 Van Neer - Ervynck 1999.  
718 Aldsworth - Barnard 1998, 426. 
719 Ibid. 434. 
720 Aldsworth - Barnard 1998, 430. 
721 u.o. 
722 Aldsworth - Barnard 1998, 430-433. 
723 Aldsworth - Barnard 1999, 396-399. 
724 Ibid. 399-403. 
725 Ibid. 396. 
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belső falához további helyiség épült-e.726 (3.típus) Az udvaros házak mérete 9x8 m és 

32x29 méter között változik  

 A második fázishoz tartozó négyszögletes "kápolnák" funkciójára az egyik ilyen 

épületben talált homokkő áldozati táblából lehet következtetni.727 A "kápolnák" a hegy 

mindkét oldalán, általában a házak fölött helyezkednek el, bejáratuk az egyik rövidebb 

oldal közepén a völgy felüli oldalon nyílik. A kápolnák egy részében, a bejárattal szemben 

kis fülke található, egyes estekben pedig a bejárat előtti részen falazással teraszt alakítottak 

ki.728 Néhány "kápolna" összeépült. A "kápolnák" mérete 2,7x2,2 m és 7,7x6,2 m között 

változik.        

 A második és a harmadik fázis közti időben, a feltételezések szerint, a telep egy 

ideig üresen állt.729 

 A harmadik építési fázis jól elkülöníthető a másik háromtól, mivel a használt 

építőanyag a közelben bányászott barna és sárga aplit volt.730 Mintegy 66 épület tartozik 

ehhez a fázishoz, közülük 9 egyhelyiséges "kápolna". A harmadik fázis épületei a telepen 

elszórtan helyezkednek el, de a déli oldal közepén található épületcsoport (XVII-XXIII. 

épület) a többi egykorú építménytől eltérően, szokatlanul közel van egymáshoz. Ezek 

alaprajzilag a "kápolna" típushoz sorolhatók, de nagyobb méretüknél fogva valószínűleg 

valamilyen speciális funkciót láttak el.731 

 A harmadik fázis épületei igen jó állapotban maradtak fenn, a falak több helyen 2 

méteres magasságig állnak. A többhelyiséges építmények gyakran a korábbi második 

fázisban épült udvaros házakba épültek be, felhasználva azok kerítő falait, udvarát és egyes, 

még használható helyiségeit. A lakóépületek egy-, két-, három- vagy négyhelyiséges 

házakra oszthatók fel. A falban belül gyakran kis polcszerű, négyszögletes fülkéket 

alakítottak ki. Számos helyen a falak felső részén négyszögletes ablakokat nyitottak. A 

tetőfedő gerendák nyoma több házban megfigyelhető,732 a masszív falazás pedig tetőterasz 

kialakítását is lehetővé tette, ahogy azt a XIII. számú épületnél, a tetőre felvezető lépcsősor 

is tanúsítja. A házak egy részénél, a második építési fázis falait felhasználva, udvaros 

házakat alakítottak ki. A házak mérete az udvarok nélkül 10x4 m és 14x11 m között 

változik. 

                                                 
726 Ibid. 396-399. 
727 Aldsworth - Barnard 1998, 439-442. 
728Aldsworth - Barnard 1999, 399. 
729Ibid. 390. 
730 Aldsworth - Barnard 1998, 434. 
731 Aldsworth - Barnard 1999, 403. 
732Ibid. 408. 
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 A harmadik fázis "kápolnái" igen hasonlóak a második fázis "kápolnáihoz", 

gyakran azok mellé épülnek. Az egyik ilyen építményben egy másik homokkő áldozati 

tábla (?) került elő.733 A legkisebb "kápolna" 3,8x2,6 m, legnagyobb 8,6x5 m alapterületű. 

 A negyedik építési fázis csak néhány helyen figyelhető meg.734 A gyenge minőségű 

helyi kőből rakott falak kisebb, néhány négyzetméteres, ovális helyiségeket alkotnak. 

Aldsworth és Bernard szerint ezek hasonlítanak a Hitan Rayanban talált épületekre.735 

 A település körül, a hegy oldalában, több mint száz, már Murray idejében kirabolt 

kör alakú sírhalom (ring-cairn)736 áll. A sírok átlagosan 3-4 méter átmérőjűek, 0,8 méter 

magasak.737 A házak falához hasonló technikával épült sírkörök közepén egy nagyobb 

lapos kövekből kialakított sírláda található.  

 Shenshefben az épületeken megfigyelt több építési korszak ellenére, a felszínről és 

a szondákból előkerült régészeti anyag egységes képet mutat. 738  Az 1996-ig előkerült 

érmek közül II Constantinus (337-340) és Arcadius (383-408) egy-egy bronz verete 

azonosítható pontosan. A többi érme közül 12 darab 4. századi, 4 darab pedig 4.-5. századi 

veret.739 

 A kerámiaanyag 740  legnagyobb mennyiségben amphorákból (nílusi, tuniszi 

Africano Grande, Late Roman 1., Late Roman 3., és Ayala-Axum-típusok) és tároló 

edényekből áll. A finom kerámia között elsősorban egyiptomi Red Slip áru (ERS A és B ), 

asszuáni festett edények vannak, de megtalálható néhány késői észak-afrikai (Hayes 71 és 

103 forma ) és ciprusi sigillata (Late Roman D, 2. forma). A telepen több kézzel formált 

núbiai kerámia, köztük bekarcolt és benyomott díszítésű edény is előkerült, ezeknek egy 

része van csak publikálva.741 A kerámia alapján a telep az 5.-6. századra keltezhető. 

 Az előkerült textilmaradványok, gyöngyök és egyéb apró leletek azt mutatják, hogy 

Hitan Shenshef lakossága, Bereniké közvetítésével, értékes importtárgyakhoz is 

hozzájutott. 742  Az itteni leletek igen jól párhuzamba állíthatók Bereniké utolsó 

periódusának leleteivel.743  

                                                 
733 Aldsworth - Barnard 1998, 439-442. 
734 Aldsworth - Barnard 1998, 436. 
735 Ibid. 436. 
736 Murray 1926, 166; Aldsworth - Barnard 1998, 429; Barnard 1998, 397-401. 
737Barnard 1998, 397. 
738 Gould 1999, 379. 
739 Sidebotham 1998b, 192; Sidebotham 1999b, 198-199. 
740 Tomber 1998, 170; Tomber 1999, 146-149. 
741 Tomber 1999, 152-153. 
742 Gould 1999, 379. 
743 u.o.  
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 Az állatcsont-maradványok azt bizonyítják, hogy a táplálékként szolgáló hús 

elsősorban a sivatagban tartott állatokból, kecskéből és juhból származott.744  A tenger 

közelsége ellenére, a hal és kagyló maradványok (Bereniké egykorú rétegeivel szemben) 

Shenshefben csak minimális mennyiségben kerültek elő.745 

 A botanikai vizsgálatok szintén azt bizonyítják, hogy Berenikén keresztül 

Shenshefbe számos távoli vidék élelmiszere, mint például a dió, a mandula, az olajbogyó, a 

fenyőmag és a fekete bors is eljutott.746 Az ehető növények jelentős része a szorgum, a 

datolya, az árpa, a búza és a lencse természetesen a sivatagból és a Nílus-völgyből 

származott.747 

 Shenshef funkcióját az ásatóknak nem sikerült tisztázni. Sem bányászati sem ipari 

tevékenységnek nincs nyoma a telepen. 748  A korábbi elméletre, miszerint Bereniké 

lakosságának nyári szállása lett volna,749 semmilyen bizonyíték nincsen. A lakosság etnikai 

hovatartozása szintén bizonytalan. A táplálkozási (juh, kecske) és temetkezési szokások 

(kör alakú tumuluszok), valamint a kézzel formált kerámia, sivatagi népesség jelenlétére 

utal a településen.  

4.3.5.10 Qariya Mustafa’ Amr Gama’a750 (É 23º 36.73' K 35º 23.37' ) (XLII. tábla 3. kép) 

 

Qariya Mustafa’ Amr Gama’a - a helyet megmutató ababda vezetőről elnevezett - 

telepe Berenikétől 45 kilométerre délnyugatra található, a Wādi Umm Atlee nyugati 

végében.751 

A helyen mintegy 109 apró, egy-két helyiséges, alacsony falu kőépület található, 

valamint a hegyoldalban északra két kör alakú tumulusz is áll. A felszíni kerámia itt 5. -6. 

századra datálható. Megtalálhatóak itt asszuáni, nílusi valamint Late Roman 1-típusú 

amphorák darabjai, számos festett asszuáni ERSA töredék valamint főzőedények is. 

Előkerült továbbá több bekarcolt díszítésű, fényezett felületű kézzel formált edény 

töredéke is. Steven Sidebotham és Hans Barnard feltételezte, hogy esetleg Qariya Mustafa 

                                                 
744 Van Neer - Ervynck 1999, 442-443. 
745 u.o.  
746 Cappers 1999, 424-425. 
747 Ibid. 425. 
748 Harell 1998, 133. 
749 Murray 1926, 166. 
750 Qaria Mustafa Amr Gamaa. 
751 Sidebotham - Barnard – Pyke 2002, 213-217. 
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Amr Gamaa is szerzetesi közösség szálláshelyeként funkcionált, de erre nincs semmilyen 

bizonyíték.752 

 

 

                                                 
752 Ibid. 223-225. 
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4.3.6 A déli útvonal  

 

A Berenikétől és Asszuántól közvetlenül délre fekvő egyiptomi terület az egyik 

legizgalmasabb, azonban katonai, politikai okokból a legnehezebben kutatható zónája a 

Keleti-sivatagnak. A 1990-es évek eleje óta zárt katonai övezetnek számító területen 

számos régészeti lelőhely, bánya és település található. A kutatás jelenlegi állása szerint 

így lehetetlen pontosan meghatározni, hogy pontosan meddig terjedt a római befolyási 

övezet a sivatagban dél felé.  

Több szórványos adat azt mutatja, hogy a hellénisztikus korban létezhetett egy 

Asszuánból induló déli útvonal, amelynek egyik állomása Abraq lehetett.753 Ma azonban 

még nem ismerjük ezen útvonal célját, és magának Abraqnak a pontos funkciója is 

bizonytalan. Bár Abraq környékén elefántábrázolás is megfigyelhető, 754  a Berenikéből 

Abraqon keresztül Asszuánba vezető út meglehetősen nagy kerülő lett volna a 

Ptolemaiosz-kori elefántszállítóknak.  

A középkorban erre vezetett az Asszuánból induló egyik legfontosabb útvonal 

Aidhab felé.755 Ennek alapján nem kizárt, hogy valahol a mai Haleib környékén létezhetett 

egy kisebb, hellénisztikus kori kikötő is (talán maga a valódi Bereniké Panchrysos), 

amelyhez ez a déli útvonal vezetett. További, dél felé vezető utak és telepek létezésére utal 

a Bir Abu Safában álló, III. Ptolemaiosz korában épült sziklaszentély756 és közvetetten a 

Wādi Allaqi végében, Deraheibben talált Ptolemaiosz-kori leletek.757   

4.3.6.1 Wādi al-Hudi (É 23º 56.97' K 33º 08.76') 

Az Asszuántól keletre található, az ametisztbányákhoz kapcsolódó középbirodalmi 

erőd közelében, 758  a Ptolemaiosz-korban és valószínűleg a kora római időszakban is 

használt épületromok találhatóak. Az egyik magaslaton pedig egy nagy kiterjedésű, 

valószínűleg a Ptolemaiosz-korban épült hegyi erőd áll.759 

                                                 
753 Sidebotham – Hense – Nouwens 2008, 352-353. 
754 Sadr 1993, 151; Sidbotham 1996b, 376, 21-20. ábra. 
755 Garcin 1976, 96-100, XIV. tábla. 
756 Sidebotham - Mikhail - Harell - Bagnall 2004. 
757 Castiglioni – Castiglioni – Vercoutter 1995, 149. 
758 Elsősorban a fáraókori bányátelephez lásd Shaw – Jameson 1993. 
759 Sidebotham 1996b, 379-383. 



 127 

4.3.6.2 Bir Abū Hašim760 (É 23º 41.96' K 34º 04.38') 

 

Bir Abū Hashim Asszuántól délkeletre, Abraqtól északnyugatra fekszik, közel 

félúton. 

A modern korban is használt kút körzetében számos kerek sírdomb van,761 amelyek talán a 

kései antikvitásból származnak.  

4.3.6.3 Abraq (É 23º 24.92' K 34º 47.85') (XLIII. tábla 1. kép) 

 

Bir Abraq erődje az egyik legnagyobb és legjelentősebb hellénisztikus létesítmény 

ezen a vidéken. A kelet-nyugati irányban 161 m hosszú, észak-déli irányban 99 széles, 

szabálytalan alaprajzú magaslati erőd bejárata nyugat felé nyílik. Belsejében a falak 

mentén néhány helyiség, valamint egy nagyobb, négyszögletes, 32-33 m x 29-33 m-es 

belső építmény található.762. A felszínen talált kerámia elsősorban Ptolemaiosz-kori és kora 

római.763 Az erőd környékén számos kisebb tumulusz is található.764 Az erőd környékén 

talált kézzel formált, geometrikus díszítésű kerámiát Karim Sadr pan-grave edény 

töredékekként írta le, 765  de ezek valószínűleg inkább Eastern Desert Ware-ként 

azonosíthatóak.766 

Az erőd pontos funkciója jelenleg teljesen homályos. A közeli völgyben egy 

bőséges vízhozamú kút található, ahol számos sziklarajz767 utal arra, hogy azt az ősidők óta 

használták. A kút mellett késő római kerámia is előkerült.768 

                                                 
760 Bir Abu Hashim. 
761 Sidebotham 1996b, 376-377, 21-21. és 21-22. kép. 
762 Sadr 1991b. 
763 Sidebotham 1995 99-101; Sidebotham 1996b, 372-376. 
764 Sadr 1991b, 151. 
765 Sadr 1994, 9. 
766 Barnard 2008, 131. 
767 Sidbotham 1996b, 376, 21-20. ábra. 
768 Sidebotham 1995, 101. 
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4.3.7 További lelőhelyek a Thebaisszal határos területen  

 
A nagy útvonalak közvetlen közelében fekvő telepeken túl, számos kisebb 

aranybányáról, kőfejtőről és ma még ismeretlen funkciójú településről van adatunk a 

Thebaisszal határos területen, amelyekről ma még nagyon vázlatos információk találhatóak. 

Gebel Raḫamnál (Atafla)769 (É 25º 18.09' K 33º 57.83'), Daġbagtól délre, egy 

római korban használt márványbánya található.770  

Daġbagtól keletre egy korábban aranybányának jelölt település található Siqditnél 

(É 25º 27.44' K 34º 04.65'). A felszínen 5. századi kerámia került elő, de aranybányászatra 

utaló nyom nem volt megfigyelhető.771 

Innen délre, Wādi Mianál (É 25º 24.86' K 34º 05.14') talán a Ptolemaiosz-korban 

és a kora római időszakban is használt, esetleg aranybányákhoz tartozó telep található, 

nagy négyszögletes épületekkel és munkaplatformokkal.772 

Rud al-Buramnál773 (É 25º 05.12' K 34º 08.20') és Rud Legayánál774 (É 24º 

57.00' K 34º 11.99') talán kis útállomások álltak egykor. Az előbbinél már Ptolemaiosz-

kori és kora római kerámia is van a felszínen, az utóbbi valószínűleg csak a kora római 

korban volt használatban.775 A közelben fekvő Ša’it776 (É 24º 46.70' K 34º 22.29') datálása 

bizonytalan.777 

Ad-Dweig-től délre, egy ’Umm Kabaš778 (É 24º 42.85' K 34º 28.20') nevű kis 

útállomás található, a felszínen 1. - 4/5. századi kerámiával.779   

Ettől délre egy kis római kori telep áll Hillalnál (É 24º 37.58' K 34º 34.97').780 

Mwaiyllah781 (É 24º 12.33' K 35º 03.98') aranybányájánál Ptolemaiosz- és római kori 

kerámia található a felszínen.782  

                                                 
769 Gebel Rakham. 
770 Sidebotham 2002a, 420. 
771 Sidebotham 2007b, 302. 
772 Ibid. 300-301. 
773 Fotó: Sidebotham 1996b, 371, 21-16. kép. 
774 Rod Legaya. 
775 Sidebtham 1997a, 387; Sidebotham 2002a, 420. 
776 Sha’it. 
777 Sidebtham 1997a, 387; Sidebotham 2002a, 420. 
778 Umm Kebash. 
779 Sidebtham 1997a, 387; Sidebotham 2002a, 419. 
780 u.o. 
781 Mweillah. 
782 Sidebotham 2002a, 418. 
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Egy további feltételezett útmegálló van ettől délre, Abu Ġurban783 (É 24º 07.00' K 

35º 16.34') nevű lelőhelyen.784  

A Koptosz – Bereniké útvonaltól keletre egy kiterjedt, valószínűleg elsősorban a 

Ptolemaiosz-korban használt aranybánya-övezet található Sukkari (É 24º 57.13' K 34º 

42.65') környékén, amelyről a Marsa Nakari – Edfu úttal kapcsolatban már említést tettünk, 

és amelynek számos lelőhelyéről egyelőre még nincs részletes adat.785  

Innen északra egy diorit bánya kora római kori, négyszögletes épületeiről készült 

felmérés Wādi ’Umm Aagatban (É 24º 29.78' K 34º 15.08').786 (XLIII. tábla 1.-3. kép) 

Egy 5. -6. századi aranybánya található a Mons Smaragdinustól északra, Wādi al-

Ġadirnál787 (É 24º 48.30' K 34º 50.52')788 és egy hasonló korú másik aranybánya Wādi 

Abū Mawadnál (É 25º 18.69' K 33º 40.28'). 789  Egy harmadik kései aranybánya 

északon, ’Umm Ğariyannál790 (É 26º 34.28' K 33º 45.70')791 előzetes adatok szerint a 

késő 4. – 5. századra datálható. 

Három ismeretlen funkciójú, késő római telep található Tala’at el-Farrajnál (É 

25º 19.83' K 33º 14.61'), ’Umm Murīrnál 792  (É 24º 58.03' K 34º 40.76') és Abū 

Muriwánal793 (É 25º 47.82' K 34º 19.06').794 

Berenikéhez közeledve pedig egy 4.-5. századi temető található Bint Abū 

Garīyanál795 (É 24º 04.70' K 35º 17.37').796 

Egy másik kiterjedt késő római temető található Taw al-Kifarnál797 (É 24º 54.19' 

K 35º 16.90') szintén Bereniké körzetében. Itt egyaránt vannak kör alakú tumuluszok és 

lapos, ovális platformszerű sírépítmények.798 

A déli területen egy nagyobb, legalább 46 épületből és több kisebb szétszórt 

szatellittelepülésből álló aranybánya található egy Gebel Abū Arta / Bir Handosinak (É 

                                                 
783 Abu Ghurban, Wādi Shea’leq, Mkbea’, 
784 784 Sidebotham 2002a, 418. 
785 Sidebotham 1997a, 389. 
786 Sidebotham – Nouwens - Hense – Harrell 2004, 27, 63-64 ábra. 
787 Wadi al-Ghadir. 
788 Sidebotham - Wendrich 2001-2002, 47. 
789 u.o. 
790 Umm Jariya 
791 Sidebotham - Wendrich 2001-2002, 47. 
792 Umm Mureer. 
793 Abu Murewa. 
794 Sidebotham - Wendrich 2001-2002, 47. 
795 Bint Abu Greiya. 
796 Sidebotham 1998, 417. 
797 Taw al-Kifar. 
798 Sidebotham 1999, 355-357; Sidebotham – Hense – Nouwens 2008, 208. 
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23º 41.45' K 34º 58.35'). nevezett lelőhelyen. (XLIV. tábla) A felszínen itt 1.- 3. századi 

római kerámia és őrlőkövek találhatóak.799  

                                                 
799 Sidebotham 2007b, 303. 
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4.4 A Wādi Allaqi és Wādi Gabgaba környéke 

 

A Wādi Allaqi és a Wādi Gabgaba a Keleti-sivatag régészeti szempontból nagyon 

gazdag, de az utóbbi évekig csak minimálisan kutatott vidéke. Egy máig publikálatlan, a 

Wādi Allaqi egyiptomi részén folytatott francia kutatási projekt 800  mellett, a Centro 

Richerche sul Deserto Oriantale (Ce.R.D.O) nevű, két olasz amatőr régiségbúvár, Angelo 

és Alfredo Castiglioni által vezetett projekt végzett a területen nagy területet érintő, de sok 

helyen csak nagyon érintőleges terepbejárásokat ezen a vidéken az 1980-as évek végétől. 

4.4.1 Temetkezések a Wādi al-Ku és a Wādi Tarfowi801 környékén  

 

1993-ban és 1994-ben 6 darab, Karim Sadr által kör alakú, lapos tetejű tumulusznak 

(circular platform tumulus) nevezett temetkezés feltárásra került sor a Ce.R.D.O. 

kutatásainak keretében. A környéken nagy számban találhatóak ilyen síremlékek, ezek 

legnagyobb részét azonban mára már kirabolták. A munkák során az ásatók igyekeztek a 

még bolygatatlannak tűnő sírokat feltárni. Összefoglaló publikáció hiányában különböző 

jelentésekből, az alábbi feltárt temetkezésekről áll rendelkezésre részletesebb információ. 

 

C13.1 sír (XLVI. tábla 1. kép) 

 

A mintegy 7 méter átmérőjű temetkezés egy korábbi sír fölé épült. 802  Bár a 

hengeres sírépítmény belsejében, a sziklafelszínen álló, nagy kövekkel fedett apró sírkamra 

érintetlennek tűnt, belül üresnek bizonyult. Alatta egy korábbi temetkezés kirabolt sírgödre 

került elő. 

 

C19.1 sír 

 

A sírépítményről a rövid jelentés alapján803 csak annyit tudunk meg, hogy átmérője 

4 méternél kisebb volt. A 21-25 éves férfiként azonosított halott közvetlenül a felépítmény 

                                                 
800 A 1996 és 2001 folyó projekt vezetője François Paris volt. A munkáról szinte teljesen használhatatlan 
előzetes jelentések találhatóak a BIFAO köteteiben. Grimal 1996, 580-581; Grimal 1998, 564-565; Grimal 
1999, 524-526; Mathieu 2000, 434-435; Mathieu 2001, 568-569.  
801 Wadi Terfowi 
802 Sadr - Castiglioni - Castiglioni 1995, 218. 
803 Sadr – Castiglioni – Castiglioni man, 64-67. 
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kövei alatt feküdt jobb oldalán, felhúzott lábbal, fejjel délkelet felé tájolva. A holttest alatti 

bőrmaradványok C14-es vizsgálata alapján a temetkezés a Kr. u. 7. századra datálható.804 

 

C23(1) sír (XLVI. tábla 2. kép, XLVII. tábla) 

 

A temetkezés egy korábbi neolit temetkezés (C23(2)) fölé épült, közel 4 méter 

átmérőjű, 0,5 magas tömör kőből épített síremlék, 805  amelynek közepén nagy lapos 

kövekkel lefedett, zsugorított helyzetű, 12-13 éves gyermek maradványait tallálták.806 A 

holttest jobb oldalán feküdt és feje dél felé volt tájolva. A gyermek csípője magasságában 

öt arany rozetta, a test alatt pedig bőrmaradványok kerültek elő. A bőr C14 vizsgálata a Kr. 

u. 7. század közepére datálta a temetkezést.807 A sírtól délre egy kutya csontváza és más 

állatcsontok kerültek elő, amely temetési áldozatra utalnak. 

 

D4 sír (XLVIII. tábla) 

 

A közel négy méter átmérőjű, 0,5 magas sírt oldalról nagy kőtömbök támasztották 

meg. Felépítménye, az ásató szerint, 808  nagyon hasonlít a C23-as sírra. Közepén, a 

sziklafelszínen, nagy kövekkel lefedett apró sírkamrában egy 3-4 éves gyermek jobb 

oldalán fekvő, fejjel nyugat felé tájolt holtteste került elő. A gyermek térde alatt 

bőrmaradványok C14 vizsgálata a Kr. u. 7.-8. századra datálta ezt a temetkezést.809   

 

D16.1 sír (XLIX. tábla) 

 

A D16.1 sír méretét az ásatók nem közölték. A sír közepén található, nagy 

kövekből összerakott sírkamra, bár ki volt rabolva, de mégis nagyon gazdag leletanyagot 

tartalmazott. 810  Egy textilzsákban 17 darabból álló arany ékszerkészlet került elő. A 

minden valószínűség szerint sírrablásból származó kincslelet pontos eredete ismeretlen. A 

tárgyakat kusita korú ékszerekként határozták meg,811 részben a szövetzsák C14-es adatai 

                                                 
804 Kr. u. 679-705 közötti kalibrált dátum: Ibid. 82.  
805 Sadr - Castiglioni - Castiglioni – Negro 1995, 4. képen jól megfigyelhető a korai síremlék fölé épült 
tumulusz. 
806 Sadr - Castiglioni - Castiglioni 1995, 213-215. 
807 Kr. u. 622- 683 közötti kalibrált dátum: Sadr - Castiglioni - Castiglioni 1995, 227. 
808 Ibid. 216 – 217. 
809 Kr. u. 674 -798 közötti kalibrált dátum: Ibid.  227. 
810 Ibid. 218-220. 
811 Ibid. 218; Welsby – Anderson 2004, 131-132.   
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alapján.812 A holttest bolygatott állapotban került elő, de eredetileg zsugorított helyzetben, 

jobb oldalán, fejjel délre tájolva nyugodhatott.  

 

D16.2 sír 

 

A 1994-ben feltárt, négy méternél kisebb sír nagyon gazdag leletanyagot 

tartalmazott.813 A zsugorított helyzetben, jobb oldalára fektetet, fejjel észak felé tájolt, 35-

45 éves férfiként meghatározott holttest nyakán két nyaklánc került elő. Az egyik 10 db 

kék lápisz-lazúri, 1 db türkiz és 1 db karneol gyöngyből állt; a másikat 22 db, arany 

fóliából készített gyöngy és középen egy arany foglalatban felfüggesztett smaragd medál 

alkotta. Övmagasságban további 22 db arany rozetta tanúskodott az elhunyt gazdagságáról. 

       

Mellékletek a sírok körül 

 

Karim Sadr több publikációjában is említés tesz arról, hogy a feltárt 

temetkezéseken belül nem, de a környékükön számos kerámia töredék került elő.814 Ezek a 

kézzel formált, bekarcolt díszű edények több publikációban is megjelentek, 815  sajnos 

azonban ezek közül csak egy töredék esetében van lelőhely megadva816 és csak sejthető, 

hogy a többi töredék is erről a környékről származik. (LIII. 2. tábla)     

 

4.4.2 Deraheib (É 21º56.93' K 35º08,88') (L. tábla) 

 

Deraheib az Wādi Allaqi keleti csücskének egy szűk völgyben fekszik a Vörös-

tengeri hegységben, az egyiptomi – szudáni határ közvetlen közelében, szudáni területen. 

A nagy kiterjedésű romvárosról elsőként Linant de Bellfonds tudósított, 1832-es utazása 

után817 és több rajzot és metszetet közölt az itt található romokról és bányákról.818 Később 

Newbold számolt be részletesebben a településről.819  

                                                 
812 Kr. e. 179-52 közötti kalibrált dátum: Sadr - Castiglioni - Castiglioni 1995, 227. 
813 Sadr – Castiglioni – Castiglioni man, 59-64. 
814 Sadr - Castiglioni - Castiglioni 1995, 220-221; Sadr - Castiglioni – Castiglioni 1998, 79. 
815 Sadr - Castiglioni - Castiglioni 1995, 25-26. ábra; Sadr - Castiglioni – Castiglioni 1998, 7.-8. ábra. 
816 Egy egyébként csak térképen szereplő C12 tumulsz a Sadr - Castiglioni - Castiglioni 1995, 26. ábrán 
szereplő töredékhez. 
817 Linnant de Bellefonds 2002, 144-148. 
818 Ibid. 2-6 tábla. 
819 Newbold 1948. 
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1990-ben a Ce.R.D.O. projekt keretében olasz kutatók többször jártak a területen és 

végeztek terepbejárást, valamint kiváló légi fotókat készítettek a lelőhelyről. 

 Szisztematikus ásatás 1997-98 telén folyt a településen, amikor Éric Llopis francia 

régész vezetésével 8 kutatószondát nyitottak a település különböző részein és 

terepbejárások során felmérték Deraheib mintegy 8 km-es környezetét.  

Deraheib maradványainak központi része egy szabályos észak-déli utca mentén, 

több mint 500 méter hosszúságban húzódik. Ettől délnyugatra további romok találhatóak 

két nagy erődítmény mellett. Ezen két kiváló állapotban megmaradt erőd egyike a 

középkori núbiai erődépítészet jellegzetes formajegyeit viseli 820  („A” erőd), a másik 

építmény („B” erőd) azonban valószínűleg korábbi. A völgy további részein kisebb 

csoportokban épületromok és elszórtan sírok is találhatóak.   

Deraheib 821  Castiglioniék szerint megegyezik a középkori arab forrásokban 

szereplő Allaqi településsel, 822  amely a Keleti-sivatag déli aranybánya övezetének 

legfontosabb területe, és az északi bedzsa királyok központja volt. Feltételezték továbbá, 

hogy a város hellénisztikus kori előzményi azonosak lennének az idősebb Pliniusnál823 

szereplő Bereniké Pancrysosszal. Bár már az Allaqi-val való azonosítás sem teljesen 

problémamentes,824 az utóbbi feltételezés minden bizonnyal téves.825   

Plinius ugyanis, az említett szöveghelyen elsősorban a Vörös-tenger - menti 

kikötőket tárgyalta, így említve meg, Jubára hivatkozva, Bereneké Troglyditica és 

Ptolemais Epitheras826 között a fenti települést.  Bereniké Pancrysos minden valószínűség 

szerint egy apró kikötő lehetett, talán a mai Haleib környékén. 

A Ce.R.D.O vezetői publikálták a terepbejárások során a felszínen talált 

kisleleteiről készült felvételeket, légfotókat, és a település néhány épületének vázlatos 

                                                 
820 A erőd fa ajtókeretéből vett minta C14-vizsgálata 1280 ±50 BP (Kr. u. 720 körüli) eredményt mutatott. 
Sadr – Castiglioni – Castiglioni man , 6. 
821 A lelőhely nevének jelentése bedzsa nyelven állítólag „építmények”: Castiglioni – Castiglioni 2004, 126, 
11 lábj. 
822A arab forrásokat lásd Vantini 1975: Al-Ya’Qubi, 77-78; Al-Istakhri, 113-115, Ibn Hawqal, 151; Al-Biruni, 
231; Al-Bakri, 244; Ibn Said al-Andalusi, 412, Abu el-Fida 462; Al-Qalqashandi, 570. 
823 Plinius Nat. Hist. 6.170. 
824A problémát az okozza, hogy Allaqi leírásánál mind Al-Istakhri és Ibn Hawqal (Al-Istakhri nyomán?) azt 
említi, hogy a város teljesen sík területen fekszik és nincsenek közelben hegyek. Vantini 1975, 113, 151 
Ezzel együtt ugyanakkor Deraheib mindenképpen a környék legnagyobb középkori lelőhelye és földrajzi 
helyzete alapján is valószínűleg mégis azonos lehet a forrásokban szereplő településsel.  
825 Kurz – Linant de Bellefonds 2000, 166-169. 
826 Seager – Sidebotham – Harell – Pons 2006. 
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felmérését, 827  valamint kézirat formájában közzétették az ásatási jelentések aprólékos 

rétegtani dokumentációját.828 

 Sajnos azonban hiányzik a szondázás során talált leletanyag és a felszínen 

megfigyelt kerámia publikációja.  

A első terepbejárások során gyűjtött kerámiaanyag egy részét Pamela Rose 

tanulmányozta. A Ce.R.D.O. kézirat formájában hozzáférhetővé tett 1994.-es jelentése 

ugyan magába foglalja Pamela Rose rövid, rossz minőségű fekete-fehér fotókkal illusztrált 

jelentését 829  a felszínen talált kerámiatöredékekről, azonban az ott közölt anyag 

nyilvánvalóan nem teljes. Korábban ugyanis Karim Sadr az első terepbejárásokról szóló 

jelentésekben külön kiemelte, hogy a lelőhelyen a felszínen nagyszámú, általa bedzsa 

kerámiának nevezett, kézzel formált, bekarcolt díszítésű töredék található,830 amelyekről 

azonban a Rose-féle jelentésben nincs minta.831     

 A felszínen gyűjtött korongolt kerámiaminta, a jelentés szerint, nagy számban 

tartalmazott középkori, 9-12. századara datálható, Felső-Egyiptomban készült 

tárolóedények és amphorák töredékeit, de néhány darab a Kr.u. 3. - 6. századra volt 

datálható.  

 Az ásatások során talált kerámiaanyagról csak az ásató régész Éric Llopis - Pamela 

Rose előzetes meghatározása alapján összeállított - kronológiai vázlatából értesülhetünk.832  

  

4.4.2.1 Az ásatások 

 

1997-98-ban a településen összesen 8 kisméretű kutatóárkot nyitottak. A város 

szabályos központi északi részében nyitott szondákban, a kristályos palából épült épületek 

zónájában (1., 2., 5., 17. zóna) elsősorban csak középkoriként azonosított leletek kerültek 

elő. A település déli részen azonban, az erődök közelében (33. zóna) és a déli részen, a 

nagyrészt gránitból épült épületeknél azonban korábbinak tűnő leletanyagot sikerült 

elkülöníteni. 

                                                 
827 Sadr - Castiglioni – Castiglioni 1999; Sadr – Castiglioni – Castiglioni man ;Castiglioni – Castiglioni – 
Llopis man. 
828 Castiglioni – Castiglioni – Llopis man. 
829 Sadr – Castiglioni – Castiglioni man, 86-95. 
830 Sadr – Castiglioni – Castiglioni man, 6, 67. 
831 Ibid. 6. 
832 Castiglioni – Castiglioni – Llopis man, 25; Pamela Rose szíves szóbeli közlése alapján a Ce.R.D.O. 
projekt vezetői, egy második adag mintát eljuttattak Gilliane Pykekhoz, de ez az anyag nincs publikálva. 
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 Éric Llopis szerint a településen, a középkori leleteken kívül, legalább egy korai 

fázis azonítható. A második fázist az ásató a hellénisztikus kort megelőző időszakra teszi, a 

33. zónában előkerült leletekről feltételezi, hogy esetleg neolitikus korúak. 

A második fázishoz köti a lelőhely nagy, elsősorban gránitból épült építményeit és 

azokat a korai rétegeket, amelyekből az ásatásokon során viszonylag nagyobb mennyiségű 

üvegtöredékek, valamint udzsat-szem amulettek is előkerültek.   

Valószínűleg ehhez a fázishoz köthetőek a felszínen talált szórványos hellénisztikus 

kori tárgyak: fajansz amulettek és Ptolemaios-kori érmek.833  

 Aranybányászati tevékenységre utaló anyag mindhárom fázisban kimutatható. 

 

4.4.2.2 A „B” erőd  

 

Az úgynevezett „B” erőd Deraheib egyik jelenleg legenigmatikusabb építménye.834 

A mintegy 28x27 m alapterületű, kissé szabálytalan formájú, trapéz alakú erődítmény jó 

állapotban maradt meg. Két kisméretű kaputoronnyal övezett bejárata az északkeleti fal 

közepén nyílik. Az építmény északi és keleti sarkán patkó alakú saroktornyok találhatóak, 

a ma rendelkezésre álló vázlatos felmérés alapján azonban egyelőre nem eldönthető, hogy 

voltak-e hasonló tornyok a többi sarkon is. A nyitott központi udvar körül mind a négy 

oldalról helyiségek csatlakoznak a kerítőfalhoz. A falak kisméretű, helyben kitermelt kőből 

épültek.  

Az épület, melyet az olasz kutatók római kori erődként interpretáltak,835 számos 

hasonlóságot mutat a Keleti-sivatagban nagy útvonalai mentén, a Kr. u. 2. században épült 

római praesidiumokkal. Különösen hasonlít formailag a Koptosz - Myos Hormos között 

álló, Krokodilo (Al-Muwayh), 836  Bir al-Hammamat, 837 és Maximianon (Al-Zarqa) 838 

praesidiumához.839  

Amennyiben a deraheibi „B” erőd valóban római katonai építménynek bizonyulna, 

az számos további kérdést vetne fel. A Dodekaszkhoinosztól keletre, a Wādi Allaqi 

                                                 
833 Sadr – Castiglioni – Castiglioni man, 9-11; Castiglioni – Castiglioni – Vercoutter 1995, 149. 
834 Sadr - Castiglioni - Castiglioni – Negro 1995, 5. kép; Castiglioni – Castiglioni – Vercoutter 1995, 57. 
835 Sadr - Castiglioni - Castiglioni – Negro 1995, 72. 
836Myos Hormos, 77-91, 35. ábra. 
837 Ibid. 91-97, 59. ábra. 
838 Ibid. 100-107, 75. ábra. 
839 Maga az erőd mérete is közel 100x100 római láb.  
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Deraheib felé vezető útjain ugyanis jelenleg nem ismert másik római építmény vagy 

útállomás, ezek nélkül viszont meglehetősen valószínűtlennek tűnik egy ilyen magányos, 

előretolt római erőd felállítása, közel 400 km távolságra a Dodekaszkhoinosztól. A másik 

valószínűbb lehetőség, talán az lehet, hogy ez a praesidium a berenikéi római úthálózathoz 

kapcsolódó, rövid ideig funkcionáló bányatelephez tartozhatott, bár távolsága így is 

meglehetősen nagy, mintegy 200 km a jelenleg ismert, biztosan a római korban is használt, 

legdélebbi lelőhelytől, Bir Abraqtól. 

Az erőd római építményként való azonosítása ásatások, és bizonyíthatóan a 

császárkorra datálható leletanyag hiányában jelenleg bizonytalan.   

4.4.2.3 Összefoglalás 

 

A fenti adatokból jól látszik, hogy Deraheib régészeti kronológiája ma még csak 

nagyon bizonytalanul rajzolható meg.  

Nem kizárt, hogy a lelőhely a Kr. e. 1. évezred előtt is használatban volt, erre 

utalhatnak a 33. zónában talált, előzetesen neolitikus korra datált leletek.  

A település déli részén számos építmény a hellénisztikus korban épült, a ma még 

kutatatalan „B” erőd esetleg a római korra datálható.  

A késő antik és koraközépkori időszakra vonatkozólag a publikációk csak említést 

tesznek az elsősorban az erődök közelében, és néhol az északi zónában előkerült, 

nagyszámú kézzel formált, díszített kerámiatöredékekről. 

Az utolsó fázist mindenképpen a középkori arab forrásokban is dokumentált 

időszak jelenti, amikor a település az aranybánya-övezet egyik legnagyobb központja, 

valamint a Nílus-völgy és Aidhab közötti zarándokútvonal egyik állomása lehetett. 

A bizonytalanságok ellenére az olasz kutatók azon felvetése, hogy Deraheib a kései 

ókorban – kora középkorban nagyon jelentős település, regionális központ, vagy akár a 

helyi bedzsa uralkodó központja lehetett, nagyon valószínűnek látszik.         

4.4.3 al-Hufra840 (É 21º 37' 26'' K 35º 21' 31'') 

 

A Ce.R.D.O. publikációiban többször felbukkan egy Deraheibtől mintegy 40 km-re 

délre fekvő, természetes kráterben található kiterjedt temető841, amelyet Onib kráternek is 

                                                 
840 El-Hofra. 
841 Castiglioni – Castiglioni – Llopis man, 42; Sadr - Castiglioni - Castiglioni – Negro 1995, 72; Sadr - 
Castiglioni – Castiglioni 1997,  82 ; Sadr - Castiglioni -Castiglioni 1999. 
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neveznek. A expedíció cikkeiben szereplő utalásokból nem derül ki egyértelműen, hogy az 

expedíció kutatói pontosan milyen tevékenységet végeztek itt. Az is csak sejthető hogy, a 

publikációkban és a népszerűsítő kiadványokban megjelent fényképek közül melyek 

készültek itt.842   

Ami bizonyosan tudható, hogy ezen a lelőhelyen legalább 50 nagyméretű tumulusz 

található, amelyek közül mintegy tucatnyi 10 méternél nagyobb átmérőjű,843 formailag 

pedig a Karim Sadr által circular platform tumulus-nak nevezett sírokhoz tartoznak.  

A fenti régész egy jelentésében említést tesz egy ilyen, közel 10 méter átmérőjű sír 

(C33.3) kutatásáról. 844  Azon kívül azonban, hogy a bolygatott sírban 4 db gyöngyöt 

találtak,845 sem alaprajzot, sem fotót nem közöl a temetkezésről.846  

A temetkezések nagy mérete alapján könnyen elképzelhető, hogy ezek bedzsa 

fejedelmi (királyi?) sírok lehetnek, azonban ennek biztos megállapításához további terepi 

kutatásokra lenne szükség.   

                                                 
842 Sadr - Castiglioni – Castiglioni 1997, 10. kép, de a Sadr - Castiglioni - Castiglioni – Negro 1995, 4. kép 
talán itt készült. 
843 Castiglioni – Castiglioni – Llopis man, 42. 
844 Sadr - Castiglioni - Castiglioni 1995, 220. 
845 Ibid. 16. ábra. 
846 Könnyen elképzelhető, hogy a Sadr - Castiglioni - Castiglioni – Negro 1995, 4. kép ezt a sírt ábrázolja. 
Sadr szűkszavú, a sír rajzos és képes dokumentációja nélküli beszámolójából talán arra következtethetünk, 
hogy a feltárásra szokatlan körülmények között került sor.  
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4.5 A déli terület 

 

A Vörös-tengeri hegység középső részén, a Nílus 5. kataraktájának magasságban, a 

Bergeni Egyetem munkatársai végeztek régészeti terepbejárást és próbásásatást az 1990-es 

évek közepén, kiegészítve környezettudományi és kultúrantropológiai vizsgálatokkal. Bár 

a kutatások számos fontos, elsősorban természettudományi eredményeivel kapcsolatos 

tanulmánykötet megjelent, 847  a régészeti eredményekről jelenleg csak a meglehetősen 

hiányos előzetes jelentések alapján848 lehet képet alkotni. Emellett F. Hinkel vezetésével 

elkészült a Vörös-tenger partvidékének régészeti topográfiája, amely érinti ennek a 

területnek a délkeleti csücskét.849 

4.5.1 Tumulusztemetkezések Mendilo és Šamadi környékén (LI.-LII. tábla) 

 

1994-ben két-két sírépítményt tárt fel a bergeni kutatócsoport a Mendilo és a 

Šamadi vádiban850. A sírok szárazon rakott kőből épült, többé-kevésbé henger alakú, lapos 

tetejű 3-7 méter átmérőjű, mintegy 0,5 m magas felépítményekkel rendelkeztek. A 

felépítmények közös jellemzője a hengeres, vagy kissé kónikus forma, és a lapos tető. A 

sírok egy részének hengeres felépítményéhez kívülről nagyobb hosszúkás kőtömbök 

támaszkodtak. 

A nagyobb szikladarabokkal körbevett holttesteket zsugorított testhelyzetben, a 

sziklafelszínen temették el az építmény közepén. Az ásatók szerint a temetkezések 

zsugorított testhelyzetben, fejjel déli irányban arccal kelet felé feküdtek a sírokban, 

azonban a csontok rossz állapota miatt ezt csak hozzávetőlegesen lehetett megállapítani.851  

 

Aév: Hely: Átmérő: Magasság: Forma: temetkezés 

Mendilo M-B1 18º56.30' É 

35º53,03' K 
6,4 m 0,5 m Hengeres, lapos 

tetejű 
Felnőtt, rossz állapotban 

Mendilo M-B1 18º56.29' É 

35º53,29' K 
3,5 m 0,6 m kónikus, lapos tetejű zsugorított, rossz állapotban 

                                                 
847 Krzywinski  - Pierce 2001. 
848 Magid - Pierce - Krzywinski 1995; Magid 1998; Magid 2004. 
849 Hinkel 1992. 
850 Magid - Pierce - Krzywinski 1995. 
851 Az előzetes jelentés homályos leírása és az abban a közölt fotók alapján az sem egyértelműen eldönthető, 
hogy a sírok egy része nem volt-e bolygatott. Erre utalhat sírok felépítményének közepén megfigyelt 
süllyedés és a sírokban talált csontmaradványok rossz állapota és szétszórtsága.  
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Šamadi S-A1-B1 18º58.07' É 

35º54,36' K 
7m 0,8 m Hengeres, nagy 

kőtömbök kívülről 

támasztják 

Zsugorított felnőtt, rossz állapotban 

Šamadi S-A1-B2 18º58.12' É 

35º54,55' K 
4m 0, 7 m hengeres Gyermek 

 

A temetkezések az embermaradványokon és néhány datolyamagon túl nem tartalmaztak 

leletanyagot, de a felszínen és a felépítményekből díszített és díszítetlen, kézelformált 

kerámiatöredékek kerültek elő, amelyekről csak fotókat közöltek. 852 

4.5.2 Tabot (É 19º00.83' K 35º55,37') 

 

A Vörös-tengeri hegység középső részén, közel félúton a Nílus 5. kataraktájának 

vidéke és a Vörös-tenger között található lelőhely. Az egykori település maradványai a 

környező vádik által gazdagon öntözött, legeltetésre és akár korlátozottan mezőgazdasági 

művelésre alkalmas sík területen húzódnak, észak-északkelet – dél-délnyugat irányában, az 

apró Tabot-hegy lábánál.853 A mintegy 200 m x 100 m-es zónában elterülő romok között 

különböző szerkezetű épületek találhatóak. A felszínen talált nagymennyiségű kerámia a 

lelőhely viszonylag hosszú használatára utal. A település épületi szárazon rakott, helyi 

kőből épültek, a falak 0,3 – 1,5 magasságúak vastagságuk 0,3 – 1 m között változik. 

Az épületformák között kerek és négyszögletes, egy helyiséges építmények és 

nagyobb, téglalap alaprajzú, több helyiséges házak is megtalálhatók. A település 

középpontjában három, szabályos sorban álló, háromosztatú ház is áll.  

 A házak mellet öt, téglalap alakú kövekkel körbehatárolt, földből rakott platform is 

megfigyelhető, amelyeken kerámia és örlőkő-töredékek is előkerültek. A platformok 

átvágása során nem került elő jelentősebb mennyiségű leletanyag. 

 Az épületek között 1994- és 1995-ben Anwar A. Magid próbaszondákat nyitott, az 

ásatások eredményei azonban csak az előzetes jelentések formájában lettek közölve. 

 A településen talált kerámiaanyagban kézzel formált bekarcolt és díszítetlen 

kerámia töredékek, bordásfalú amphoradarabok, 854  és az ásató szerint, korongolt (?), 

vékony falu, krémszínű töredékek is előkerültek. A szerves maradványok között számos 

kecskeféléhez és szarvasmarhához tartozó csonttöredék volt megfigyelhető. A kerámia 

mellett, a tengeri kagylóhéj-darabok a Vörös-tengerrel fenntartott kapcsolatra utalnak. 

                                                 
852 Ibid. 189, IX a tábla. 
853 Előzetes jelentések a Tabotról: Magid 1998; Magid 2004. 
854 Egyiptomi amphorák (?). 
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 A kerámiaedények közül H. Barnard a kézzel formált darabokat feldolgozta855és 

kimutatta a tipológiai hasonlóságot a Keleti-sivatag északabbi részein és a kalabshai és a 

wādi qitnai késő-antik temetőben talált edényekkel. A korongolt anyagról csak néhány fotó 

került publikálásra.856 Ezek között az ásató beszámolója szerint Pamela Rose nílus-völgyi, 

meroitikus korra datált töredékeket; Adams U18 típusú, Kr. u. 4.- 7. századra datált 

darabokat és asszuáni töredékeket is meghatározott, ismeretlen eredetű korongolt kerámia 

mellett. 857  A szondákban feltárt szerves anyagokból vett mintákból kapott C14-es 

eredmények nagy része (Kr. u. 272±116, 383±95),858 egybevág a kerámialeletek alapján 

felállított előzetes kronológiával, azonban más korú, Kr. u. 75-215, valamint Kr. u. 900-

1035-ös radiokarbon eredményekről is említést tesz az ásató.859  

 A településtől keletre és délre kiterjedt temető húzódik, amelyben az ásató jelentése 

szerint, mind egyértelműen muszlim, mind pogány, kőből épült sírépítmények 

megtalálhatóak.860   

 Magid interpretációja szerint Tabot fontos útállomás, vízben gazdag megálló 

lehetetett, a Berber felől érkező, a Vörös-tenger felé tartó karavánok számára, továbbá 

valószínűleg megállóhelyként szolgált az észak-déli, Egyiptom és Etiópia közötti 

karavánutnak is. 

4.5.3 Aubt (LIII tábla 1. kép) 

 

A Tabottól mintegy 25 km-re fekvő lelőhellyel kapcsolatban jelenleg még nagyon 

kevés a publikált információ. A lelőhelyről 1951-ben készült egy rövid beszámoló,861 majd 

F. Hinkel foglalta össze a korai utazók és bányatelepeken dolgozó mérnökök által közölt 

adatokat.862 

A lelőhely kiterjedt településből és a környező vádikban található 

tumulusztemetőkből áll. 863  A települést magát számos kőépület alkotja, amelyek közül 

                                                 
855 Barnard – Magid 2006. 
856 Magid - Pierce - Krzywinski 1995, 184, IV. b tábla, 185, V a tábla. 
857 Magid 2004, 163-165. 
858 Ibid. 164. 
859 Ibid. 159. 
860 Ibid. 170. A sírok típusáról más információ nem áll rendelkezésre. 
861 Sandars – Owen 1951. 
862 Hinkel 1992, 206-209. 
863 Az információk nagy része Knut Krzywinski: The Eastern Desert Tombs and Continuity in Funeralry 
Cult, 2008. november 25.-én és Jonathan Krzwynski: The Culture of the Blemmyes: A Graeco-Roman 
Construct or a Genuine Desert Culture? című, november 26.-án Kairóban, a The History of the Peoples of 
the Eastern Desert (between the Red Sea and the �ile in Egypt and Sudan) from Prehistory to the Present 
konferencián elhangzott előadásaik, valamint Knut Krzwynski szíves szóbeli közléséből származnak. 
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néhány talán emeletes is lehetett. A környező temetőben több száz lapos tetejű, hengeres 

formájú, a helyi bedzsa törzsek által ekhratelnek nevezett, jó állapotú tumulusz áll, 

amelyek közül a legnagyobbak 20 méternél nagyobb átmérőjűek. A hengeres sírok mellett 

valószínűleg későbbi időszakra datálható, úgynevezett fish-tail ekhratelek is találhatóak itt. 

Knut Krzywinski beszámolója szerint, a lelőhely építési technika szempontjából nagyon 

hasonlít Tabotra. A jelenleg rendelkezésre álló csekély adat alapján, Nubt a környező vidék 

egyik nagyon jelentős bedzsa királyi központja lehetett,864 legalább a kora középkorban, de 

minden valószínűség szerint már korábban is.865 

4.5.4 Kutatások a szudáni – eritreai határvidéken 

 

Az Atbara- és a Gash-folyó környékének síkvidéki területein, az Etióp magasföld 

lábánál, az nápolyi Instituto Universitario Oriantale Rodolfo Fattovich által vezetett 

csapata folytatott részletes kutatásokat. 866  

Az átfogó topgráfiai és kronológiai vizsgálatok a Kr. u. 3. - 4. század után éles 

kulturális változást és törést mutattak ki a területen. A Kr. e. 1. évezredtől nyomon 

követhető félnomád Hagiz-csoport 71 ponton, elsősorban sziklák tövében és síkvidéki 

táborhelyeken kimutatott lelőhelyei ebben a korban megszakadnak és helyüket az eddig 

mindössze 5 temetőben kimutatott Khatamiya-csoport veszi át.867  

A Khatamiya-csoport 3-10 m átmérőjű, kerek, kőlapokkal lezárt sírgödreit 

körülvevő tumuluszai egyelőre elsősorban a Gash-folyó és Kasszala viszonylag jó 

mezőgazdasági adottságokkal rendelkező környékén váltak ismertté, így elképzelhető, 

hogy ez a csoport vegyes növénytermesztő-állattartó gazdálkodást folytatott, de az, hogy 

településüket egyelőre nem sikerült megfigyelni, inkább nomád életmódra utal.  

  A Khatamiya-csoporthoz köthető kerámia számos vonásában hasonlóságot mutat a 

Keleti-sivatag északi területein és az Alsó-Núbiában ismertté vált, kézelformált Eastern 

Desert Ware-nek nevezett kerámiával. A fényezett felületű kerámia darabok között 

gyakoriak a gömbtestű és a hengeres edények, csészék. A felületet gyakran bekarcolt, 

                                                 
864 Hinkel 1992, 207. 
865 Nubttal kapcsolatban fontos adalék az a Qasr Ibrimben talált, még publikálatlan kopt nyelvű levél, amely 
szerint 758-759-ban Asszuán abbasszida helytartója azzal fenyegette meg a Felső-Egyiptomot fenyegető 
blemmiket, hogyha kell, katonáival személyesen megy el a blemmi királyhoz megbeszélni a problémákat egy 
Nupt nevű székhelyre. Joost L. Hagen: Beside Christian �ubia and Muslim Egypt: The Blemmyes or Beja 
Around 758-759 CE According to Written Sources from Qasr Ibrim – című 2008. november 26.-án Kairóban, 
a The History of the Peoples of the Eastern Desert (between the Red Sea and the �ile in Egypt and Sudan) 
from Prehistory to the Present konferencián elhangzott előadásaik. 
866 Fattovich 1989a; Fattovich 1989b. 
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pontozott és bepecsételt geometrikus formák, vonalak, hullámvonalak, háromszögek, „futó 

kutya” motívum díszítik. A bekarcolt díszítősávokat alkalmanként vörös vagy fehér 

anyaggal töltötték ki.868 

 A feltárt lelőhelyeken, a fenti kerámia edények mellett, több Kr. u. 4- 6. századra 

datálható import amphora töredék is előkerült.869 Ezek között megtalálhatóak kilikiai,870 

palesztín871 és egyiptomi872 edények darabjai. 

 Az amphorákon túl, a Khatamiya-csoport kereskedelmi kapcsolataira utal több 

poszt-meroitikus gyékénylenyomatos kerámiatöredék is, ugyanakkor az Atbarától keletre 

az elmúlt években több poszt-meroitikusként definálható, jellegzetes sörös-korsókat (beer-

jar) tartalmazó temetkezést is feltártak.873  

 Az olasz kutatás a Khatamiya-csoportot elsősorban a Monumentum Adulitanum-

ban 874  és Ezana király felirataiban 875  szereplő, az Axumi királyság északi határán élő 

bedzsa csoportokkal igyekezett azonosítani, 876  amely topográfiailag és kronológiailag 

logikusnak tűnik. 

 A jelenlegi adatok alapján elmondható, hogy a Khatamiya-csoport népessége fontos 

szerepet játszott a Butana és a Vörös-tenger közötti kelet-nyugati, és nagy valószínűség 

szerint az Etióp magasföldet Egyiptommal összekötő szárazföldi út ellenőrzésében, 

valamint a sivatagon át folyó kereskedelemben.   

                                                                                                                                                    
867 Manzo 2004, 75. 
868 Ibid. 77-80. 
869 Ibid. 79; Fattovich 1989a, 800; Fattovich 1989b, 192; Fattovich 1990, 24. 
870 Peacock and Williams 44-es forma (Late Roman 1), Peacock-Wiliams 1986, 185-187.  
871 Ibid. 191-192. 
872 Ibid. 204-207. 
873 Manzo 2004, 75-77. 
874 FHN III. nº234. 
875 FHN III. nº298, 299. 
876 Manzo 2004, 80. 
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4.6Kikötők a Vörös-tenger partján 

4.6.1 Clysma / Arsinoe  

 

A mai Szuez közelében található kikötőt 877  az 1930-as években itt folytatott 

feltárások alapján a Ptolemaiosz-korban alapították.878 Maradványai valószínűleg mára a 

környék fejlesztései miatt szinte teljesen megsemmisültek.  

Clysma a Vörös-tengert a Nílus-völggyel összekötő csatorna végpontjánál feküdt. 

Legfontosabb szerepe az Egyiptomból a Távol-Keletre exportált rakományok indítása 

lehetett, mivel délről, északi irányban, az északi szél miatt, a Vörös-tenger csak nehezen 

hajózható mély merülésű hajókkal. 879  A kikötő valószínűleg csak kisebb forgalmat 

bonyolíthatott le a korai császárkorban, komolyabb szerepet elsősorban a 4. századtól 

kapott, különösen fontossá Bereniké hanyatlása után vált.880  

 

4.6.2 Philoteras / Aeneum  

 

Philoteras régészetileg még nem azonosított kikötője feltehetőleg valahol a mai 

Safaga környékén feküdhetett. Az antik auktorok szöveghelyei mellett,881 a település 2. 

századi használatára utal egy Myos Hormosból előkerült osztrakon töredék, amelyben egy 

halász engedélyt kér, hogy bárkáját átvigye Philoteras kikötőjébe.882 

 

4.6.3 Myos Hormos (Quseir al-Qadīm) (XLV. tábla 1. kép) 

 

Quseir al-Qadīmban, a mai Quseir kikötőjétől nyolc kilométerre északra található 

rommezőt sokáig az antik Leukos Limennel azonosították, míg végül az itt végzett 

ásatások és a wādi hammamati paraesidiumokban előkerült szöveges anyagok alapján 

biztossá vált, hogy a település valójában az antik Myos Hormos.883  

                                                 
877 A kikötőről szóló antik források: Sidebotham 1989, 487-488.  
878 A kikötő régészeti szempontból nehezen használható publikációja: Bruyère 1966. 
879 Sidebotham 1989, 487. 
880 Ward 2007, 162-163. 
881 A kikötőről lásd: Sidebotham 1989, 489; Sidebotham – Hense – Nouwens 2008, 168. 
882 Thomas 2007, 151. 
883 A helyiségnév kutatástörténete összefoglalóan: Cuvigny 2003a, 24-27.   
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A lelőhelyen először 1978-1982 között Donald Whitcomb és Janet Johnson 

vezetésével folytak amerikai ásatások, 884  majd 1999-2003 között a University of 

Southampton David Peacock és Lucy Blue vezetésével folytatott kutatásokat.885 

A közölt feltárások és a szöveges források alapján a következő vázlatos kép 

rajzolható meg a település hellénisztikus történetéről: Bár a kikötőt még a Ptolemaiosz-

korban alapították és a modern Quseirben a 20. század elején még láthatóak voltak 

beépítve egy Ptolemaiosz-kori kőtemplom maradványai,886 a legkorábbi leletek a Kr. e. 1. 

század végéről, valószínűleg Augustus korából származnak.887 

A város virágkora, amikor is a távol-keleti kereskedelem egyik legfontosabb 

kikötője lehetett, a Kr. u. 1.-2. századra tehető. A település a ma ismert adatok alapján, a 

komoly kereskedelmi forgalom ellenére, külsőleg meglehetősen szegényes, rendezetlen 

volt, nagyobb, központi épületeknek - Berenikével ellentétben - nem került elő 

maradványa.888 A várost valószínűleg a 3. század közepére hagyhatták el, az ásatók szerint 

a kikötők feltöltődése miatt.889 

 

4.6.4 Leukos Limen 

 

Claudius Ptomaeus említést tesz egy kikötőről Myos Hormos és Nechesia között. A 

kutatás egészen a közel múltig Quseir el-Qadimmal azonosította ezt a települést, de végül 

bebizonyosodott, hogy az Myos Hormossal azonos. Leukos Limen helye jelenleg még 

ismeretlen.890 

 

4.6.5 Marsa Aakari (Aechesisa (?) ) (XLV. tábla 2. kép) 

 

A Myos Hormos és Bereniké között fekvő Marsa Nakariban található romok nagy 

valószínűséggel azonosak a Ptolemaiosz-korban alapított Nechesia nevű kikötővel.891 A 

                                                 
884 Whitecomb - Johnson 1979, Whitecomb - Johnson 1982. 
885 Peacock – Blue 2006. 
886 Weigall 1909, X. tábla 21-24. 
887 Strabón, Geógraphika 16.4.24.  
888 Peacock – Blue 2006b, 176-177. 
889 Ibid. 174-175. 
890 Steven Sidebotham szerint elképzelhető, hogy Leukos Liment talán a Vörös-tenger túlpartján fekvő 
Leukos Komeval keverte össze Ptolemaios. Sidebotham – Hense – Nouwens 2008, 168. A témához lásd még: 
Cuvigny 2003a, 28-30 
891 A kikötőről szóló források: Seeger 2001, 77. 
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lelőhelyen 1999-2002-ben a Northern Arizona University végzett kisebb szondázó 

feltárásokat.892 A feltárások során, melyek elsősorban a fallal körülvett kis parti településen 

folytak, főként késő római, 4. századi maradványokat sikerült találni, köztük több kézzel 

formált kerámia edény töredékét.893 A kikötőnek a római időszakban valószínűleg csak 

csekély szerep jutott a távolsági kereskedelemben.894 

   

4.6.6 Bereniké (XLV. tábla 3. kép) 

 

Bereniké, azaz az antik forrásokban Berenice Trogloyditica, az egyiptomi Vörös-

tengeri kikötők közül a legalaposabban kutatatott lelőhely. A 19. század eleje óta ismert 

romvárosban 1994-2002 között folytak a Delaware Egyetem és a Leideni Egyetem közös 

ásatásai, Steven Sidebotham és Wilhelmina Wendrich vezetésével.895 

Az ásatásokból számos nagyon fontos információra derült fény a kikötő 

történetével és használatával, a római – távol-keleti kereskedelemmel kapcsolatosan, 

amelyeknek itt csak rövid összefoglalására vállalkozhatunk. 

Berenikét valószínűleg II. Ptolemaiosz Philadelphosz alapította. A kikötő fontos 

szerepet játszhatott az afrikai, valószínűleg Szudán és Eritrea partvidékéről Egyiptomba 

importált, harci elefántok behozatalában. 896  A korai Ptolemaiosz-kor után, a város 

fénykorát a Kr. u. 1. század jelentette, amikor Myos Hormos mellett Bereniké volt az 

Indiával és a Távol-Kelet más részeivel folytatott római kereskedelem egyik legfontosabb 

központja. A településen számos nemzetiség, köztük egyiptomiak, görögök, nabateusok, 

indiaiak éltek, akiknek sajátos életmódjáról, étkezési szokásairól és vallási kultuszairól a 

tárgyi leletek tanúskodnak. 

A lelőhelyen, elsősorban a kora római periódusból számos feliratos emlék került elő, 

összesen 11 nyelven.897 A 2. század második felétől-végétől a város hanyatlásnak indult és 

viszonylag kisebb aktivitás mutatható ki a 3. század folyamán.  

                                                 
892 A munkáról csak egy nagyon rövid jelentés jelent meg: Seeger 2001. 
893 Barnard 2008, 152-153. 
894 Sidebotham – Hense – Nouwens 2008, 166. 
895 Az ásatásokról számos kiváló jelentés jelent meg a Bereniké sorozat köteteiben: Berenike 1994; Berenike 
1995; Berenike 1996; Berenike 1997; Berenike 1998; Berenike 1999-2000. Érdemes továbbá három 
összefoglaló cikket kiemelni: Sidebotham - Wendrich 1998b; Sidebotham - Wendrich 2001-2002; 
Sidebotham 2002b. 
896 Lásd: FHN II: 572-577. 
897 Valójában írásrendszerekről van szó, ezek: görög, latin, démotikus, arameus, héber, palmüreai, kopt, 
tamil-brahmi, szanszkrit-prakrit, brahmi írással és két eddig még nem azonosított írásrendszer. Sidebotham - 
Wendrich 2001-2002, 28-29. 
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Bereniké harmadik, nagy prosperáló periódusa a 4. század első felétől az 5. 

századig tartott, amely időszakban ismét számos lelet tanúskodik az intenzív távolsági 

kereskedelemről. A kései antikvitásban a városban pogány szentélyek és keresztény 

templom is állt. 898  A lakosság összetétele és életmódja, kulturális háttere azonban 

jelentősen megváltozott a kora római időszakhoz képest, amely a sivatagi népesség 

növekvő számával hozható összefüggésbe.899  

A várost és a kikötőt a 6. század első felében hagyhatták el, ennek oka egyelőre 

ismeretlen, elképzelhető, hogy axumi kereskedők megerősödése játszott ebben szerepet, de 

nem kizárt, hogy a kikötő töltődött fel.900    

 

4.6.7 Aqiq (Ptolemaisz Theron / Ptolemaisz Epitherasz (?) ) 

 

A Vörös-tenger délebbi részén, Adulistól északra, további kikötőt említenek 

hellénisztikus források. A II. Ptolemaiosz korában, elefánt vadászat céljából állapított 

Ptolemaisz Theron a Kr. u. 1. században is létezett és azonos lehet a több római forrásban 

szereplő 901  Ptolemaisz Epitheraszsal. A szudáni – eritreai határ vidékén fekvő Aqiq 

környékén, a korábbi topográfiában is jelölt lelőhelyeken902 2004-ben végzett egy amerikai 

csoport rövid terepbejárást, amelynek során hellénisztikus stílusú oszloptöredékeket, 

középkori maradványokat és nagy, ismeretlen korú ciszternákat dokumentáltak.903 

 

                                                 
898 Sidebotham 2002b, 234-236.  
899Sidebotham - Wendrich 1998b, 89-90 A témával részletesen az Anyagi kultúra és életmód című fejezetben 
foglakozunk részletesen. 
900 Sidebotham - Wendrich 2001-2002, 48. 
901 Ptolemais Theron / Ptolemais Epitherasra vonatkozó forrásokat lásd részletesen: Seeger – Sidebotham – 
Harell – Pons 2006, 7-9.  
902 Hinkel 1992, 313-314. 
903 Seager – Sidebotham – Harell – Pons 2006 
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4.7 Sivataglakók a Nílus-völgyben 

4.7.1 Moalla (LIV. tábla 1. kép) 

 

Az felső-egyiptomi, a Nílus keleti partján fekvő Moalla-környéki völgyekben 

tumulusz temetkezések százai találhatóak. Ezekről először G. Daressy és E. A.Floyer adott 

hírt. 904 Ők 1888 és 1892 között végeztek itt kutatásokat és Floyer a sivatagi lakossággal 

hozta összefüggésbe a sírokat.905 Ugyan ebben az időszakban G. Schweinfurth is járt ezen 

a területen és néhány évvel később blemmi temetőként azonosította a lelőhelyet.906   

A korai publikációk szerint a kerek tumuluszok megmunkálatlan kövekből, 

szárazon rakott építmények, ezek közül néhány összeépült, mások magányosan állnak. G. 

Schweinfurth megemlékezik olyanokról is, amelyek csoportban álltak és közös kerítőfallal 

voltak körülvéve.907 

A korai publikációkban a sírok három nagy csoportjáról található adat. Az 

északiban, Dababiehnél Daressy csak néhány kerek sírt látott, viszont itt több 

négyszögletes, vagy ovális alaprajzú, alacsony falú épületről is ír. 908  Az középső, a 

Moallának nevezett, valójában Ḫor al-Koda - völgyben (القضا خور) található lelőhelyet 

nagyobb méretű, 2-5 méter átmérőjű sírok jellemzik.909 A legdélebbinél, Sheikh Ismailnál, 

vagy más néven Hunadinál, a sírok kisebbek, viszont nagyszámú, alacsony falú 

épületmaradvány található itt. 910  A felszínen számos kerámiatöredék volt. Egy másik 

bolygatott temetkezésből, G. Schweinfurth szerint911 fakoporsó (?) darabjai kerültek elő, 

amelyen festett rozetták és levelek voltak láthatóak.    

A Moalla-környéki vádikban az 1880-as évek után nem volt régészeti kutatás.912 

2008 novemberében egy rövid terepbejárás keretében sikerült pontosabban bemérnünk és 

megvizsgálnunk a lelőhely délkeleti részét.     

 Már a terepi munkákat megelőzően, a műholdas felvételeken sikerült azonosítani 

két nagy délnyugat – északkelet irányú vádit (LV. tábla), amelyek oldalában legalább 300 

                                                 
904 Floyer 1895; Daressy 1895. 
905 Floyer 1895, 24. 
906 Schweinfurth 1922, 280. 
907 Schweinfurth 1922, 278. 
908 Daressy 1895, 28. 
909 Floyer 1895. 
910 Floyer 1895, 23; Daressy 1895, 28, 2. ábra. 
911 Schweinfurth 1922, 275. 



 149 

– 400 darab, 3 - 10 m átmérőjű építmény volt megfigyelhető. A két vádi közül a déli 

bejárására volt lehetőségünk, amelynek bejárata Nag Abū Said (أبو نجع سعيد) falutól északra, 

Nag al-Koda (نجع القضا)falutól délre nyílik (É 25º 27.15' K 32º 32.33'). 

 Az északkelet felől magas sivatagi hegysor által védett vádi mindkét oldalában 

számos ovális és kerek kőstruktúra található. Ezek legnagyobb része kör alakú, 0,7 – 1 m 

magasságú, 3-6 méter átmérőjű, lapos tetejű sírdomb, amelyeket helyi megmunkálatlan 

mészkőből emeltek. A legnagyobb ilyen, általunk látott különálló építmény mintegy 10 m 

átmérőjű volt. (LVI. tábla) 

 A különálló sírok mellett több, egymás mellé épített struktúrát is láttunk, egy 

esetben 3, valószínűleg kör alakú sírdomb épült egy vonalban egymás mellé, egy másik 

esetben egy erősen sérült struktúránál talán több kis sírdomb épült össze.  

Egy esetben egy bolygatott struktúra másik típust képviselt, ezt két ovális 

összeépült építmény alkotta. E két építmény együttes hossza mintegy 8 méter, szélességük 

mintegy 5 méteres volt. Úgy tűnt, hogy a két ovális kőkör itt nem tömör volt, hanem a 

mintegy 0,6-0,8 magas kerítőfal egy-egy kisebb, 2 méter átmérőjű kisebb kőhalmot vett 

körbe.    

Valamennyi sírt kifosztva találtuk, a közepüket mind megbontották. Az általában 

sekély, a talajfelszínnél csak maximum 0,5 mélyebb fúrások és szétdobált embercsontok 

jelezték, hogy a temetkezések nem lehettek túl mélyen.  

A sírok körül a felszínen nagymennyiségű kerámia töredék hevert. (LVII. tábla) 

Ezek jelentős része bordásfalú barna, nílusi késő-antik amphora; vörös bevonatú (slippes) 

egyiptomi terra sigillata (ERSA és ERSB) (nagyobb tálak és kisebb edények); vékonyfalú 

slippes edénytöredék (Aswan Fine Ware); festett edénytöredékek; valamint szűrőszájú 

marl kancsó töredék volt. Megtalálhatóak voltak a felszínen továbbá qadus edények 

töredékei és néhány hengeres, durva tárolóedény darabjai is. A felszíni kerámia előzetesen 

az 5. – 7. (?) századra datálható.   

A kerámiatöredékek helyzetéből jól látszott, hogy a minden bizonnyal bort 

tartalmazó amphorákat és a nagy vizes edényeket eredetileg a sírok oldalához, vagy 

tetejére helyezhették. Ugyanez mondható el a valószínűleg ételeket tartalmazó tálakról és 

kisebb edényekről. Az egyik sír tetején megfigyelt nagy emlős (teve?)  csont szintén 

ételáldozathoz tartozhatott. 

                                                                                                                                                    
912 2008. decemberében több esetben úgy tűnt, mintha valaki egyes sírok mellett halmokba rendezte volna a 
kerámiadarabokat. Hogy ez mikor történt, arról nincsen információnk. A helyi őr szerint az utóbbi években a 
területen nem volt semmilyen hivatalos régészeti kutatás. 
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A moallai temető vizsgált délkeleti vádija és a Nag al-Koda faluból nyíló 

északnyugati vádija a műholdas felvételek alapján legalább 300-400 temetkezésből áll. A 

hely átellenben fekszik Gebeleinnel, a blemmi foederatira vonatkozó iratcsoportok 

feltételezett lelőhelyével. Moalla és Gebelein között ma egy jó termőfölddel rendelkező 

sziget, el-Kimán (الكيمان) található.  

Mindezen tényezők alapján szinte biztosra vehető, hogy a Moalla-környéki sírok a 

Nílus-völgyben letelepedett, minden bizonnyal pogány blemmi foederati temetkezései, 

akik a völgyi lakosságától elkülönülten, saját rítusaik szerint temetkeztek a Moalla-

környéki völgyekben.   

Műholdas felvételek segítségével sikerült lokalizálni a környéken Schweinfurth 

által Schaghabnaknak nevezett lelőhelyet, amely talán azonos a Daressy által említett, a 

nagy tumulsztemetőktől északra található, azzal egykorú, Dababiehnek nevezett, 

sivatagszéli településsel.913 (LIV. tábla 2. kép) 

A hely a Nílustól mintegy 3,5 kilométerre északkeletre, egy félreeső vádiban 

fekszik (É 25º30.65' K 32º 31.71'). A felvételeken itt legalább 100 kisebb, ovális, egy-két 

helyiséges kunyhóalap látszik. Schweinfurth szerint a lelőhelyen legalább 300 szárazon 

rakott kőből épült 1,2-1,5 magas építmény húzódik a hegyoldalban, a felszínen római kori 

kerámia található. A házaknak rendesen megépített ajtókereteik voltak, a falak tetején 

kisebb kiemelkedéseket figyelt meg, amelyek talán a könnyűszerkezetű tető támasztásában 

kaptak szerepet.914 

 

4.7.2 al-Kab (LVIII. tábla 1. kép) 

 

Al-Kab közelében, a Keleti-sivatag peremén egy kiterjedt tumulusztemető található, 

amelyet 1898-ban G. Schweinfurth vizsgált meg utoljára részletesen. A sírok pontos 

számát a szerző nem közölte. Legnagyobb csoportjuk az al-Kabi templom északi temenosz 

falától mintegy 1 km-re, a Nílus szintje fölött 80 méterrel, egy magaslaton állnak, alattuk a 

hegyoldalban pedig újbirodalmi sírok találhatóak.915 A G. Schweinfurth által megadott 

helyszín jól azonosítható műholdas felvételeken. Ezeken 40-50 kör alakú, egymáshoz 

közel épült tumulusz ismerhető fel (É 25º07.84' K 32º 47.98'). 

                                                 
913 Schwenfurth 1904, 584-587 és Daressy 1895, 28. 
914 Schwenfurth 1904, 586-587. 
915 269-276. és Schwenfurth 1904, 579-580. 
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A G. Schweinfurth szerint 4-5 méter átmérőjű tumuluszok helyi megmunkálatlan 

homokkőből épültek. A sírok nagyobb kövekből épült, lapos kövekkel lefedett sírkamrából 

és az azt körülvevő kőgyűrűből álltak, amelyet apró kőtörmelékkel töltöttek fel. A 

sírkamrák mérete mindössze 1,25/1,3 x 0,45/0,6 x 0, 3/0,45 m volt.  

Bár a szerző ezeken a szűk helyeken nyújtott helyzetű temetkezéseket feltételez, 

sokkal valószínűbbnek tűnik, hogy a holttestek eredetileg zsugorított pozícióban lehettek 

eltemetve. A tumuluszok közült többet 0,6 m vastag, mintegy 3-6 sor kősor, azaz 1,5 

magas kerítőfal vett körül. Néhány sír párosával vagy hármas csoportban áll és közös 

kerítőfallal van körülvéve.     

Az al-Kabi sírok közül már a 19. század végén valamennyi ki volt rabolva, azonban 

a bolygatott sírkamrákban a csonttöredékekkel együtt textildarabok és egy esetben állítólag 

téglakoporsó töredékei is előkerültek. A felszínen viszonylag kevés kerámiatöredék volt, 

ezek jó része magas, rövid nyakú, bordásfalú, hegyes aljú amphorákhoz tartozott.916  

G. Schweinfurth megfigyelése szerint a temetkezések nagyon hasonlítanak a 

moallai temetkezésekhez. Ő ezeket a Nílus-völgybe letelepült bedzsák – blemmik 

sírjaiként azonosította. Egy további magányos tumuluszról is említést tesz, a nagyobb 

sírcsoporttól 6,5 kilométerre északkeletre, egy olyan úton, amely egy al-Garayatnak 

nevezett sivatagszéli településhez vezetett,917 és amelyet Sayce fedezett fel. 

Feltételezése szerint a temető esetleg összetartozik al-Garayattal és annak lakói 

temetkeztek ide. Schweinfurth szerint al-Garayatban, amely egy Bereniké-felé is vezető 

sivatagi karavánút egyik leágazásánál fekszik, legalább 300 szárazon rakott homokkőből 

épült, 1,4 - 1,7 magas falú építmény található.918 

Al-Garayat jól azonítható,919 al-Kabtól mintegy 6 kilométerre, egy széles sivatagi 

vádi két oldalán (É 25º10.96' K 32º 50.84'). A műholdas felvételeken (LVIII. tábla 2. kép) 

jól látszik, hogy a település egy – kéthelyiséges, apró, ovális és négyszögletes kunyhóból 

áll.  

 

4.7.3 Tumulusztemetkezések Hierakónpolisz közelében (LIX. tábla 1. kép) 

 

                                                 
916 Nagyon valószínű, hogy ezek Late Roman 7-es amphorák lehettek.  
917 Schwenfurth 1922, 275-276. 
918 Schwenfurth 1904,582-583. 
919 Az információért Dirk Huyge-nak, az el-kabi ásatások vezetőjének tartozom köszönettel.  
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A Hierakónpoliszban folytatott ásatásokhoz kapcsolódóan, 2000-ben egy, a római 

korra datálható, 20 sírból álló sírcsoport vált ismerté a nagy predinasztikus és fáraókori 

lelőhelytől északnyugatra, egy magaslaton.920 Az ovális, alacsony sírhalmokat a helyben 

talált megmunkálatlan kövekből és kisebb kavicsokból emelték egy kisebb sziklába vájt 

keskeny mélyedés fölé. Az összes temetkezés ki volt rabolva, de néhol a 

csontmaradványokkal együtt textildarabok is előkerültek, amelyek halotti lepelhez 

tartozhattak. Az erősen bolygatott temetkezések közül csak egyben maradt melléklet, ezt 

mintegy nyolcvan fajansz, két karneol és két smaragdgyöngy alkotta. 

A felszínen található kerámia elsősorban amphoratöredékekből állt, amelyek a Kr. u. 

1. - 3. századra datálhatóak.921 Ezek a síremlékek eltérnek az e korban szokásos egyiptomi 

temetkezésektől, ugyanakkor jelenleg nem tudjuk biztosan semmilyen etnikumhoz kötni.922  

4.7.4 Kalabsha környéke 

 

Kalabsha környéki hegyekben, a Nílus nyugati partján, valamint Bab Kalabsha 

környékén, a keleti parton a Chicago Oriental Isntitut és a Schweizerisches Institut für 

Ägyptiche Bauforschung und Altertumskunde,923 valamint a Cseh Egyiptológiai Intézet 

végzett feltárásokat,924 a nagy núbiai leletmentésekhez kapcsolódóan.  

A feltárások során több, a leletek alapján közel egykorú tumulusztemetőt és egy 

olyan, a sivatag peremén található, település is előkerült, amely összefüggésbe hozható a 

Dodekaszkhoinoszba betelepült sivatagi lakossággal. 

 

4.7.4.1 „E” temető (LIX. tábla 2. kép) 

 

A Nílus keleti partján, Bab Kalabshától északra, mintegy 400 sírból álló 

tumuluszmező állt, amelyből Ricke expedíciója 176 darabot kutatott. A publikációkban a 

Contra Taphisnak is nevezett „E” temetőről ennek ellenére mindössze egy sírnak (E6) a 

metszetrajzát adták közre, és rövid leírásban csak annyit írnak erről, hogy az itt feltárt sírok 

a kalabshai „B” temetőhöz hasonlítottak.925  

                                                 
920 Pyke 2007. 
921 Ibid. 413. 
922  Az egyik sírból előkerült smaragdgyönygyök ugyanakkor talán az eltemetettek keleti-sivatagi 
kapcsolataira utalhatnak.   
923 Ricke 1967. 
924 Strouhal 1984. 
925 Ibid. 42 és 65. 
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A publikált leletanyagban kézzel formált, bekarcolt díszítésű kisebb edények, 

valamint festett díszítésű korongolt, behúzott peremű slippes talpas tálkák, valamint 

kancsók vannak. Két sírból homokkőből faragott, ismeretlen funkciójú, tetejükön 

mélyedést tartalmazó, apró négyszögletes faragványok, oltárok (?) kerültek elő. 926  A 

publikáció említést tesz további fajansz amulettekről, apró üveg-, fajansz- és 

kőgyöngyökről, faragott csont hajtűről és négy apró follisról is. Az utóbbiak mind a 6. 

sírból kerültek elő és Kr.u. 340-es évekből származnak.927 

4.7.4.2 Település Khor Kalabshatól északra (LIX. tábla 3. kép) 

 

Khor Kalabshától északra, egy kisebb magaslaton, mintegy 50 szárazon rakott 

kőből épített kunyhót mért fel H. Ricke expedíciója (FD1).928 Az apró kunyhókról már 

Monneret de Villard is megemlékezett és Ger Belatnak nevezte ezt a lelőhelyet.929 Az 

épületek nagy részei egyhelyiséges, sarkuk lekerekített és jelentős részük egyik oldalról a 

sziklához támaszkodott. Egy nagyobb építmény sejtszerűen összeépült helyiségekből állt. 

A falak maximum 1,4 - 1,5 m magasak és néhány esetben a sarkokon megmaradt néhány 

lapos, a tetőzet tartására szolgáló lapos kő. Jól megfigyelhető volt, hogy a tető és esetleg a 

falak felső része szerves anyagból készülhetett. 

A felszínen Ricke csak apró összetört tárolóedényekről tett említést, amelyet 

szerinte szándékosan zúzhattak apróra és ezt az anyagot római koriként írta le. Sajnos a 

publikációban nem közölt ábrát ezekről. 

A települést Monneret de Villard helyzete és jellege alapján félnomád sivatagi 

lakosság, talán blemmi szállásaként azonosította.930 Mivel a település Kalabsha közvetlen 

közelében van és nagyfokú formai hasonlóságot mutat számos késői keleti sivatagi teleppel, 

továbbá a környékbeli tumulusztemetők miatt ez az azonosítás nagyon valószínű. Amiatt 

azonban, hogy a kerámiaanyagot sohasem közölték, a település datálása valószínűleg 

örökre bizonytalan marad.  

 

4.7.4.3 Temetkezések a Khor Kalabsha és Wādi Qitna környékén (LX. tábla 1.-2.. kép) 

 

                                                 
926 Ibid. 68-69. 
927 Ibid. 39. 
928 Ricke 1967, 33-36. 
929 Monneret de Villard 1935, 29-31. 
930 Monneret de Villard 1935, 30. 
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Kalabsha közvetlen közelében kiterjedt késő antik temető található. A Ricke-féle 

publikáció mintegy 500 ilyen síremlékről tesz említést és ezeket „A”, „B” és „C” 

temetőnek nevezi. 931  A publikáció régészeti részében csak a „B” csoport sírjairól ad 

vázlatos leírást, egy másik helyen a publikációban Labib Habachi némileg több 

információt közöl a sírok elhelyezkedéséről és számáról. Ezek szerint az „A” temető 34 

sírból állt és az összeset feltárták;932 a „B” temető legalább 12 sírból állt, amelyet szintén 

feltártak; 933  a „C” temető legalább 500 sírból állt, amelyből mintegy 190 darabot 

kutattak.934   

A tumuluszok lapos, megmunkálatlan kövekből épültek. A síremlékek nagyrészt 

henger alakú tumuluszok, lapos tetővel, amelyet legtöbbször köríves kerítőfal vett körbe, 

amelyen egy, vagy több bejárat nyílt. A sírok kerítőfala több esetben egymáshoz épült. A 

kisebb sírok egy része ugyanakkor egyszerű kerek kőhalom. Az össze feltárt sír ki volt 

rabolva. A nagyobb sírok estében jól látszott, hogy a sírkamra a földfelszínen, vagy sekély 

mélyedésben volt kialakítva és a holttestet és a kamrát lapos kövekkel fedték le. A kamrák 

mérete alapján egyértelmű volt, hogy a holteseteket eredetileg zsugorított helyzetben 

temették el.  

A csehszlovák koncessziós területen végzett feltárások eredményeit jóval 

részletesebben ismerjük.935 E. Strouhalék két területen, a Ricke-féle „C” temető déli részén 

és mintegy egy kilométerrel délebbre, egy legalább 389 sírból álló temető felmérését 

végezték el, Wādi Qitna környékén.    

Az sírok itt is a fentiekhez hasonlóak, ugyanakkor az alapos dokumentáció során 

számos kísérő építményt, kis félköríves, vagy négyszögletes kamrákat, kövekkel körbe vett 

platformokat és kis sztéléket is dokumentáltak a cseh kutatók.936  

A vizsgált sírok nagyobbik része csak összehordott kövekből álló halom, kisebbik 

részük azonban gondosan rakott, hengeres felépítményű tumulusz volt. A felépítmények 

gyakran egymáshoz épültek, a legnagyobb ilyen sírcsoport 16 sírból állt. A sírok átmérője 

2 – 6 méter között változott.  

A kirabolt sírok mellett, mindkét területen gazdag kerámiaanyag került elő.937 Ezek 

között nagy számban voltak kézzel formált, bekarcolt díszű (LX. tábla 3. kép) és kisebb 

                                                 
931 Ricke 1967, 37. 
932 Ibid. 55. 
933 A sírok pontos száma eldönthetetlen a publikációból. Ricke 1967, 37-42 és 55-63. 
934 Ibid. 63. A D temető, amely északabbra volt és amelyből csak egy edényt közöltek, kora bizonytalan. 
935 Strouhal 1984. 
936 Ibid. 94-96. 
937 A mellékletekhez lásd: Ricke 1967, 43-70 ; Strouhal 1984, 101-264. 
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korongolt, slippes edények, kisebb tálak, de előkerült néhány üvegedény is. Az 

ékszermellékletekből elsősorban gyöngyök maradtak meg. Bizonytalan a funkciója 

ugyanakkor azoknak a kis téglaalakú, tetejükön kis mélyedéssel ellátott, geometrikus 

díszítésű homokkő tárgyaknak, amelyek leginkább apró oltárokra emlékeztetnek.938 (LX. 

tábla 4. kép) Az egyik temetkezésben talált, hosszúszakállú bronz nyílhegyhez939 (LX. 

tábla 5. kép) hasonló fegyver több is előkerült a Mons Smaragdinus környékén, 

Sikaitban.940 

E Kalabsha környéki temetők, a mellékletek alapján, a Kr.u. 4. század közepére és 

valószínűleg az 5. századra keltezhetőek.941 A itt talált import amphorák, üvegtárgyak és az 

érmek jelenléte minden bizonnyal tehetősebb réteg jelenlétére utal. A sírok formája és a 

mellékletek hasonlósága alapján az itt eltemetett népességet logikusan azonosíthatjuk a 

Dodekaszkhoinoszba és, ahogy az a szöveges emlékekből is ismert, Kalabsha környékére 

betelepült blemmikkel.  

 

4.7.5 Sayala  

 

Kalabshától délre, Sayalában, az osztrák feltárások során a Nílus két partján késő-

meroitikus, poszt-meroitikus korú épületek és több csoportból álló temető került elő.  

A nyugati parton álló építményeket942 a publikálók a nagyszámú amphoratöredék, 

amphoradugó és ivópohár miatt fogadóként azonosították.943 Az itt előkerült korongolt 

kerámiaanyag a 3. század végére - 4. századra datálható.944  Egy további apró lelet, a 

publikáló által II. Theodosius éremnek leírt kisbronz,945 amely a fotó alapján inkább a 

Berenikéből946 és Bir Minayhból947 is előkerült barbár utánzathoz hasonló veretnek tűnik.    

                                                 
938 Strouhal 1984, 201-203. 
939 Strouhal 1984, 228-229, 153. ábra. Strouhal nem ismerte fel a tárgy funkcióját. 
940 Sidebotham – Nouwens - Hense – Harrell 2004, 17, 30. ábra. 
941 Török 1988a, 178-181. 
942 Kromer 1967. 
943  Bár az épületek pontos funkcióját már soha sem fogjuk megtudni, a sok ép pohár, amphora és 
kőfaragványok, meroitikus kori áldozati táblák alapján az épületeket esetleg valamilyen kultuszhoz 
kapcsolódó közös lakomázóhelyként is azonosíthatjuk. 
944 Török 1988a, 200. 
945 Kromer 1967 129. 
946 Sidebotham - Seeger 1996, 196. 
947 Lassányi – Németh megjelenés alatt. 
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A leletek között több kézzel formált, bekarcolt díszű, fényezett felületű edény is 

megtalálható, 948  amelyek nagyon hasonlítanak a kalabsha környéki tumulusztemetők 

sírjainak kézzel formált edényeihez. 

A Nílus nyugati partján található több csoportban előkerülő temetkezések 

sziklarepedésekbe szorosan egymás közelébe kialakíttott, alacsony sírokból álltak, 

amelyeket kisebb-nagyobb megmunkálatlan kőlapokkal fedtek le.949 (LI. tábla) 

A holttestek nyújtott helyzetben feküdtek és sírok csak minimális mellékletet 

tartalmaztak. Az itt talált edények között néhány nagyobb amphoratöredék, behúzott 

peremű, korongolt edény mellett, egy-két kézzel formált pohár is megtalálható volt.950   

A sírokat Bedawi a 3. századra datálta, de ezek valószínűleg inkább késő-

meroitikus korból származnak, és 3. század végiek vagy 4. századiak.951 Török szerint a 

sayala környéki sírok a római kivonulás után, a Dodekaszkhoinosz déli határvidékére 

betelepült lakosság sírjai lehetnek.952 

A Sayala környéki leletanyagban felbukkanó, kézzel formált edények minden 

bizonnyal kapcsolatba hozhatóak a Dodekaszkhoinoszba betelepülő kelet-sivatagi 

népességgel, de a nyújtott helyzetű, szegényes, csoportos temetkezések rítusa nagyon 

különbözik a kalabshai és a sivatagi bedzsa síroktól.  

                                                 
948 Kromer 1967, 96-99; Barnard – Dooley – Faull 2006, 56-59. 
949 Bedawi 1976. 
950 Ibid. 29-30; Barnard – Dooley – Faull 2006, 56-59. 
951 Török 1988a, 181. 
952 Ibid.182. 
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5.Életmód és anyagi kultúra a sivatagban 
 

5.1 Telepek és települések  
 

A következőkben igyekszünk felvázolni a sivatagban ismertté vált települések 

legfontosabb típusait. Fontos már most kihangsúlyozni, hogy az elmúlt évtizedek kutatásai 

során Egyiptomra vonatkozóan nem került publikálásra olyan, Kr. u. 1. -3. századra 

datálható lelőhely, amely egyértelműen a sivatagi bennszülött népességhez lenne köthető, 

ezért az itt vázolt adatok erre a korszakra vonatkozóan csak a sivatagból kívülről érkezett 

elemek katonai és ipari létesítményeire vonatkoznak. 

5.1.1 Útállomások és erődök  

 

A publikált régészeti adatok alapján a Keleti-sivatagban ismertté vált útállomások, 

víztározók és erődök alábbi vázlatos tipológiai sorát lehet felállítani,  

5.1.1.1 Korai víztározók  

 

Nagy valószínűséggel még a Ptolemaiosz-korban épültek ki azok a négyszögletes, 

vagy lekerekített alaprajzú, kimeszelt falu, általában kerek ciszternát tartalmazó kis 

megállóhelyek, amelyek nagyrészt az Edfu – Bereniké útvonal mentén helyezkednek el. 

Ezek közül a legnagyobb al-Kanais melletti, ovális kerítőfallal lezárt víztározó. 953 

Hasonlóan szabálytalan alaprajzú lehetett az egyik Abū Garīya 3-nál (Vetus Hydreuma) 

található, síkságon álló erőd, amelyhez a négyszögletes bejárati részt már a római korban 

építették hozzá.  

Valószínűleg még erre a korra datálható a kisebb típusba tartozó Abu Midrik954 és 

Seyrig,955 valamint Rod al-Legah956 és Abbad957 kisebb négyszögletes épületei is. Ezek a 

megállóhelyek kis méretük és alacsony falaik miatt minden valószínűség szerint csak 

minimális védelmi erőt képviseltek. 

                                                 
953 Reddé 2003, 254, 195. ábra. 
954 Sidebotham - Zitterkopf 1995, 48., 15. ábra; Sidebotham – Hense – Nouwens 2008, 332-333. és 14.4. ábra. 
955 Sidebotham - Zitterkopf 1995, 47., 11. ábra. 
956 Sidebotham - Zitterkopf 1995, 47., 12. ábra. 
957 Reddé – Golvin 1987, 50-51., 44. ábra. 
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A déli útvonalon fekvő megállóhelyek közül a legnagyobb, valóban katonai 

létesítménynek tekinthető épület Samut négyszögletes saroktornyokkal ellátott erődje,958 

amely minden bizonnyal a környék aranybányáit volt hivatott megvédeni. Mivel a 

felszínen található kerámia itt túlnyomó részben a Ptolemaiosz-korra volt datálható,959 

minden valószínűséggel maga az erőd is ebben a korban épült.  

A Koptosz – Bereniké útvonalon - a Plinius által leírt állapotával - már említett 

megállóhelyeken (Laqita, Daġbag, Appolonos (Wādi Gamal) és Abū Garīya 3 (Vetus 

Hydreuma) környéke) még nem volt részletes tudományos kutatás, így jelenleg nem tudjuk, 

hogyan néztek ki ezek az 1. század első felében. Szintén csak források és felszíni kerámia 

alapján sejthető, hogy már ebben az időszakban létezniük kellett a víztározók egy részének 

a Julius-Claudius dinasztia idején megnyílt Mons Claudianus és Mons Porphyriteshez 

vezető útvonalakon.  

5.1.1.2 Korai hegyi erődök  

 

A Keleti-sivatag déli részén legalább négy, jelenleg még meglehetősen homályos 

rendeltetésű hegyi erődről van információnk. 960  Az egyelőre még csak vázlatos 

alaprajzokról ismert két apró, Abū Garīya 3-nál található,961 és a nagyméretű shenshefi 

erőd962 valószínűleg a kora római időszakra datálható és Bereniké körzetének védelmét 

szolgálhatta.  

Az innen délre fekvő Abraqban, a magaslaton álló kiterjedt létesítmény még a 

Ptolemaiosz-korban épülhetett, de még a kora római időszakban is használatban lehetett.963 

5.1.1.3 Praesidiumok  

 

A Koptosz – Myos Hormos és Koptosz – Bereniké útvonalakon, valamint Bereniké 

környékén a ma rendelkezésre álló, publikált kutatási eredmények alapján a 

legrészletesebben a Flavius –Antoninus korban megépített praesidiumokat ismerjük. Ezek 

közül többnek ma már építési felirata is ismert. A praesidiumok meglehetősen hasonló 

                                                 
958 Reddé 2003c, 254, 194. ábra. 
959 Sidebotham - Wendrich 2001-2002, 44. 
960 A déli létesítmények mellett az északi, Mons Porphyriteshez vezető útvonal két útállomása mellett áll két 
bizonytalan korú hegyi építmény. Az el-Heitában fekvő szabálytalan épület téglából épült és kora teljesen 
bizonytalan, hasonló a helyzet Badiánál álló ovális, szinte mindennemű stratégiai funkciót nélkülöző épületre. 
Scaife 1935, 64-67.; Reddé-Golovin 1987, 21-25.; Sidebotham - Zitterkopf - Riley 1991, 579 és 591-593.  
961 Sidebotham 2000, 401. 
962 Sidebotham 1996b, 391-397. és 21-38. kép; Sidebotham – Hense – Nouwens 2008, 263-265. és 15.11 
tábla. 
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alaprajzzal rendelkeznek, alapvetően négyszögletes, köríves saroktornyokkal ellátott 

épületek, közepükön nagy kutakkal és víztározókkal. Ennek az épülettípusnak talán egy 

korai példája lehetett Wādi ’Umm Wiqāla (Semna),964 egyik oldalról félköríves fallal lezárt, 

másik oldalról viszont négyszögletes falakkal védett kis praesidiuma. 

Az praesidiumok építésének első nagyobb hullámát Vespasianus uralkodásának 

idejére tehetjük, amely korra három építési felirat is keltezhető. A Didymoiból (Ḫasm al-

Minih), Aphroditesból (Ḫawr al-Ğir) és Siketből (Sikayt) előkerült szövegek egyazon 

eseményhez, Lucius Iulius Ursus praefectus Aegypti Kr.u. 76/77-es sivatagi látogatásához 

kötik e praesidiumok alapítását.965 Alaprajzilag és a régészeti adatok alapján valószínűleg 

hasonló korú Bir Bizah 966 csak a 2. század elejéig használt erődje, és Krokodilo (Al-

Muwayh), 967  valamint Maximianon (al-Zarqa) 968  is. E táborok közös vonása, hogy 

négyszögletes alaprajzúak, bár méretük különböző. Sarkaikon apró félköríves saroktornyok 

helyezkednek el, bejáratukat pedig szintén két félköríves kaputorony védi. A belső 

épületek a falakhoz épülve találhatóak. Nagyon valószínű, hogy - legalábbis a Bereniké 

felé vezető útvonalon - további erődök is erre a korra datálhatóak.  

Traianus uralkodásához köthető a praesidium-hálózat további kiépülése. A kutatott 

táborok közül ekkor épült Iovis (Abū Garīya 2) 969  tábora, felváltva Bir Bizah-ot, és 

valószínűleg a Bereniké vízellátását biztosító Wādi Kalalat970 erőd.  

A Wādi Hammamatban az Antoninus-korra datálható Bir al-Hammamat, 971  al-

Hamra972 és Dawwi973 is. Az utóbbiban az oldalfalak közepén apró félköríves tornyok 

állnak és kaputornyai négyszögletesek. A Vörös-tenger partján valószínűleg szintén 

léteztek hasonló alaprajzú, kis útállomások a Via Hadriana mentén. 

A praesidiumok közül a legnagyobb építmény Wādi Gimal-ban található, 105 x 85 

m körüli méretével négyszerese az átlagos praesidiumoknak. Itt az oldalfalakat három 

félköríves torony védte.974  

                                                                                                                                                    
963 Sidebotham 1995 99-101; Sidebotham 1996b, 372-376. 
964 Sidebotham - Barnard – Harell – Tomber 2001; Sidebotham – Hense – Nouwens 2008, 82-84 
965 Bagnall - Bülow-Jacobsen - Cuvigny 2001. 
966 Cuvigny 2006, 410; Sidebotham – Zitterkopf 1995, 50., 18. ábra. 
967 Brun 2003a, 77-91. 
968 Brun – Reddé 2003a,100-126. 
969 Cuvigny 2006.; Cuvigny 2007. 
970 Sidebotham – Barnard 2000. 
971 Brun 2003b, 91-94. 
972 Reddé 2003b, 127-128. 
973Brun 2003f, 133-135. 
974 Sidebotham – Hense – Nouwens 2008, 341., 14.11 ábra. 
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A praesidiumok közül egyedi vonásokat mutat Qusur al-Banāt kis, késői tábora, 

amelynek nincsenek oldaltornyai. Ez az építmény már a 2. század második felében 

épülhetett.975 

Régészeti feltárások hiányában Mons Porphyrites és a Mons Claudianus felé vezető 

utakon található erődítmények korai fázisával kapcsolatban nehéz pontos kronológiát 

felállítani. A publikált alaprajzok alapján976 úgy tűnik, hogy Qattar, al-Saqqīya és al-Haita 

esetében hogy a táborok legalábbis eredetileg, kis félköríves kaputornyokkal épültek. 

Közös jellemzőjük, hogy a kutak és víztározók általában a kis erődítményeken kívül 

találhatóak, valamint nagy állatkarámok álltak mellettük a köveket vontató málhásállatok 

számára. 

5.1.1.4,Erődítés nélküli víznyerő-helyek  

 

Erődítés nélküli, nyilván itatóhelyként szolgáló megállóhelyekkel általában a Mons 

Claudianushoz és Mons Porphyriteshez vezető útvonalak mentén, valamint a Via Hadriana 

kelet-nyugati irányú sivatagi szakaszán találkozhatunk. Ezek közül sajnos egyiknél sem 

volt részletes feltárás. Ilyen itatóhely volt például Tal’at al-Zarqa (Wādi Abū Šuewat),977 a 

Mons Claudianus közelében, vagy Maḫareg,978 a Via Hadrianán. 

5.1.1.5 Abū Ša’ar és a 4. századi erődítések  

 
A 4. század elején a Mons Porphyritesen, az újra meginduló bányászati 

tevékenységgel párhuzamosan, jelentősebb átépítések történtek az észak felé Qenaból Abū 

Ša’ar környékéig vezető útvonal mentén.  

Az egyetlen biztosan teljes egészében ekkor épült tábor a tengerparton álló Abū 

Ša’ar erődje. Építési felirata 979  alapján Kr.u. 308-311 körül átadott épületen jól 

megfigyelhetőek a tetrarchia-korabeli erődépítészet elemei: a sarkokon és az oldalfalakon 

négyszögletes tornyok, az erőd belsejében nagy horreumok állnak; a kelet-nyugati 

főtengely mentén oszlopsorokkal szegélyezett út vezetett a principiához. Az épület számos 

hasonlóságot mutat például a szintén ebben a korban épült Tell el-Herr erődjével.980 

                                                 
975 Reddé 2003a, 73-77. 
976 Sidebotham - Zitterkopf - Riley 1991. 
977 Tregenza 1949a, 130-132.; Meredith 1952, 102.; Reddé - Golovin 1987, 38; Sidebotham – Hense – 
Nouwens 2008, 319-320., 13.17 és 13.18. ábra. 
978 Sidebotham - Zitterkopf 1997, 232., 2.-3. ábra. 
979 Bagnall - Sheridan 1994a, 159-160. 
980 Valbelle – Carrez-Marratray 2000. 
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Bár ásatások és pontosabb felmérések hiányában ennek a fázisnak részletei még 

bizonytalanok, úgy tűnik, hogy e korszak legfontosabb építészeti újítása a nagy, 

négyszögletes, gyakran téglából épített saroktornyok emelése (Deir al-Atraš, al-Haita).981 

Abū Ša’ar erődjéből kiindulva ez az építési fázis, a 4. század első harmadára datálható. 

További fontos elemek az erődök belsejében kiépült hosszúkás raktárépületek (horrea).  

 Sidebotham véleménye szerint egy későbbi építési fázisra keltezhetők, azok az 

ismeretlen rendeltetésű belső tégla tornyok, amelyek al-Haita, al-Saqqia és Deir al-Atraš 

erődjében épültek.982  

 A 4. század után is használatban maradt táborokban (Badia, Deir al-Atraš, al-Haita, 

Abū Ša’ar) nincsen nyoma 4. század utáni átépítésnek. Abū Ša’ar példájából kiindulva 

feltételezhető, hogy ezeket az erődöket a 4. század végén elhagyta a római katonaság.983 

   

5.1.2 Bányák, kőfejtők és telepek  

5.1.2.1 Korai kőfejtők és bányaközpontok 

 

Az sivatagi bányatelepek és kőfejtők közül csak a két nagy északi kőfejtőben az az 

Mons Porphyritesen és a Mons Claudianuson volt részletes régészeti kutatás, valamint több 

kora római időszakban használt bányaközpont került felmérésre a Mons Smaragdinus 

környékén. A többi korai aranybányával kapcsolatban jóval kevesebb részletes vizsgálat és 

pontos felmérés történt. A publikált alaprajzok és felmérések alapján azonban világosan 

elkülönül a Kr. u. 1 – 3. században működő telepek két nagy csoportja:  

Az első csoportba tartoznak a nagy központi erődített épületekkel ellátott, 

víztározókkal felszerelt kőfejtő központok. Ilyenből eddig hármat ismerünk: a Mons 

Porphyrites központi épületét,984 a Mons Claudianus985 és Wādi Umm Wiqāla (Semna) 

központi épületegyüttesét.986 Ezek mellett a központi épületek mellett külső szentélyek és 

fürdők is találhatóak. Ezeken kívül számos durvább kivitelű kunyhókból álló szálláshelyek 

is vannak.  

                                                 
981 Sidebotham - Zitterkopf - Riley 1991, 584-594. 
982 U.o. 
983 A katonaság kivonulása után valószínűleg csak utazók, zarándokok használhatták a megállókat. 
984 Mons Claudianus 1.-3. 
985 Mons Porpyrites 1.-2. 
986 Sidebotham - Barnard – Harell – Tomber 2001.; Sidebotham – Hense – Nouwens 2008, 82-84. 
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Az ipari telepek másik csoportja kevésbé látványos, ezeken a telepeken elsősorban 

csak durvább szerkezetű kunyhók, tároló helyek és munkaplatformok találhatóak, bár 

egyes esetekben kisebb központi adminisztratív épületek, vagy szentélyek is vannak, mint 

például ’Umm Huyutban,987 Fawaḫir nyugati korai telepén,988 a Wādi Hammamat közepén. 

A két csoport között a fő különbséget valószínűleg az okozhatja, hogy a nagy 

északi kőfejtők közvetlenül a császári beruházásokhoz kapcsolódó, különleges státuszú 

központok lehettek, míg a kisebb aranybányák talán más rendszerben, kisebb 

magánvállalkozások keretében működhettetek. 

5.1.2.2 Kései bányatelepek 

 

A 4.-6. században is folyamatosan használt bányaközpontokat a Mons Smaragdinus 

környékén és a Hammamat vádi közepén, Bir ’Umm Fawaḫirban ismerünk. Építészeti 

szempontból Kaʽb Marfu’a számos építménye nagyon hasonló a nugrusi és a sikaiti 

lelőhelyekhez, így bár Kaʽb Marfu’aban a jelenlegi adatok szerint nem folyt bányászati 

tevékenység, a nagyszámú smaragdtöredék drágakő-feldolgozásra utal, így a település 

közvetlenül a Mons Smargdinuson folyó ipari tevékenységhez köthető. 

A sivatagi létesítmények közül a Mons Smaragdinuson felmért és feltárt nagyobb 

telepeken, Sikaitban és Nugrusban talán a legösszetettebb és kifinomultabb építészeti 

megoldások figyelhetők meg. A sikaiti jobb minőségű épületek nagyrészt négyszögletes 

udvarokkal ellátott házakból állnak, melyek gondosan válogatott kövekből épült falainak 

építésénél agyagos kötőanyagot használtak. Az épületeknek épített ajtó és ablakkereteik 

vannak, belül számos helyen kőpolcok és tárolófülkék találhatóak, sőt elképzelhető, hogy 

több épület emelettel is rendelkezett.989 Néhány sikaiti épületben vakolás és festés nyomai 

is megfigyelhetőek.990  

Az épületek között kisebb számban durvább építésű alacsony falú építmények is 

találhatóak, amelyek hasonlítanak a fent tárgyalt kései telepek építészetéhez.  

A legjobb minőségű épületek közül Sikaitban,991 Nugrusaban992 és Kaʽb Marfu’a 993 

hegyoldali platformra épült, három helységből álló, főtengelyes építmény található, 

                                                 
987 Sidebotham – Hense – Nouwens 2008, 123, 234. 
988 Kayser 1993; Brun 2003c, 97. 
989 A sikaiti épületek formájához és építéstechnikájához: Foster et al. 2007. Nugrushoz: Sidebotham – 
Nouwens - Hense – Harrell 2004, 23-25. 
990 Foster et al. 2007, 337. 
991 Sidebotham – Nouwens - Hense – Harrell 2004,18, 31-32.; Foster et al. 2007, 319-324. 
992 Sidebotham – Nouwens - Hense – Harrell 2004, 54-56. ábra. 
993 Sidebotham – Barnard – Pintozzi – Tomber 2005, 24, 26, 3. és7. ábra. 
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amelyekhez kőlépcső vezet fel. (XXXV. tábla 1. kép, XXXVI. tábla, -XXXVII. tábla 1., 

3. kép) 

Ezeket az építményeket, amelyeknek a végében kisebb fülke helyezkedett el, 

minden bizonnyal kései pogány templomként azonosíthatjuk. Az építészeti megoldásokon 

túl ezt az interpretációt erősíti meg a Nugrusban talált óegyiptomi stílusú ülőszobor 

töredéke is.994 (XXXVII. tábla 2. kép) 

Más épületek és építészeti elemek funkcióját már jóval nehezebb megmagyarázni. 

Ilyen például a Nugrusban talált, 9. számú épület teraszának számos külső falfülkéje, és 

nagyon szűk belső helyiségei,995 vagy a Sikaitban álló háromosztatú épület, a maga szintén 

furcsa belső fülkéivel.996 

A bányatelepek közül csak Sikaitban volt feltárás, amelynek alapján világosan 

látszik, hogy a kései, 4. -6. századi időszakban nők és gyermekek is éltek itt. A 

lelőhelyeken előkerült nagyszámú import amphora és import kerámia, a gazdag késő római 

nílus-völgyi kerámia mellett, e telepek bőséges ellátásáról és gazdasági jelentőségéről 

tanúskodik, a telepek építészete pedig jól képzett kézművesek jelenlétére utal ebben a 

késői időszakban. A leletanyagban ugyanakkor nagyszámú kézzel formált kerámia (EDW) 

és több fegyvertöredék is megtalálható. Valódi erődítménynek, vagy kései katonai 

létesítményeknek nincsen nyoma a környéken.997 Bár számos késő római érem került elő 

Sikaitban, írott adminisztrációra, a szerves anyagok jó megtartása ellenére, nem utal 

semmilyen lelet.  

Hasonló helyzet vázolható Bir ’Umm Fawaḫirban, ahol a kiterjedt 5.-6. századi 

aranybánya központban nagyszámú népesség élhetett. Az itt található épületek 

építészetileg némileg primitívebbek a Mons Smaragdinuson található házaknál. A 

leletanyagban itt sem került elő írásos adminisztrációra utaló nyom. 998  A település 

légvonalban mintegy 80 kilométerre, tehát 2.-3. napi járóföldre esik a Nílus-völgytől, az 

úton ugyanakkor nincs nyoma még ekkor is működő katonai létesítménynek.999 

                                                 
994 Sidebotham – Nouwens - Hense – Harrell 2004, 54-56. ábra. 
995 Ibid. 57-58. ábra. 
996 Foster et al. 2007, 333-337. 
997 Appolonosban (Wadi Gimal) megtalálható kései leletanyag a felszínen (Sidebotham – Barnard – Pintozzi 
– Tomber 2005, 26.), de ez, véleményünk szerint az itteni kúttal és a tábor közelében számos kései 
lelőhellyel is magyarázható. A tábor bizánci kori katonai használata nem bizonyítható. 
998 Fawaḫir ásatási jelentései: Meyer 1991-92.; Meyer 1992-93.; Meyer 1994-95.; Meyer 1996-97.; Meyer 
1998-99.; Meyer 1995.; Meyer -Heidorn 1998. 
999 Krokodilo (El-Muvway) táboránál van minimális nyoma kései megtelepedésnek, de ez a közölt adatok 
alapján nem tekinthető az erőd szervezett katonai használatának. RMH, 80-81, 91. 
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A szöveges források alapján, legalábbis a 4. század végétől, a Mons Smargdinus 

övezete a bennszülött sivatagi törzs, a blemmik kezén volt, és ugyanez mondható el 

Phoinikon (Laqita) oázisáról, a Fawakhir felé vezető úton.1000 

Hogyan képzelhető el tehát e komoly szakértelmet feltételező kialakítású, jó 

ellátással rendelkező, prosperáló központok működése a barbár földön? 

Bár a bizonyítékok csak közvetettek, feltételezhetjük, hogy e bányaközpontok 

lakosságának egy része a Nílus-völgyből érkezett specialista lehetett, akik barbár területen 

dolgoztak a késő római és a bizánci időszakban. Könnyen lehetséges, hogy az itt dolgozók 

egyfajta „koncessziós díjat” fizettek a környék törzsi főnökeinek, akik cserébe védelmet és 

a vízforrások használatát biztosíthattak az itt dolgozóknak.  

Bár egykorú forrásunk nincs erre vonatkozólag, de később, a 9. században hasonló 

állapotokról ír al-Ya’qubi a legészakibb bedzsa királysággal kapcsolatban, ahol az 

aranybányákban muszlimok is dolgoztak; és Allaqi városáról ahol a legkülönbözőbb népek 

éltek együtt.1001 al-Mas’ūdī pedig a 10. század végén az egyiptomi smaragdbányákról ezt 

írta: „A helyet ahol a smaragd található Ḫaribának hívják. Ḫaribát a bedzsák őrzik és 

bárkinek, aki smaragdot bányászik, itt fizetnie kell az általuk biztosított védelemért.”1002  

5.1.2.3 Kései telepek 

 
A Keleti-sivataggal foglakozó kutatók számára komoly fejtörést okozott az elmúlt 

években a Felső-Egyiptommal párhuzamos területen szétszórt késő római, kora bizánci 

kori, bányákhoz vagy kőfejtőkhöz nem köthető telepek funkciójának értelmezése.  

A szórványos publikációik alapján a közelmúltban világossá vált, hogy az ebből a 

korszakból származó kőépítményekkel rendelkező telepek nem korlátozódnak a 

Thebaisszal határos vidékre, hanem délen, a núbai sivatagi övezetben is megtalálhatóak.  

Ezeknek a sivatagi telepeknek az értelmezését némileg megkönnyíti, hogy a Nílus-

völgy peremvidékén több helyen ismertek olyan hasonló lelőhelyek, ahol sivatagi népek 

letelepedésére van adatunk, szöveges emlékek, illetve jellegzetes temetkezési formák 

alapján. 

5.1.2.3.1 Telepek a Thebaisszal határos területen  
 

                                                 
1000 FHN III 309. 
1001 Vantini 1975, 72, 77. 
1002 Vantini 1975, 135. 



 165 

Jelenleg legnagyobb számban Egyiptom területéről van adatunk ilyen, 4.-7. századi, 

egyes kutatók által enigmatikus kései telepeknek nevezett1003 lelőhelyekről.  

Északról dél felé, a ma ismert telepek a következőek: 

 

Lelőhely neve: Építmények 

száma: 

Temető: Kézzelformált 

kerámia: 

Kora:1004 

’Umm Diqāl1005 kb. 300 valószínűleg van nincsen  

’Umm Huwaitat al-Baḥri1006 126 ? nincsen 5. - 6. sz. közepe 

Bir Wasf1007 kb. 120 nincs adat nincs adat  

Bir Gidami1008 119 ? nincs 6. - 7. sz.  

Bir Aaḫil 1009 187 van nincs 6. - 7. sz. 

Bir Handosi1010 47 ? nincs 5. - 6. sz.  

Bir Minayh 296 van van 4. sz vége – 6. sz. 

Wādi al-Alam1011 ? van nincs adat - 

’Umm Arba'yin1012 ? nincs adat nincs adat - 

’Umm Hairan1013 190 nincs van 5. - 6. sz. 

Ayugat Augrus1014  60-70 ? nincs adat 5. - 6. sz.  

Qariya ’Ali Muhammad 

Hussain 1015 

8 ? nincs adat - 

Hitan Rayan1016 141 van van 5. - 7. sz. közepe 

Wādi Tūm1017 2 ? nincs adat - 

Qariya Mustafa’ Amr 

Gama’a 1018 

109 van van 5. - 6. sz. közepe 

 

Ezen telepek általános jellemzői a következőek: 

 

                                                 
1003 Sidebotham - Barnard – Pyke 2002. 
1004 A keltezések a publikációkban szereplő hozzávetőleges adatok, kizárólag a feszíni kerámián alapulnak.  
1005 Peacock - Maxfield 1997. 
1006 Sidebotham - Barnard – Pyke 2002, 192-197. 
1007 Harell et al. 2006, 129-130. 
1008 Ibid. 199-201. 
1009 Whitcomb - Johnson 1979, 297-300.; Earl – Glazier 2006. 
1010 Sidebotham - Barnard – Pyke 2002, 201-206. 
1011 Sidebotham 1999c, 365-367. 
1012 Ibid. 367. 
1013 Sidebotham – Nouwens - Hense – Harrell 2004, 23. 
1014 Sidebotham – Nouwens - Hense – Harrell 2004, 25. 
1015 Sidebotham 1999c ,361-363., 19.8, 19.19 kép. 
1016 A telep publikációja: Aldsworth - Barnard 1996.; Sidebotham - Barnard – Pyke 2002, 206-213. 
1017 Sidebotham 1999c ,360-361., 19.7 kép. 
1018 Sidebotham - Barnard – Pyke 2002, 213-217. 
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1. A telepek szűkebb vádik oldalában, kisebb magaslatokon helyezkednek el, 

valószínűleg egykor jó kutakkal rendelkező helyeken. Az összes ismert lelőhely a 

Vörös-tengeri hegység gránit hegyei között található.  

 

2. A lelőhelyeken nincsen nyoma ipari tevékenységnek, arany- vagy drágakő 

feldolgozásnak, kőbányászatnak.  

 

3. Az épületek nagyobb rendezettség nélkül, a felszínen található megmunkálatlan 

kövekből épültek, kötőanyag nélkül, úgy hogy két nagyobb kősor közé kisebb 

köveket hánytak. A falmagasság általában 1 -1,6 méter közötti. Az építmények 

jelentős része 1-2 helységes ovális kunyhó, de sokszor találhatóak sejtszerűen 

összeépült szabálytalan formák és közel négyszögletes alaprajzú, alacsony falú 

építmények is. A tetőfedésnek nincsen nyoma.  

 

4. A publikált leletanyag nagyrészt nagyon hasonló edénytípusokat és formákat 

tartalmaz. Sok a nílusi és a kilíkiai Late Roman 1 típusú amphora. A finomabb 

edények között szórványosan megtalálhatóak a nyitott észak afrikai terra sigillata 

formák, de az anyag túlnyomó többsége asszuáni agyagból készült bevonatos 

(slippes) kisebb edény (ERSA), amelyet gyakran festett geometrikus motívumokkal 

vagy fogaskarcolással díszítettek. Kisebb számban találhatóak nílusi bevonatos 

(slippes) edények (ERSB), és gyakoriak az ilyen agyagból készült főzőedények is. 

A korsók között gyakoriak a Qena környéki marl agyagból készült szűrősszájú 

edények. A korongolt kerámia mellett, Bir Minayhtől délre az összes telepen 

található kisebb mennyiségben Eastern Desert Ware-nek is nevezett, kézzel formált, 

díszített kerámia.  

 

A fenti telepek egy része (pl. ’Umm Huwaitat al-Baḥri, Bir Naḫil, Bir Minayh) a 

kora római időben még kiépített útállomásokkal megerősített, természetes sivatagi 

útvonalak közvetlen közelében fekszik, de ezek a telepek soha sem fekszenek közvetlenül 

az útvonalon. Az elmúlt években hasonló jellegű lelőhelyek kerültek elő szudáni területen, 

Tabot környékén.1019 

                                                 
1019 Magid 1998., 2004.; Barnard – Magid 2006. 
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A részletesebben vizsgált lelőhelyek építészetileg hasonlítanak a korai bányatelepek 

kunyhóihoz. A kései telepeken az építmények egy részének nagyon alacsony fala nagyrészt 

szerves anyagból, minden bizonnyal akáciaágakból, gyékényből, vagy állatszőrből készült 

felépítményekre utal. Ezek nagyon hasonlíthattak a Vörös-tengeri hegység területén, Kelet-

Szudánban a bedzsák által ma is használt épületekhez.1020  

Az építmények nagyobb száma a telepek egy részén legalább 50-100 fős 

közösségekre utal, még akkor is, ha az építmények nem teljesen egykorúak. A 

lakóhelyekről hiányoznak a komolyabb kényelmi funkciók, a régészetileg feltárt 

lelőhelyeken nincs kialakított egyenletes padlózat. A Bir Minayhből előkerült nagyszámú 

üveggyöngy vegyes, férfiakból és nőkből álló lakosságra utal. 

A részletesebben publikált lelőhelyek közül többhöz közvetlenül egykorú 

temetkezések is tartoznak. A Bereniké környéki telepek környékén néhány kilométeres 

körzetben számos hasonló korú temető található a hegyekben. Az ismertté vált 

temetkezések kör alakú tumuluszok, ezek közül a Hitan Rayannál épültek egy része 

szorosan egymás mellé épült, Bir Minayhban pedig különállóak. Ezek a temetők 

rítusukban eltérnek az egyiptomi késő antik temetkezési szokásoktól. 

A késő római – bizánci kori lelőhelyek értelmezésével kapcsolatban több alternatív 

értelmezést is igyekezett adni Steven Sidebotham és Hans Barnard. Felmerült többek 

között a szénégető telepként, vagy keresztény laura közösségi lakóhelyként való 

értelmezés, ez azonban a lelőhelyek mérete, a Nílus-völgytől való nagy távolság, a 

keresztény ikongráfia és sziklarajzok hiánya miatt kizártnak tekinthető.1021  

Ezen adatok, valamint a korábbi fejezetben tárgyalt történeti források alapján 

biztosra vehető, hogy ezek a kései lelőhelyek nem tartozhatnak a Nílus-völgyből a 

sivatagba települt lakossághoz, hanem minden valószínűség szerint a sivatag bennszülött 

lakói, a történeti forrásokban nagyrészt blemmyesnek nevezett népesség lakóhelyei 

lehettek. 

5.1.2.3.2 Shenshef problematikája 

 

A Bereniké közelében fekvő Shenshef építészeti és funkcionális szempontból 

némileg kirí a kései telepek közül. Egyrészt második és harmadik fázisában elkészült 

épületei minőségükben, szerkezetükben és építészeti technikájukban leginkább a Mons 

Smaragdinus bányatelepeinek központjában, Sikaitban és Nugrusban megépített 

                                                 
1020 Krzywinski - Pierce 2001, 117. kép. 
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legmagasabb színvonalon elkészített házaival és egyéb építményeivel mutatnak rokonságot. 

Másrészt Shenshefben nem került elő semmilyen egyértelmű ipari tevékenységre utaló 

nyom, amely megmagyarázná esetlegesen kívülről érkezett specialisták jelenlétét. A 

harmadik problémát Shenshef nagy mérete jelenti, az itt található, több mint háromszáz 

építmény jelentős létszámú közösségre utal az 5. – 6. században.  

Shenshef interpretációjával kapcsolatban több lehetőség felmerült az elmúlt száz 

évben. Felfedezője, Murray, Bereniké lakosságának nyári szállásának tartotta,1022 az utóbbi 

években pedig Tim Power feltételezett arábiai telepesekhez igyekezett kötni az 

épületeket.1023 

A rendelkezésre álló régészeti, archaeobotanikai és archaeozoológiai adatok szerint 

egy, az 5. - 6. században prosperáló településsel, a Berenikén keresztül áthaladó javakkal 

bőségesen ellátott, elsősorban sivatagi állatokat: kecskét és juhot, a gabonafélék közül 

dominánsan sorghumot (cirok) fogyasztó népességgel számolhatunk itt.1024  

A nílus-völgyi és az egzotikus kerámia mellett jelenlévő nagyszámú kézzel formált 

kerámiaanyag és a települést körülvevő kerek sírdombokból álló tumulusztemető alapján 

kulturálisan egy bennszülött sivatagi népesség gazdag központjaként azonosíthatjuk 

Shenshefet. Az, hogy magukat az épületeket esetleg a Mons Smaragdinuson is dolgozó, a 

Nílus-völgyből, vagy máshonnan érkezett specialisták építették fel, nem zárható ki. 

Bár Shenshef és épületeinek interpretációja számos ponton bizonytalan,1025 a fenti 

adatok alapján talán megkockáztathatjuk, hogy ez a település volt a Bereniké környékét és 

a sivatag ezen részén áthaladó kereskedelmi utakat 1026  uraló törzsi csoportok egyik 

központja.  

5.1.2.3.3 Sivatagi telepek délen  
 

A Deraheib környékéről, Tabotból és talán Nubt környékéről jelenleg még csak 

szórványosan rendelkezésre álló adatok szerint délen is léteztek kőalapozású és alacsony 

falu kőépületekből álló telepek, ezeknek a pontos kronológiai helyzete azonban ma még 

nem tisztázott. A legkorábbi ezek közül Tabot útállomásként értelmezett telepe, amelyből 

már a Kr. u. 3. századra mutató C14-es adatok is rendelkezésre állnak, a 4-7. századra 

                                                                                                                                                    
1021 Sidebotham - Barnard – Pyke 2002, 223-225. 
1022 Murray 1926, 166. 
1023 Power 2007. 
1024 Van Neer - Ervynck 1999, 442-443.; Cappers 1999, 424-425. 
1025 Ilyen problémát jelent például a nagyszámú hegyoldalba épült „kápolna” funkciója. 
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keltezhető kerámia mellett, 1027  Deraheibbal és Nubttal kapcsolatban azonban nincsen 

közölt, pontosan keltezhető régészeti anyag.  

5.1.2.3.4 Telepek a Aílus-völgy peremén 
 

A Nílus-völgy peremén eddig legalább három olyan telep ismert, amely nagyon 

hasonló a kései sivatagi telepekhez.  

A legdélebbi ezek közül a mára már megsemmisült, Khor Kalabshától északra 

fekvő telep, amelyről csak egy vázlatos felmérés áll rendelkezésre. 1028  Bár e lelőhely 

leletanyagáról csak annyit tudni, hogy római kori, a szárazon rakott épületek formája és a 

blemmikhez köthető tumulusztemetők közelsége alapján ez a kis telep véleményem szerint 

a termőterület határán letelepedett sivatagi népesség szállásaként azonosítható.  

Hasonló a helyzet a némileg későbbi, a felső-egyiptomi al-Kab és Moalla közelében 

fekvő sivatagi telepekkel, al-Grayatnál és Dababiehnél. Ezek a lelőhelyek a korai 

publikációk alapján azonos korúak a környező tumulusztemetőkkel,1029 és bár részletes 

modern alaprajz nem áll rendelkezésre, a műholdas felvételek alapján ezek nagyon 

hasonlóak a mélysivatagi telepekhez. 

5.1.2.3.5 A kései telepek értelmezése és keltezése 

 

Mint láttuk, a kései telepek építészetileg, földrajzilag és a történeti források alapján 

egyaránt a sivatagi bennszülött népességhez, a forrásokban szereplő blemmikhez köthetőek. 

Ez azonban számos kérdést vet fel az általában nomád törzsként leírt sivataglakókkal 

kapcsoltban. Legelőször is, miért és mikor kezdtek el épületeket, és legalábbis szezonálisan 

lakott településeket létrehozni? Hol tanultak meg házat építeni? Milyen gazdasági háttere 

lehetett az ilyen telepeknek? És végül, mikor és miért hagyják el ezeket a helyeket lakóik? 

Az ezekre a kérdésekre adható feleletek ma még több ponton bizonytalanok, de már 

most is adható néhány logikus válasz.  

A legkorábbi, datálható kőépülettel rendelkező, talán már a 3. században is használt 

sivatagi telep a publikált adatok alapján Tabot, sajnos azonban az ezzel kapcsolatos adatok 

                                                                                                                                                    
1026 Könnyen lehetséges, hogy Vörös-tenger partján észak-déli irányban, szárazföldi karavánutak is 
haladhattak . 
1027 Magid 2004, 163-165. 
1028 Ricke 1967, 33-36. 
1029Schweinfurth 1922, 275-276; Schwenfurth 1904, 582-587; Daressy 1895, 28. 
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nagyon hiányosak. Az egyiptomi sivatagban található hasonló lelőhelyek megjelenése 

valószínűleg a 4. század második felére az 5. század elejére tehető. 

Ez az időszak a történeti források és a régészeti adatok alapján megegyezik a 

blemmi csoportok letelepedésével Alsó-Núbiában, szórványos rabló hadjárataikkal Felső-

Egyiptomban, ugyanakkor ez az egyik kereskedelmi szempontból legprosperálóbb időszak 

Bereniké kikötőjében, valamint az bányászati tevékenységnek a Mons Smaragdinuson. A 

sivatagi bennszülött népesség minden bizonnyal komoly profitra tett szert ezekből a 

forrásokból, az átutazó kereskedők védelméből és bányatelepek bevételéből.  

Erre a korra Kalabshából származó feliratos emlékek alapján a letelepedett blemmi 

népesség jelentős mértékben akkulturálódott. Erről tanúskodnak a kultuszközösségek 

feliratai, vagy az a tény, hogy az 5. század közepére a noba és blemmi uralkodók írásban 

váltottak üzeneteket egymással.  

A feliratos emlékekben szereplő görög elnevezések törzsi társadalomról, illetve 

nemzetségi szervezetről adnak hírt, amelynek az élén egy királynak (bazileusz) nevezett 

személy, alatta kisebb törzsi vezetők (phülarkhosz és hüpotürannosz) álltak.1030 

A királyi központ helyéről nincsen egyelőre pontos adatunk, de Olümpiodórosztól 

és az egykorú szöveges emlékekből tudjuk, hogy a király nem a Nílus-völgyben élt. 

Ebben a kulturális és gazdasági környezetben jöttek létre a sivatagi telepek, 

amelyek a régészeti adatok alapján bőségesen részesültek a nílus-völgyi iparcikkekből és 

élelmiszerekből, sőt a távolsági kereskedelem néhány luxuscikkéből is. A házak és a 

kunyhók építésében nagy valószínűséggel a sivataglakók akkulturációjának jelét láthatjuk. 

Az építési technikákat minden bizonnyal a Dodekaszkhoinoszban, a Mons Smaragdinuson 

és Bereniké környékén sajátíthatták el. 

Az átlagban talán 50-100 fős telepeken élők elsősorban állattartással foglakoztak, 

az viszont nem bizonyítható, hogy az év teljes szakában használták az épületeket. A 

régészeti leletanyag alapján az is elképzelhető, hogy a férfiak egy része az idő jelentős 

részében máshol dolgozott, például a kereskedőkaravánok alkalmazásban álltak, vagy a 

smaragd- és aranybányáknál. A nyugat nugrusi és az umm heirani telep elhelyezkedése 

alapján elképzelhető, hogy a bányatelepek védelmét ellátó személyek lakhattak itt.  

Ezzel együtt is, a kora római időszak szöveges adatai alapján nehéz elképzelni, 

hogy ilyen nagyságú települések teljesen önellátóak lettek volna.  

                                                 
1030 Török 1988a, 226-229; Török 2008, 526-530. 
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Az 5. - 6. századtól Thebaisban, Moalla és al-Kab környékén legalább két hasonló 

szerkezetű telep épült a Nílus-völgy határán, kb. 2 – 7 km-re a termőterülettől. Ezek a 

települések minden bizonnyal a Nílus-völgy határán élő állattartó nomádok, esetleg a 

gebeleini levelekből ismert blemmyes foederati lakóhelyei. 

Bár a kerámiaanyagra alapozott kronológia jelenleg nem ad lehetőséget pontosabb 

datálásra, úgy tűnik, hogy a 6. század második felétől, vagy a 7. század elejétől 

fokozatosan elhagyták a sivatagi településeket. Ez az időszak nagyjából egybeesik a nagy 

smaragdbányák és a bir umm fawakhiri aranybányák felhagyásával. Berenikében a kikötő 

talán valamivel korábban, a 6. század közepén szűnhetett meg.1031 

Bár ennek a folyamatnak okai és részletei egyelőre még nem tisztázottak, könnyen 

lehetséges, hogy a bizánci államot sújtó, 7. század eleji válság és a perzsa támadások1032 

gazdasági hatásai vezettek az északi bányatelepek bezáráshoz, és Bereniké megszűntével a 

kereskedelmi forgalom is más utakra terelődött. Az afrikai áruk kereskedelmében talán új 

tényező lehetett a 6. században keresztény hitre térő Nobadia is.1033 

Amennyiben feltételezésünk helyes, és a nagyobb létszámú sivatagi telepek ellátása 

valóban nagyban függött az északi területeken folyó kereskedelmi utaktól és prosperáló 

bányatelepektől, valószínűnek látszik, hogy egy ilyen válság a közösségek szétbomlásához, 

elköltözéséhez vezetett. 

Ezt a hipotézist erősítheti a Derheib és Tabot környékén lévő nagyobb központok 

működése a középkorban, amelyről azonban egyelőre csak szórványos adataink vannak. 

 

                                                 
1031 Sidebotham - Wendrich 2001-2002, 48. 
1032 A korszakhoz: Ostorogorsky 2001, 82-85.; 99-108. 
1033 Török 1988a, 69-73 
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5.2 Temetkezési szokások  

5.2.1 Temetkezések a 1.-3. században  

5.2.1.1 Bányatelepek és kőfejtők temetői  

Az 1. -3. századi temetési szokásokkal kapcsolatban jelenleg csak nagyon kevés és 

szórványos adat áll rendelkezésre, és ezek Egyiptomban szinte kizárólag a Nílus-völgyből 

a sivatagba érkező munkások, utazók temetkezései.  

Ami a nagy kőfejtő telepeket és bányaközpontokat illeti, ezek környékén nagy 

számban találhatóak kisebb, sziklába vágott, kövekkel fedett sírok. Egy ilyen kisebb 

temető található a Mons Claudianuson 1034  és a Mons Porphyrites központjától 

északnyugatra. 1035  Az utóbbinál a felszínen a sírokat kőrakások és néhány nagyobb 

négyszögletes építmény jelzi.  

Bár sem a Mons Porphyritesen található sírok kora sem a bolygatott temetkezések 

tájolása nehezen rekonstruálható pontosan, az antropológiai adatokból jól látszik, hogy 

erős fizikai terhelésnek kitett embereket, férfiakat, nőket és gyerekeket temették el itt. Ők 

talán a legalacsonyabb státusú munkások lehettek, amire a sírok alacsony száma is utal. A 

Coptosi tarifa alapján1036 és az osztrakonokról ismert fizetési adatokból feltételezhetjük, 

hogy a jól fizetett munkások testét a sivatagi telepekről visszaszállították a Nílus-völgybe. 

A Mons Claudianusról egy római lovas katona sírköve is ismert.1037 

A Mons Porphyriteshez hasonló temető található Sikait mellett is a Mons 

Smaragdinuson, ahol a környező vádikban a sziklák között nagyszámú kirabolt apró sír 

figyelhető meg,1038 de ezek egy része a késő római korra keltezhető.1039  

Temetkezések szórványosan a praesidiumok mellett is előkerültek. Ilyen kisebb 

sírmező van Dydimoi (Ḫasm al-Minih) táborától északkeletre, ahol a bolygatott sírok 

között egy nyújtott helyzetű koporsós sír is előkerült. 1040 A Iovis (Abū Garīya 2) tábora 

melletti szeméthalom alatt pedig egy szakállas férfi oldalán fekvő holtteste került elő.1041 

                                                 
1034 Maxfield 1997, 137-138. 
1035 Paecock – Maxfield et al. 2001, 26-36 . 
1036 OGIS 674= I. Portes 67. 
1037 Sidebotham – Hense – Nouwens 2008, 210. 
1038 Foster et al. 2007, 341; Sidebotham – Hense – Nouwens 2008, 208-209. 
1039 Személyes megfigyelés 2002/2003 telén. 
1040 Grimal 1999, 502. 
1041 Cuvigny 2006, 411. 



 173 

5.2.1.2 A sivatagi népesség temetkezései  

 

Az egyiptomi területre vonatkozólag jelenleg nincs adatunk erre a korszakra 

keltezhető bennszülött sírokról.1042 A déli területre vonatkozóan csak az eritreai határvidék 

temetkezési szokásaira vonatkozóan vannak szórványos régészeti adatok.1043 

Shenshef közelében, a hitan rayani késői telep felé vezető vádi bejáratánál, egy 

talán az 1. századra datálható kis temető található.1044 Itt a síremlékek lapos kőkörökből 

állnak közepükön sima kövekkel. Ehhez hasonló sírok máshol is találhatóak a Via 

Hadriana mentén. 1045  Ezeknek a síremlékeknek kultúrához való kötése egyelőre 

bizonytalan. 

5.2.2 Temetők a 4.-7. században  

5.2.2.1 A bányatelepek és a kőfejtők temetői  

 

A Mons Porphyrites kőfejtőiben bizonyára több munkást is eltemettek, a 

Lykabettus telep mellett egy keresztény sírsztélé is előkerült.1046 Kirabolt sírokat találtak 

Abū Ša’ar erődje mellett is.1047 

A Sikait-ot körülvevő nagyszámú sziklába vágott temetkezés és a néhány 

négyszögletes sírépítmény jelentős része szintén késő római. 1048  Hasonló sziklák közé 

vágott sírok és részletesen nem publikált sírhalmok vannak Bir ’Umm Fawaḫir 

aranybányái körül is.1049 

5.2.2.2 A Bereniké környéki temetők  

 

A legnagyobb változatosságot a Bereniké városában és környékén található sírok 

mutatják. A város külső területein számos, csak minimális végtisztességgel eltemetett 

holttest került elő, valószínűleg a legszegényebb kikötői rétegek temetkezései. Emellett a 

város nyugati részén több rendesen megépített négyszögletes sírkamra, egyfajta apró 

                                                 
1042 Az egyik, a Bir Minayhi hegyi sírhalmok mellett talált, kora római edénytöredék talán néhány sír 2. - 3. 
századi eredetére utal.  
1043 Fattovich 1989a,800-801 
1044 Sidebotham 1996b, 398-400. 
1045 Sidebotham – Hense – Nouwens 2008, 198-199, 8.1 ábra. 
1046 Sidebotham - Zitterkopf - Riley 1991, 576-577; Sidebotham – Hense – Nouwens 2008, 210-211, 8.8 ábra. 
1047 Sidebotham – Hense – Nouwens 2008, 207. 
1048 Sidebotham – Hense – Nouwens 2008, 208-209. 
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mauzóleum is előkerült. Ezekben belül koporsóban temették el a halottakat.1050 Ugyanezen 

a környéken számos kis méretű, sziklákba vágott, mára már kirabolt sír is lehetett.  

A városba bevezető út mellett kiterjedt, kör alakú sírhalmokból álló temető 

húzódott. Az itteni sírdombok formailag megegyeznek a Bereniké környéki késői telepek 

és a környező hegyvidék tumusztemetőinek síremlékeivel 1051  és minden bizonnyal a 

környék bennszülött lakosságához köthetőek. Ilyen kiterjedt, kör alakú sírdombokból álló 

nagy temető veszi körbe Shenshef telepét,1052 több tucatnyi ilyen, részben összeépült sír 

található Hitan Rayan bejáratánál, és nagy kiterjedésű sírmezők vannak Bint Abū 

Garīyanál1053 és Taw al-Kefarnál is.1054 

5.2.2.3 A sivatagi népesség temetkezései  

 

A korábbi korszakokkal ellentétben a késő ókorból nagy számban ismerünk olyan 

síremlékeket és kiterjedt temetőket a sivatagban, amelyek a bennszülött népességhez 

köthetőek, az eritreai határvidéktől egészen a Felső-Egyiptommal határos területig. A 

sírtípusok és jellegzetes temetkezési szokások, sőt a sírmellékletek is a nagy térbeli 

távolságok ellenére hasonló formákat mutatnak. Ezek az egyiptomi és a letelepült núbiai 

lakosság ebben a korban alkalmazott síremlékeitől eltérő, különböző sírtípusok 

megtalálhatóak a Nílus-völgy egyes pontjain, így jól azonosíthatóvá teszik azokat a 

helyeket, ahol nagyobb számú sivatagi népesség letelepülésével számolhatunk 

A fenti adatok alapján lehetőségünk van a Keleti-sivatag bennszülött népességének 

4-7. században használt sírformáit rekonstruálni, beleértve sivatagi és Nílus-völgyi 

lelőhelyeket is. 

5.2.2.3.1 Sírépítmények  
 

Az eddig ismert temetkezések kivétel nélkül csontvázas temetkezések. A 

holttesteket általában zsugorított pozícióban 1055  helyezték el a sziklafelszínen, vagy a 

nagyon sekély sírgödörben.  

                                                                                                                                                    
1049 Meyer 1999, 176-177. 
1050 Ibid. 202-204, 8.5 ábra. 
1051 Kenedy 2001. 
1052 Murray 1926, 166.; Aldsworth - Barnard 1998, 429.; Barnard 1998, 397-401. 
1053 Bint Abu Greiya: Sidebotham 1998, 417. 
1054 Sidebotham 1999, 355-357.; Sidebotham – Hense – Nouwens 2008, 208. 
1055 A sziklarepedésekbe helyezett temetkezések esetében valószínűleg voltak félig-meddig nyújtott sírok is. 
Schweinfurth szerint az el-kabi bolygatott temetkezések talán nyújtottak lehettek, de a sírok általa közölt 
méretei ezt valószínűtlenné teszik. Schweinfurth 1922. 
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A sírtípusok a következők lehetnek: 

1. Temetkezés sziklarepedésben (crevice grave) 

2. Kör alakú sírhalmok  

2a Kör alakú, vagy ovális kőhalmok (ring grave, ring-cairn tumuli) 

2b Henger alakú, épített sírhalmok (Circular platform tumuli, ekhratel) 

2c Csoportosan összeépült kör alakú sírhalmok (clustered ring cairn graves) 

3. Csoportosan összeépült kör alakú sírhalmok 

4. Kerítőfallal körülvet kör alakú sírhalmok 

4a Kerítőfallal körülvett egyedülálló kör alakú sírhalmok 

4b Közös kerítőfallal körülvett magányos és csoportosan összeépült 

sírhalmok 

4c. Összeépült, külön kerítőfalakkal körülvett, magányos, valamint 

csoportosan összeépült sírhalmok 

5. Kaptár alakú sírhalmok 

6. Lapos, kövekkel fedett ovális, vagy kerek sírépítmények 

 

1. Temetkezés sziklarepedésben (crevice grave) 

 

A legegyszerűbb típust sziklarepedésekbe helyezett, néhány kővel letakart 

temetkezések képviselik. Ehhez hasonló egyszerű szerkezetű sírok évezredek óta 

használatban voltak, elsősorban a középső Nílus-völgyben. A Keleti-sivatagban ebben a 

korban valószínűleg elsősorban gyermekeket temethettek így el. 

 

2. Kör alakú kő tumuluszok 

 

A kör alakú, kőből rakott sírhalom (tumuluszok) a legjellegzetesebb és 

legelterjedtebb sírfelépítmény-típus a Keleti-sivatagban. Közös tulajdonsága, hogy 

közepükön egy nagyobb kövekből kialakított, lapos természetes kövekkel fedett, kisebb 

sírkamrát fednek, amely köré megmunkálatlan kövekből hányják össze, vagy építik fel a 

hengeres alakú sírhalmot. A felszínen, vagy esetleg sekély mélyedésben lévő sírkamrába a 

holttestet zsugorított helyzetben temették el. A főbb típusok a következőek: 

 

2a. Kör alakú, vagy ovális kőhalmok 
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Ezen síremlékek jellemzője, hogy a kerek felépítményüket alkotó megmunkálatlan 

köveket csak egymásra hányták, így azok érintetlen állapotukban kissé hengeres, vagy 

inkább kónikus formát mutatnak. Ezek gyakran hegyoldalakban álló síremlékek, a felszíni 

adottságoktól függően részben sziklákhoz támaszkodhatnak. Ilyen kerek, kő sírhalmok a 

Keleti-sivatag teljes területén megtalálhatóak. Méretük a 2 – 5 méter között változik, 

magasságuk általában 0,5 m körül van. 

 

2b Henger alakú, épített sírhalmok 

 

Ezen típusú síremlékek legfőbb jellemzője, hogy a sírkamra fölé és köré gondosan 

válogatott kövekből hengeres, lapos tetejű felépítményt építettek, úgy, hogy külső oldaluk 

nagyjából derékszöget zár be a talajjal. A sírokat oldalról gyakran nagy álló kőtömbökkel 

támasztották meg.1056 Ilyen síremlékek ismertek az eritreai határvidéktől1057 Mendillo és 

Šamadi környékén,1058 és a Wādi Allaqin és Gabgabán át1059 egészen legalább a Wādi 

Hammamat vonaláig. 1060  Ez a sírtípus megjelenik a Nílus-völgyben Kalabsha 

környékén,1061 al-Kabnál1062 és a Moalla körüli hegyekben.1063 

Szudánban bedzsa nyelven ekhratelnek nevezik az ilyen sírépítményeket, Karim 

Sadr pedig a „circular platform tumuli” elnevezést alkalmazta rájuk. 1064  Az ilyen 

síremlékek általában 3-5 méter átmérőjűek és 0,5-1 m magasak, ugyanakkor az Onib 

kráternél1065 és Nubt környékén1066 10-30 méter átmérőjű 1,5 – 2 magas sírhalmokat is 

                                                 
1056  Fontos megjegyezni, hogy henger alakú, épített sírhalmok kirabolt, bolygatott állapotukban szinte 
megkülönböztethetetlenek lehetnek az összehányt kör alakú sírhalmoktól. 
1057 Manzo 2004. 
1058 Magid - Pierce - Krzywinski 1995. 
1059 Sadr - Castiglioni – Castiglioni 1998. 
1060 Ettől a vonaltól északra nincsen közölve ilyen síremlék. Fontos megjegyeznünk ugyanakkor, hogy ezek 
köralakú sírok legalább is formailag nagyon hasonlítanak a Sínai-félszigeten található nawaminak nevezett 
sírtípushoz, amihez lásd: Murray 1935b. 
1061 Ricke 1967; Strouhal 1984. 
1062 Schweinfurth 1922. 
1063 Floyer 1895.; Daressy 1895. 
1064 Sadr - Castiglioni – Castiglioni 1995, 212. 
1065 Castiglioni – Castiglioni – Llopis man, 42. 
1066 Az információk Knut Krzwynski: The Eastern Desert Tombs and Continuity in Funeraly Cult, 2008. 
november 25.-én és Jonathan Krzwynski: The Culture of the Blemmyes: A Graeco-Roman Construct or a 
Genuine Desert Culture? című, november 26.-án Kairóban, a The History of the Peoples of the Eastern 
Desert (between the Red Sea and the �ile in Egypt and Sudan) from Prehistory to the Present konferencián 
elhangzott előadásaik, valamint Knut Krzwynski szíves szóbeli közléséből származnak. 
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találtak. 1067  A régészetileg feltárt és datálható síremlékek a 4. – 8. század közé 

keltezhetőek.1068  

Egyes Nubt környéki sírhalmok falában az egyik oldalon, apró kis fülke került 

kialakításra, három álló sztélé-szerű kővel; a Kalabsha környéki néhány sírnál pedig 

kősztélét állítottak. 

 

3. Csoportosan összeépült kör alakú sírhalmok 

 

A kör alakú sírhalmokból álló temetők egy részében a magányosan álló sírok 

mellett sejtszerűen, szorosan egymás mellé épült sírokat is találunk. Ezek a sírcsoportok 

talán családi kapcsolatokra utalhatnak. Az ilyen síremlékek elsősorban jobban megépített, 

henger alakú sírhalmokból állnak. Ilyen temetkezések vannak Hitan Rayan 5.-6. századra 

datált telepén,1069 a Kalabsha környéki temetőkben1070 és Moallánál is.1071 

 

4. Kerítőfallal körülvett kör alakú sírhalmok 

 

A kör alakú sírhalmokat gyakran veszik körbe kerítőfalakkal. Az ilyen 

temetkezések főbb típusai a következők lehetnek:  

 

4a Kerítőfallal körülvett egyedülálló kör alakú sírhalmok 

 

Alacsony kőfallal körbevett magányos sírhalmok, mind az Wādi Allaqiban, mind 

Kelet-Szudánban, valamint a Nílus-völgyben is megtalálhatóak Kalabsha környékén.1072 

 

4b Közös kerítőfallal körülvett csoportosan összeépült sírhalmok 

 

                                                 
1067 Moalla mellett is megfigyeltünk több 10 m átmérőjű, igaz csak 1 méter magasságú sírhalmot. 
1068 A legkorábbi datálható ilyen sírok a bir minayhi és a kalabsha környéki sírok, a legkésőbbiek a C14-es 
eredmények alapján keltezett al-Ku és Wādi Terfowi környéki temetkezések. (Sadr - Castiglioni - Castiglioni 
1995, 227.). 
1069 Aldsworth - Barnard 1996, 437-440. 
1070 Ricke 1967.; Strouhal 1984. 
1071 Személyes megfigyelés. 
1072 Ez a sírtípus nem azonos azzal a Wādi Allaqiban és délebbre is előforduló, sztélé-szerűen álló kövekkel 
körülvett, valószínűleg középkori sírépítményekkel, amelyek általában az egyértelműen muszlim rítusú 
temetőkkel együtt kerülnek elő. Lásd például: Sadr - Castiglioni - Castiglioni 1995, 222, 232, 2b. tábla  
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Közös kerítőfallal körülvett sírcsoportok a Nílus-völgyből egyelőre csak 

Kalabshából és Moallából1073 ismertek. 

 

4c. Összeépült kerítőfalakkal körülvett egyedülálló és csoportosan összeépült 

sírhalmok 

 

Sírépítmények, amelyeknek csak kerítőfalai épültek össze, szintén csak a Nílus-

völgyből, Kalabshából és Moallából1074 ismertek.  

 

5. Kaptáralakú sírhalmok 

 

Egy Bir Minayhban talált, méhkas alakú, kövekből rakott, belül kisebb belső teret 

tartalmazó ovális sírhalom arra utal, hogy léteztek más fajta felépítmények is a tömör 

sírhalmok mellett az 5. - 6. században. Bár ennek a temetkezéstípusnak jelenleg csak egy 

példáját ismerjük ebből a korból,1075 nem zárható ki, hogy számos más, kirabolt, sérült 

sírhalom is eredetileg így nézhetett ki. 

 

6. Lapos, kövekkel fedett ovális, vagy kerek sírépítmények 

 

A Bereniké környéki Taw al-Kefarnál a kör alakú sírhalmok mellett több, nagy 

lapos kövekből kialakított, ovális platformszerű sírépítmény is van, amelyet kőgyűrű övez. 

Steven Sidebotham szerint ezek a sírépítmények szintén a késő római korra datálhatóak.1076  

5.2.2.3.2 Kísérő építmények 

 

A Nílus-völgyben található temetőkben a sírépítmények mellett több más, kőből 

rakott építmény is megfigyelhető, amelynek a halotti kultusszal való esetleges 

összefüggése jelenleg nem tisztázott. Több fajta apró fülke, körbekerített alacsony 

építmény, sztélé és platform volt megfigyelhető a Kalabsha környéki 

                                                 
1073 Schweinfurth 1922, 278. 
1074 Saját megfigyelés. 
1075 Ez a sírforma meglehetősen gyakori a 4. katarakta vidékén, ahol doom-grave-nek szokás nevezni. A 
ottani ilyen sírok jelentős része a Kr. e. 2. évezred második felére datálható. Paner 2003, 176-177. 
1076 Sidebotham 1999, 355-357; Sidebotham – Hense – Nouwens 2008, 208. 
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tumulusztemetkezések között. Hasonló építményekkel talán Moallában is 

számolhatunk.1077  

5.2.2.3.3 Sírmellékletek és halotti kultusz 

 

A részletesebben ismert kései temetkezésekben számos jellegzetes közös vonás 

figyelhető meg a sírmelléklet adással kapcsolatban. 

 A holttesteket zsugorítva, állatbőrre fektetve,1078 vagy esetleg textilbe csavarva,1079 

gyakran értékes ékszerekkel ellátva 1080  temették el az apró sírkamrában. A kamra 

belsejében legfeljebb néhány apróbb csésze, vagy kisebb edény kerülhetett ételmelléklettel. 

Ezek a sivatagi területen és a Dodekaszkhoinoszban gyakran kézzel formáltak. 

Mind a Nílus-völgyben Kalabshában (LX. tábla 4. kép), mind Bir Minayhban 

(XXVI. tábla 2. - 3. kép) megtalálhatóak azok a kis méretű, tégla alakú, tetejükön ovális 

mélyedést tartalmazó, elsősorban homokkőből faragott, díszített, ismeretlen funkciójú 

tárgyak, amelyek leginkább apró oltárokra emlékeztetnek Talán ugyanezt a funkciót 

töltötte be egy az Wādi Allaqibann talált bekarcolt díszítésű kerámiatárgy is.1081 (LIII. 3. 

kép) 

A sírok mellett és azok tetején talált nagyszámú edénytöredék bőséges étel és ital 

áldozatra utal. Thebais sivatagában és a Nílus-völgyben ezek gyakran bevonatos (slippes) 

és festett, behúzott peremű tálkák, nagyobb bevonatos (slippes) tálak és kisebb korsók, 

gyakran marl agyagból készült szűrősszájú korsók. A sivatagi területeken és a 

Dodekaszkhoinoszban ezen edények egy jelentős része kézzel formált, bekarcolt díszítésű 

fényezett kerámia (Eastern Desert Ware). Ezeket minden bizonnyal a sírok tetejére 

helyezték étel- és italmelléklettel. Bort tartalmazhattak azok a nagy egyiptomi és kilíkiai 

amphorák (Late Roman 1), amelyeket a felépítmények oldalfalához támasztottak, néhány 

nagyobb nyitott tárolóedényben pedig valószínűleg víz lehetett. 

Jelenleg még nem tudjuk, hogy ezek a mellékletek a temetéssel, a halotti lakomával, 

vagy halotti kultusz későbbi epizódjaival állnak-e összefüggésben.  

 

 

                                                 
1077 Daressy 1895, 28 
1078 Sadr - Castiglioni - Castiglioni 1995, 216 
1079 Schweinfurth 1922, 
1080Sadr – Castiglioni – Castiglioni man, 59-64; Sadr - Castiglioni - Castiglioni 1995, 213-215 
1081 Sadr - Castiglioni - Castiglioni 1995, 221, 26. ábra 
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5.3 Anyagi kultúra és életmód 

5.3.1 Anyagi kultúra az 1. - 3. században  

 

A Keleti-sivatag részletesebben vizsgált lelőhelyeiről ma ismert tárgyi emlékanyag 

többsége a sivatagba kívülről érkező munkásokhoz, utazókhoz és katonákhoz köthető.  

A Kr. u. 1.-3. századi lelőhelyek közül a Mons Porphyrites, 1082  a Mons 

Claudianus 1083  és Myos Hormos, 1084  valamint Bereniké 1085  kikötőjének részletesebb 

publikációja áll rendelkezésre, valamint a Koptosz - Myos Hormos és a Koptosz –Bereniké 

útvonalon végzett francia ásatások anyagának egy részének feldolgozása is megtörtént.1086  

A bányatelepek, kőfejtők, útállomások és kikötővárosok kora római kori 

ellátásának és anyagi kultúrájának részletes elemzése túlmutatna ezen dolgozat keretein, 

ezért az alábbiakban elsősorban az általános tendenciákat foglalom össze, illetve a sivatagi 

bennszülött lakossághoz köthető emlékanyagot igyekszem részletesen ismertetni.  

A publikációkból világosan látható, hogy a tárgyak szinte kivétel nélkül a sivatagon 

kívül készültek, a kőfejtők és útállomások lakói minden iparcikküket és eszközüket a 

Nílus-völgyben szerezték be. Ez alól szinte csak a különböző bányászati tevékenységhez és 

gabonaőrléshez helyben készített kőeszközök,1087 jelentenek kivételt.  

A tengerparti kikötővárosokban, az egyiptomi eredetű leletanyag mellett 

természetesen nagy számban előfordulnak a tengeri távolsági kereskedelem termékei is.1088 

Az északi terület kora római kori emlékanyagában ma még csak szórványosan 

ismert olyan lelet, amely a sivatagi népesség saját anyagi kultúrájához lenne köthető. A 

publikált ásatási anyagban mindössze két helyen, Berenikében1089 és Myos Hormosban 1090 

kerültek elő 2. - 3. századi rétegből kis számban olyan kézzel formált edénytöredékek, 

amelyek a bennszülött lakossághoz köthető Eastern Desert Ware legkorábbi példányainak 

tekinthetőek. 

                                                 
1082 Mons Porphyrites 1.-2..  
1083 Lásd a Mons Claudianus 2-3. köteteiben különösen: Winterbottom 2001; Hamilton-Dyer 2001b; 
Hamilton-Dyer – Goddard 2001; Peacock 2001; Maxfield 2001; Tomber 2006a; Tomber 2006b; Thomas – 
Tomber 2006; Knowles 2006; Bailey 2006 
1084 Whitecomb - Johnson 1979; Whitecomb - Johnson 1982 
1085 Berenike 1994; Berenike 1995; Berenike 1996; Berenike 1997; Berenike 1998; Berenike 1999-2000 
1086 Brun 2003h; Brun 2003i; Brun – Leguilloux 2003; Leguilloux 2006 
1087 Peacock 2001, 387-388 
1088 Összefoglalóan: Sidebotham - Wendrich 1998b, 88-93; Sidebotham - Wendrich 2001-2002, 28-29, 36-37, 
41-43; Sidebotham 2002b, 230-234 
1089 Barnard – Rose 2007, 189-191.  
1090 Barnard 2008, 10. 
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Nagy valószínűséggel szintén helyi készítésű, bennszülött kézműves termékek a 

Iovis praesidiumában (Abū Garīya 2), közvetlenül az erőd 3. század közepére keltezett 

felhagyása utáni rétegben talált, szteatitból faragott főzőedények.1091 

 

5.3.2 Étkezési szokások a kora római időszakban   

 

Az 1. – 3. századra vonatkozó archeozoológiai és archeobotanikai vizsgálatok 

szintén a fent felsorolt bányatelepek, útállomások és kikötővárosok esetében állnak 

rendelkezésre.  

Ezek eredményeiből jól látszik, hogy a kora római időszakban a telepek élelmiszer 

ellátását természetesen elsősorban a Nílus-völgyből és a Vörös-tenger partvidékéről 

oldották meg. 

 A Mons Claudianus kőfejtőiben húsként elsősorban szamárhúst és sertést 

fogyasztottak, kisebb mennyiségben pedig tevét és kecskeféléket. Nagy számban kerültek 

elő vörös-tengeri halcsont maradványok is. 1092  A Coptos - Myos Hormos útvonalon 

vizsgált praesidiumok 2. – 3. századi rétegeiben a sertéscsontok dominálnak, kisebb 

számban pedig kecskefélék is megtalálhatóak.1093  Bereniké korai rétegeiben már jóval 

magasabb a kecskefélék száma és a második helyen állnak a sertéscsontok és még 

kevesebb - a tenger közelsége ellenére - a halfélék aránya. 1094 

 A publikált botanikai maradványok és szöveges adatok alapján a Mons Claudianus 

növényi alapú élelmiszerfajtáit legnagyobb mennyiségben a Nílus-völgyből szállították, de 

kisebb helyi konyhakertek létezésére is van adat a sivatagból.1095 Az alapanyagok közül a 

legfontosabbak a búza, árpa, lencse, datolya, hagyma és az olaj, de ezek mellett néhány 

luxus élelmiszerfajta, gyümölcsök, bors és egyéb fűszernövények maradványi is 

megtalálhatóak.1096 

 Berenikében az 1.-2. században a legfontosabb növényi táplálékot, a búza és az 

árpa, mellett, a különböző hüvelyesek, datolya és olívaolaj jelentette, ugyanakkor a 

                                                 
1091 Cuvigny 2007, 420-421. 
1092 Hamilton-Dyer 2001a. 295-301. 
1093 Leguilloux 2006, 567-568. 
1094 Van Neer - Lentacker 1996, 354-355; Leguilloux 2003, 587, 258. ábra 
1095 van Der Veen 2001, 220-221; Cappers 2006, 162. 
1096 Ibid. 220-221. 
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növényi maradványok között természetesen egzotikus import termékek, mint rizs vagy 

tamarindusz maradványok is előkerültek.1097 

5.3.3 Anyagi kultúra a 3.-7. században 
 

Ahogy azt már a lelőhelyek tárgyalásnál is említettük, részletesebben publikált 

kései lelőhelyekre vonatkozó adatok szinte csak egyiptomi területről, a Mons 

Porphyritesről, 1098  Abū Ša’arból, 1099  Berenikéből 1100  és Shenshef ből 1101  állnak 

rendelkezésre, valamint több kései telep felszíni kerámia anyaga van közölve.1102 

 A sivatagi lelőhelyek kerámia anyaga, ahogy valószínűleg szinte minden iparcikke 

ebben a korban a Nílus-völgyből származott. Az anyagban dominálnak a praktikus 

használati cikkek, a különböző tárolóedények, amphorák, zárt szűrős szájú vizeskorsók, a 

finomabb edények között pedig nagyon gyakoriak a kisebb, talpas asszuáni tálkák. Jóval 

kisebb számban előfordulnak észak-afrikai sigillata edények is. A Wādi Hammamattól 

délre, a kései telepeken viszonylag nagy számban fordulnak elő kézzel formált, gyakran 

díszített Eastern Desert Ware-nek nevezett kerámia töredékek, ezek azonban a 

lelőhelyeken talált teljes edényanyagnak legfeljebb néhány százalékát teszik ki.1103 Ezzel a 

leletcsoporttal a lentiekben külön foglakozunk. 

 Fémleletek viszonylag kis számban kerültek elő ezekről a lelőhelyekről, aminek 

legfőbb oka minden bizonnyal az volt, hogy az értékes nyersanyagot folyamatosan 

újrahasznosították.  

 A régészeti módszerekkel feltárt dél-egyiptomi lelőhelyeken jelentős számban 

kerültek elő üveggyöngyök is.1104 

 Berenikében és Sikaitban 1105  nagyszámú szövetmaradvány, növényi 

alapanyagokból és állatszőrből készült fonat is előbukkant. Különösen az utóbbi, 

                                                 
1097 Cappers 2006, 156-167. 
1098 Mons Porphyrites 2. 
1099Sidebotham - Riley - Hamroush - Barakat 1989; Sidebotham 1993; Sidebotham 1994b  
1100 Berenike 1994; Berenike 1995; Berenike 1996; Berenike 1997; Berenike 1998; Berenike 1999-2000 
1101 Tomber 1998, 170-179; Tomber 1999,146-153; Sidebotham 1998b, 192; Sidebotham 1999b, 185 és 198-
199; 
1102 Whitcomb - Johnson 1979, 297-300; Sidebotham - Barnard – Pyke 2002 
1103  Saját megfigyelés. Pontos statisztika szisztematikus gyűjtés hiányában ma nem lehetséges. A 
terepbejárások során az összes Keleti-sivatagban dolgozó munkacsoport előszeretettel gyűjtötte be a feltűnő, 
különleges díszítésű kézzel formált töredékeket.  
1104 Bir Minayhban és Sikaitban is nagy számban kerültek elő ilyen leletek. Saját megfigyelés. 
1105 Saját megfigyelés a 2002/2003-as szezonból. 
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kecskefélék szőréből készült fonatokat a kutatás a bennszülött sivatagi népességgel hozta 

összefüggésbe Berenikében.1106    

5.3.4 Az Eastern Desert Ware 
 

Az Eastern Desert Ware-nek nevezett kerámia csoport elkülönítése a sivatagi 

leletanyagban a berenikéi feltárásokhoz köthető. A város elsősorban 4.-6. századi 

rétegeiben relatív nagy számban fordultak elő ezek a kézzel formált, legtöbbször bekarcolt 

díszítésű edények.1107  

A későbbi kutatás, amelynek főként Hans Barnard nevéhez köthető, számos további, 

kései egyiptomi lelőhelyen is kimutatta ennek a kerámia anyagnak az előfordulását, így a 

Mons Smaragdinus késő lelőhelyein, számos kisebb-nagyobb kései telepen. A sivatagban 

talált edények nagyfokú hasonlóságot mutatnak az Alsó-Núbiában, elsősorban a Kalabsha 

környéki tumulsztemetőkben feltárt leletanyaggal,1108 de hasonló edények Sayalában1109 és 

Quasr Ibrimben1110 is előfordulnak kisebb számban, sőt néhány jellegzetes töredék a 4. 

katarakta vidékén és Kurgusban is előkerült.1111 Nagyon hasonló edényformák kerültek 

publikálásra a Wādi Allaqi és Wādi Gabgaba temetőiről szóló rövid előzetes 

jelentésekben1112 , valamint Tabotból is.1113  Minden valószínűség szerint ilyen edények 

találhatóak nagyszámban Deraheibben is.1114 A. Manzo kutatásai ezt a tradíciót a Gash-

delta környéki késő antik Khatamiya csoport kerámiájával hozta összefüggésbe.. 

A jelenleg ismert és publikált Eastern Desert Ware edények formakincse, amelynek 

összefoglaló publikációját Hans Barnard készítette, 1115  legnagyobb részben kisebb-

nagyobb behúzott peremű, gömbtestű edényekből, kisebb csuprokból, vékonyabb falú, 

kihajló peremű csészékből és poharakból áll össze. Kisebb számban apróbb, kiöntőcsöves 

edények is előfordulnak. Az edények közös tulajdonsága, hogy általában fekete, vagy 

barnás árnyalatúak, felületek erősen fényezett. Többségük bekarcolt, vagy tűzdelt 

technikával díszített. A mintákban domináns a geometrikus forma, a „futókutya-motívum”, 

de néhány állatábrázolás is megtalálható.  

                                                 
1106 Sidebotham - Wendrich 1998b, 89. 
1107 A korábbi kutatás elsősorban déli, meroitikus műhelyekkel hozta összefüggésbe ezt az edénytípust: 
Strouhal  1984, 269; Török 1988a, 180-181.  
1108 Ricke 1967, 46-60; Struhal 1984, 157-177, 195-200  
1109 Barnard – Dooley – Faull 2006 
1110 Barnard 2008, 158, 166-167 
1111 Ibid. 163. 
1112 Sadr – Castiglioni – Castiglioni 1995, 221, 25. ábra 
1113 Barnard – Magid 2006 
1114 Sadr – Castiglioni – Castiglioni man, 6, 67. 
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Az edények legtöbbször a pontosabban datálható nílus-völgyi kerámiával együtt 

fordulnak elő az egyiptomi területen. A legkorábbra, a Kr. u. 1.-2. századra keltezhető 

szórványos töredékek Berenikéből1116 és Myos Hormosból 1117 származnak, de a produkció 

nagy része 4. - 7. századi lehet. 

E tárgycsoport előfordulása alapján szinte biztos, hogy a sivataglakó bennszülött 

törzsek által készített kerámiatípussal van dolgunk. Míg délen a kézzel formált kerámia a 

déli területek, így Tabotban és az eritreai határvidéken élők edénykészletének alapvető 

rétegét alkotta, addig az Eastern Desert Ware északon és a Nílus-völgyben, ahol könnyen 

és olcsón elérhetőek voltak korongolt termékek, legfeljebb speciális igényeket kielégítő 

tárgycsoportként szolgált. Erre utal, hogy az ismert tárgyak jelentős része olyan gondosan 

díszített tálka és pohár, valamint esetleg speciális funkciót betöltő kiöntőcsöves edényke, 

amelyek pontos megfelelőjét az egyiptomi és núbiai fazekasok nem gyártották.  

  

5.3.5 Étkezés  

 

A Kr. u. 4. -6. századi étkezési szokásokra vonatkozólag ma csak Abū Ša’ar 

erődjéből, Bereniké kikötőjéből és Shenshef ből állnak rendelkezésre publikált adatok.  

 Abū Ša’ar tengerparti erődjének 4. századi katonai használati periódusában a 

halfélék fogyasztása dominált, e mellett sertést és kecskeféléket fogyasztottak nagyobb 

mennyiségben.1118 

 A bir ’umm fawaḫiri ásatások során a kecskefélék mellett nagyszámban kerültek 

elő helyben tartott szarvasmarha maradványok is.1119 

A berenikéi adatokból jól megfigyelhető, hogy ott jelentős változás következett be 

az étkezési szokásokban a kora római időszakhoz képest. A nílus-völgyi étrendben 

rendszeres sertésfogyasztás töredékére redukálódott ebben a korban, de a kikötőváros 

halfogyasztása is visszaszorult. Az állatcsont anyag ebben a periódusban túlnyomó 

többsége kecskefélékből származik.1120 Jól megfigyelhető továbbá a kelet-afrikai növények 

dominanciája az archeobotanikai maradványokban. A korábbi árpa és búza helyét a 

gabonafélék között elsősorban a durra (szorgum) veszi át, de más, egzotikusabb szudáni 

                                                                                                                                                    
1115 Barnard 2008 
1116 Barnard – Rose 2007, 189-191; Barnard 2008, 149, 170. 
1117 Barnard 2008, 10, 158. 
1118 Leguilloux 2003, 587, 258. ábra 
1119 Meyer 2000-2001. 
1120 Van Neer - Lentacker 1996, 354-355 
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területekről, de legalábbis a Gebel Elba környékéről származó déli növények száma is 

megnő.1121 A Shenshef ből származó adatok szinte teljesen megegyeznek a Berenikéiekkel, 

ott főleg kecskét és juhot, a gabonafélék közül dominánsan durrát fogyasztó népességgel 

számolhatunk.1122 

5.3.6 A nomád népesség életmódja  

 

Megfelelő mennyiségű régészeti adat hiányában, ma meglehetősen nehéz a keleti-

sivatagi bennszülött népesség antik életmódjával kapcsolatban, néhány általános 

megállapításon túlmenően, képet alkotni.1123 

Az a bevezetésben tárgyalt tény, hogy a vizsgált időszak éghajlata nem tért el 

jelentősen a maitól, nagy óvatossággal lehetőséget teremthetne arra, hogy területen a 

közelmúltban és a jelenkorban élő bennszülött népcsoportok életmódját összevessük a 

régészeti és történeti forrásokkal és megvizsgáljuk azt, hogy azok mennyire feleltethetőek 

meg egymásnak.  

Egy ilyen etnoarcheológiai vizsgálatban azonban komoly nehézséget okoz, hogy a 

Keleti-sivatag nagy részén élő bedzsa törzsekről csak nagyon kevés néprajzi, 

kulturantropológiai anyag áll rendelkezésre.1124 A legtöbb információt még mindig a korai 

utazók műveiből1125 és az Angol-Egyiptomi Szudán gyarmati tisztviselőinek a 20. század 

első évtizedeiben írt cikkeiből nyerhetjük. 1126  Így cs általános megállapításokra kell 

szorítkoznunk.  

A Keleti-sivatagi népesség jelentős része a mai napig nomád állattartó.1127 Északon 

és a sivatag középső részén a fő haszonállat a kecske, a juh, valamint a teve. A legdélebbi 

vidékeken korlátozott mennyiségben szarvasmarhatartásra is lehetőség van. A sivatag 

középső részén, néhány jobb adottságú völgyben lehetőség van korlátozott, az esőzésektől 

függő növénytermesztésre is, délen egyes csoportok az Atbara- és a Gash-delta környékén 

rendszeresen termesztenek gabonát. A bedzsák egyik legfontosabb gabonanövénye a 

szorgum. A sivatag belsejében élő állattartók rendszeres kereskedelmi kapcsolatban állnak 

                                                 
1121 Cappers 2006, 160-162. 
1122 Van Neer - Ervynck 1999, 442-443; Cappers 1999, 424-425. 
1123 Modell alkotásra korábban Karim Sadr tett kísérletet, véleményem szerint régészeti szempontból kevés 
eredménnyel: Sadr 1991a. A közelmúltban pedig Hans Barnard írt egy nehezen értelmezhető cikket a 
témában Barnard 2009.   
1124 Talán a legrészletesebb és informatívabb munka az északon élő, a 18-19. században bevándorolt ma’aza 
beduinokkal foglakozik: Hobbs 1989. 
1125 Lásd a kutatástörténet fejezetben. 
1126 Clark 1938; Sandars 1933 és 1935; Owen 1937. 
1127 A nomadizmus régészetéhez lásd: Cribb 1991. 
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a Nílus-völgy letelepedett népességével, egyes családok, klánok pedig kényszerből, vagy 

egyéni döntésük alapján letelepednek a folyóparton.  

A fenti adatok jól párhuzamba állíthatók azzal, amit az 1. - 7. században a 

sivatagban élő népességről tudunk. 

A sivatagi lakosság a kései ókorban elsősorban nomád állattartással foglakozhatott, 

egyes helyeken kiegészítve korlátozott mezőgazdasági tevékenységgel. Az állatállomány a 

kecske, juh és teve mellett, legalábbis a Nílus-völgy közvetlen közelében1128 és az etióp 

határvidéken szarvasmarhával is kiegészült.1129  

A nomád állattartók az ókorban is szimbiózisban éltek a Nílus-völgy lakosságával, 

és ahogyan azt Alsó-Núbia és a Thebais példáján láthatjuk, egyes csoportjaik gyakran 

letelepedtek a Nílus-völgy peremén, továbbra is rendszeres kapcsolatban maradva a 

sivatagban élő rokonaikkal.  

A nomád csoportok szálláshelyeit elsősorban állatszőrből, gyékényből és akáciából 

készült kunyhók és sátrak jelentik, amelyeknek alkalmanként kősorokkal körberakott 

alapjai jól megfeleltethetőek a késő antik sivatagi telepek durvább épületeivel. Nagyobb, 

komolyabb házakból álló telepeket, a mai adataink szerint, az újkorban nem építettek a 

sivatag belsejében.  

  

                                                 
1128 FHN III 319. 
1129 FHN III. 298. 
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6.Összefoglalás 

6.1 A „láthatatlan” sivataglakók 
 

A sivatagi kutatás egyik jelenleg megoldatlan régészeti problémája a bennszülött 

népesség tárgyi emlékeinek és lelőhelyeinek látszólagos hiánya a Kr. e. 1. évezredtől a Kr. 

u. 2.-3. századig, a legdélebbi területeket leszámítva.1130 

Ennek legfőbb oka természetesen a szisztematikus kutatások nagyon korlátozott 

mennyisége lehet, amellyel könnyen magyarázhatjuk, hogy egyelőre nem találtuk meg a 

feltételezett nomád lakosság nehezen felismerhető szálláshelyeit, táborait.  

Az utóbbiban fontos szerepet játszhat egy geomorfológiai tényező is. Ez pedig az, 

hogy a keleti-sivatagi nomádok (de az utazók is) általában a kutak közelében, a vádik 

aljában ütik fel táboraikat ma is, olyan helyeken, ahol a rendszeresen lezúduló esőzések 

néhány évtized alatt eltűntetnek, elmosnak, és odébb szállítanak minden tárgyi nyomot. 

Nehezebb ugyanakkor azt megmagyarázni, hogy miért nem ismerjük a sivatagi 

népesség temetkezési formáit ebből az időszakból. A kérdésre számos válasz lehetséges. 

Az egyik, hogy a korábbi időszakok síremlékei nem különböznek jelentősen a későbbi 

korok sírdombjaitól, így egyiptomi és szudáni területen jelenleg szisztematikusan feltárt és 

publikált, összesen húsznál is kevesebb temetkezés között egyszerűen nem volt ilyen 

korú. 1131  Ezt a feltételezést erősíthet meg Agatharkhidész szicíliai Diodórosznál 

fennmaradt leírása a Troglodüták temetkezési szokásairól. 1132  A Kr. e. 2. századból 

származó forrás meglehetősen pontos leírást ad a zsugorított helyzetű, csontvázas 

temetkezésről és tumuluszépítésről. 

A másik, véleményem szerint kevésbé valószínű válasz, hogy a Vörös-tengeri 

hegységet nagyon kis számban lakták ebben a korban bennszülöttek, és ők alig hagytak 

maguk után megfigyelhető régészeti emléket.  

A legkorábbi, talán bennszülött népességhez köthető sírtípust a Hitan Rayan 

bejáratánál1133 és a Via Hadriana mentén,1134 apró, lapos kövekkel lefedett, ovális kősorral 

                                                 
1130 Fattovich 1990, 35-38. 
1131 Kivételt jelenthet a Wādi Allaqi környékén feltárt D16.1 sír, amely bár valószínűleg későbbi, de az itt 
elrejtett aranykincseket tartalmazó bőrzsák C14 adatai Kr. e. 179-52 közötti dátumit adtak. Sadr - Castiglioni 
- Castiglioni 1995, 218, 227. 
1132 FHN II. 147 
1133 Sidebotham 1996b, 398-400. 
1134 Sidebotham – Hense – Nouwens 2008, 198-199, 8.1 ábra .  
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körberakott, a felszíni kerámia alapján Kr.u. 1. - 2. századra datálható sírok jelenthetik, 

amelyeknek kultúrához való kötése egyelőre bizonytalan. 

6.2 Római jelenlét a sivatagban  

 

A ma rendelkezésre álló régészeti adatok szerint az Egyiptom elfoglalása utáni első 

két évtizedben a római kormányzat Myos Hormos kivételével még csak kevés figyelmet 

szentelt a keleti-sivatagi erőforrásoknak és a vörös-tengeri kikötőknek. A legfontosabb 

logisztikai útvonalat a Ptolemaiosz-korban használt, Edfu – Bereniké és a Wādi 

Hammamatban futó utak jelentették. A késő Ptolemaiosz-kori déli aranybányák egy része 

valószínűleg tovább működött a római kor első időszakában. 

A Kr. e. 1. század legutolsó éveitől Apollónopolisz Magna (Edfu) szerepét Koptosz 

vette át1135, és a korábbi évezredekhez hasonlóan ismét ez a város lett a „Keleti-sivatag 

kapuja”,  és egyben vámközpont a Nílus-völgyben. 1136  

Ettől kezdve számolhatunk jelentősebb forgalommal a Koptosz - Bereniké úton, 

ahol az első datálható felirat Kr. e. 4-ből származik.1137 

Tiberius uralkodása idején, a Kr. u. 10-es években indult meg az intenzív 

kőbányászat Wādi ’Umm Wiqāla környékén1138 és a Wādi Hammamat kőfejtőiben, 1139 

valamint a Mons Porphyritesen. A Mons Claudianuson csak néhány évtizeddel később, 

valószínűleg Nero alatt kezdődött meg a kitermelés.1140  

A sivatagi útvonalakat és bányatelepeket már Augustus korától külön lovagrendű 

katonai tisztviselő, a praefectus Montis Berenicidis (ἔπαρχoς Βερνίκηϛ) felügyelte. A 

legelső ismert ilyen tisztviselő Publius Iuventius Rufus, egyben a smaragd, a topáz és 

Egyiptom összes bányája, valamint a gyöngyhalászok főfelügyelője is volt. 1141  

 Míg a legnagyobb kőfejtők, a Mons Claudianus és a Mons Porphyrites a nagy 

császári presztízsberuházásokhoz és építkezésekhez szállítottak kőanyagot, és az ott 

dolgozók közvetlenül birodalmi felügyelet alatt álltak, addig ma még szinte semmit sem 

tudunk az arany- és drágakőbányák státusáról, amelyek talán magánvállalkozások lehettek.  

                                                 
1135 Sidebotham 2002a, 416. 
1136 Rathbone 2002,185-186. 
1137 Cuvigny - Bülow-Jacobsen 1999. 
1138 I. Pan. 51; Legújabb kommentárja: Sidebotham - Barnard – Harell – Tomber 2001, 138-142. 
1139 I. Ko Ko 41. 
1140 Mons Claudianus II., 431 
1141 I. Pan. 51; Legújabb kommentárja: Sidebotham - Barnard – Harell – Tomber 2001, 138-142. 



 189 

 A sivatagi útvonalon nagyon jelentős kereskedelmi forgalom folyhatott a Kr. u. 1 

században az ekkor virágkorukat élő vörös-tengeri kikötők, Myos Hormos és Bereniké felé, 

ahonnan hajók tömkelege indult a kelet-afrikai, arábiai és indiai, sőt még távolabbi 

célpontok irányában. A szárazföldi útvonalak biztosítására már a század első felében 

víztározók és kisebb útállomások épültek a hegyek között.1142  

 A korábbi, valószínűleg jelentősebb erődítés nélküli útállomásokat a Flavius-kortól 

kisebb erődített víztározóként, útállomásokként és ellenőrzőpontokként funkcionáló 

praesidiummá építették át a Myos Hormos és a Bereniké útvonalon.1143 Hasonló szerkezetű 

táborok épültek Qena (Kainé) felől1144  a Mons Porphyritesre és a Mons Claudianusra 

vezető útvonalak mentén, ezek mellett nagy külső vályúrendszerek és karámok szolgáltak a 

kőtömböket szállító állatok szervezett itatására.  

 Az északi kőfejtőkben nagy létszámú, közvetlenül a császári udvarhoz kötődő 

munkásközösségek dolgoztak, amelyek rendszeresen bőséges utánpótlást kaptak a Nílus-

völgyből.  

 Az útvonalak átlagos praesidiumaiban 10-20 fős kisebb helyőrségek állomásoztak, 

közülük a 2. században 3-5 fő volt lovas katona. A praesidiumok vezetői, a curatorok 

közvetlenül a praefectus Montis Berenicidis-nek, illetve útvonalak végén álló Nílus-völgyi 

táborban, elsősorban Koptoszban állomásozó csapattestek parancsnokainak jelentettek. 

 Ezekből a táborokból előkerült levelezés kevés információval szolgál a sivatagon 

áthaladó kereskedelemről, de a myos hormosi és berenikéi ásatások leletanyaga annál 

bőségesebb forrással szolgál arról, hogy milyen nagy értékű egzotikus áru áramlott 

keresztül a területen.  

 A sivatagi útvonalak megállóinak kiépítése és megerősítése a komoly adóval sújtott 

áruforgalom biztosításán és a birodalmi postahálózat támogatásán túl, minden bizonnyal 

összefügg a sivatagi bennszülött csoportok mobilizálódásával és portyázásaival.  

 A római jelenlét déli határát jelenleg még nem ismerjük. A Wādi Allaqi 

Dodekaszkhoinosszal határos részén egyelőre nincsen publikált római lelőhely, 

ugyanakkor a vádi nyugati végében, a Deraheib-ben előkerült hellénisztikus leletanyag, és 

az úgynevezett „B” tábor formája alapján1145 nem lehet kizárni egy rövid római jelenlétet 

Berenikétől jóval délebbre is. Talán szintén egy déli, a Dodekaszkhoinoszban állomásozó 

                                                 
1142 I. Portes 67.; Cuvigny 2000, 162.; Plinius Nat. Hist. 6.26.102. 
1143 Bagnall - Bülow-Jacobsen - Cuvigny 2001. 
1144 Qena (Kainé) a nagy bányatelepeken dolgozónak és hozzátartozóiknak lakóhelyeiből császárkor elején 
újonnan létrejött kisváros volt: Cuvigny 1998. 
1145 Sadr - Castiglioni - Castiglioni – Negro 1995, 5. kép. 
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csapattest által használt, ma még ismeretlen sivatagi úthálózatról tanúskodhat több, 

Krokodiloban előkerült katonai jelentés másolata.1146 

 Hadrianus korában, Kr.u. 137-ben egy új, Antinoopoliszból kiinduló északi útvonal 

épült ki, amely egy nagyon kopár, kelet-nyugati sivatagi szakasz után a Vörös-tenger 

partján vezetett végig. Az, hogy ennek a meglehetősen hosszú útvonalnak mekkora valódi 

kereskedelmi jelentősége volt, az ma még vitatott,1147 de nem elképzelhetetlen, hogy ezt az 

északi útvonalat és a tenger menti jobban átlátható szakaszt biztonságosabbnak ítélte a 

birodalmi kormányzat.   

6.3 Barbárok a kapuknál - A sivatagi népesség a 2. -3. században  

 
Bár Sztrabón még kisszámú, veszélytelen sivatagi népességről ír,1148 a 2. század 

elején a katonai jelentésekben hirtelen nagy számban találkozunk sivatagi nomádok 

támadásiról szóló beszámolókkal. Az első ilyen szövegek a sivatagi praesidiumokból 

Traianus és Hadrianus korából származnak,1149 de már a 1 század második felében voltak 

kisebb összecsapások a hegyekben.1150 A babár portyákról szóló beszámolókban közös 

elem, hogy a támadók gyakran tevékkel közlekednek és tevéket rabolnak.  

Ez az információ mindenképpen a sivatagi népesség nagyfokú mobilizálódást 

mutatja. Ezzel együtt is, a jelentésekben szereplő néhány tucatnyi, vagy akár 60 fős 

portyázó csapatok azonban elsősorban csak karavánokra, és a 15-20 fős sivatagi 

helyőrségekre jelenthettek valódi veszélyt, tényleges katonai erőt ekkor még a szövegek 

szerint nem képviseltek.   

A 2. század 2. felében északon, a Mons Claudianus osztrakonjaiban is vannak 

adatok a barbár fenyegetésre.1151 

Ugyanebben a korszakban jelennek meg az első, a sivatagi népességhez köthető 

emlékek az egyiptomi régészeti anyagban. A fent említett, feltételesen az 1.-2. századra 

datált, talán bennszülöttekhez köthető hitan rayani temetkezések mellett, ekkor bukkannak 

fel először kis számban kézzel formált, bekarcolt díszítésű, fényezett (Eastern Desert Ware) 

edények töredékei Berenikében1152 és Myos Hormosban. 1153 

                                                 
1146 Cuvigny 2005, 135-154. 
1147 Sidebotham – Hense – Nouwens 2008, 42-43. 
1148 Strabon 17.1.2. 
1149 RMH, 351-352. 
1150 FHN III. 224.  
1151 RMH, 352. 
1152 Barnard – Rose 2007, 189-191.  
1153 Barnard 2008, 10. 
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A sivatagi népesség akkulturálódásának folyamata jól érzékelhető a praesidiumok 

jelenleg még sajnos csak előzetesen publikált levelezéséből, amelyekben a Severus-kortól 

már egyre gyakrabban tűnnek fel barbárok, akik részben ellátmányt is kapnak a táborokban. 

E barbárok türannosznak nevezett vezetője, Baratit görög nyelvű levelet íratott a berenikéi 

útvonal curatoraiank.1154 Egy levélben szereplő barbár küldött a dekanosz címet viselte.1155  

Ahogy az egy a praesidiumából elűzött monomakhosz (valószínűleg fegyveres 

karavánkísérő) beszámolójából kiderül,1156  egy idő után a sivatagi útvonalak tényleges 

ellenőrzése e barbárok kezébe került. Érdekes adalék, hogy a praesidium elleni támadást 

vezető barbár latin nevet visel, ahogy egy másik szövegben szereplő, egy praesidiumban 

ellátmányt kapó másik barbárt Petroniusnak hívták. 1157  Ez alapján talán arra 

következtethetünk, hogy egyes sivataglakók a római hadseregben is szolgáltak. 

 Mindeközben a Monumentum Adulitanum II. alapján úgy tűnik, hogy a Vörös-

tengeri hegység déli részén élő törzsek, köztük a bedzsák, legalábbis egy időre, a 

felemelkedőben lévő Axumi királyság befolyása alá kerültek a 2. vagy a 3. században.1158 

Az feliratot állíttató ismeretlen etióp uralkodó beszámol arról, hogy új szárazföldi 

karavánutat alakított ki egészen Egyiptomig. Talán ennek a szárazföldi karavánútnak az 

egyik állomása lehet Tabot, amely lelőhely legkorábbi közölt C14-es adatai talán a 2. 

századra keltezhetőek.1159  

 A 3. század közepére a Római Birodalom belső válságának következményeként a 

sivatagi praesidiumokban megszűnt a katonai jelenlét. Jelenleg nincs egyértelmű régészeti 

adatunk, hogy a sivatagban ezután a tetrarchia koráig bárhol is folyt volna kitermelés. A 

praesidiumok feladása, a ma rendelkezésre álló régészeti adatok szerint, nagyobb pusztítás 

nélkül történt. A sivatagi övezet feladása korban talán egybeesett a Dodekaszkhoinosz 

katonai kiürítésével.1160  

 A 3. század második felében néhány szórványos és vitatható hitelességű forrás 

szerint már Koptosz környékét is érték blemmi támadások.1161 

                                                 
1154 Grimal 1999, 506.; Cuvigny 2007, 320. A név az előzetes jelentésekben, és minden bizonnyal az 
osztrakonokon is, több változatban fordul elő. 
1155. Grimal 1998, 541. 
1156 Grimal 1999, 506. 
1157 Cuvigny 2000b, 417-418. 
1158 FHN II. 234. 
1159 Magid 2004, 163-165. 
1160 Speidel 1988, 778.; Török 1988, 29-30. 
1161 Historia Augusta, Probus 17.= FHN III 284; Zosimos, Historia Nova 1.71.1=FHN III 323. A két forrás 
valószínűleg ugyanarról 280 körüli felkelésről szól, amikor a lázadókat blemmi harcosok támogatták.  
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6.4  A 4. század  

 

A tetrarchia korában és a Constantinus dinasztia első évtizedeiben jelentős katonai 

és közigazgatási lépések történtek Thebais biztonsági helyzetének stabilizálásra.1162  Új 

erődök épültek a határvidéken Asszuán körzetében és felső Egyiptomban, Koptoszban,1163 

Luxorban1164  és Ombos mellett,1165  ugyanakkor a Vörös-tenger partján álló Abū Ša’ar 

valószínűleg a kereskedelmi útvonalak védelmével áll összefüggésben. 1166  Nagyon 

kérdéses, hogy a Via Hadriana Abū Ša’artól Bereniké felé vezető szakaszán valóban 

voltak-e kiépített római útállomások ebben a korban, ennek ugyanis jelenleg nincs 

régészeti bizonytéka.  

Sokkal valószínűbbnek látszik, hogy Bereniké utolsó nagy, 4. század közepétől az 5. 

századig tartó prosperáló időszakában a klasszikus déli sivatagi útvonalakat használták a 

kereskedelmi karavánok, minden bizonnyal megfizetve a bennszülöttek szolgáltatásait.  

Az északi bányatelepek közül a Mons Porphyrites, és a hozzá tartozó megállók 

felújított hálózata a 4. század második feléig működött. 

A birodalom határán túlnyúló diplomáciai befolyás és érdekérvényesítés 

bizonyítéka a Flavius Abinnaeus kiküldetéséről szóló beszámoló,1167 amely megmutatja, 

hogy a római kormányzat diplomáciai és katonai eszközöket is bevetett a barbár 

vezetőréteg fölötti befolyás megszerzésében. 

Ennek a politikának eredménye részben az is, hogy a Kusita királyság összeomlása 

utáni időszakban a Dodekaszkhoinosz a noba és a blemmi törzsek közötti háborúskodások 

hadszínterévé változott, amelynek végére a blemmik a 4. század utolsó évtizedére 

megszerezték Kalabsha környékét.  

Ezekben az évtizedekben ugyanakkor már Felső-Egyiptom sem volt biztonságban a 

barbár portyázók támadásaitól. 

A szöveges emlékek és a régészeti bizonyítékok alapján legkésőbb a 4. század 

végétől blemmi befolyási övezethez tartozott a Mons Smaragdinus és Bereniké körzete is. 

6.5 Az 5. század  

 

                                                 
1162 Bowman 1978. 
1163 Rathbone 2002, 194-195. 
1164 el-Saghir et al. 1986. 
1165 Abdel Wareth – Zignani 1992. 
1166 Sideboatham 1994 , 157-158.; Sideboatham 1997, 503. 
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Legkésőbb a 4. század végére - az 5. század első felében megszűntek a római-

bizánci bányatelepek és táborok a Keleti-sivatag északi részén is.1168 A Mons Porphyrites 

és Abū Ša’ar irányában, a tenger felé valószínűleg tovább használták még utazók az északi 

sivatagi utat, a porfírbányák környékén 1169 és az elhagyott abū ša’ar-i erődben szerzetesi 

közösség telepedett meg.1170  

A Hammamat vádi bejáratánál fekvő Phoinikon (Laqita), ahol a Kr.u. 392-394 

között lezárt �otitia Dignitatum szerint még az ala VIII Palmyrenorum állomásozott,1171 

legkésőbb a Kr.u. 420-as években a blemmik kezére került.1172  

A Dodekaszkhoinosz a századfordulón blemmi uralom alá került és elsősorban az 5. 

század első felére datálható kalabshai templomfeliratok a völgyben letelepedett csoportok 

elitjének gyors akkulturációjáról tanúskodnak. A Kalabsha környékén, a sivatag szélén 

létrejött, kör alakú kőhalmokból álló temetők ezeknek a letelepedett csoportoknak a 

temetkezései. Olümpiodórosz adatai szerint a núbiai területeket uraló sivatagban lakó 

blemmi király uralma északon legalábbis a Mons Smaragdinus vidékéig, de valószínűbb, 

hogy a Hammamat vádiig, vagy még tovább terjedt észak felé.  

A blemmik Dodekaszkhoinoszbeli uralmának kezdetén, a 4.-5. század fordulóján 

jelennek a thebaisi sivatag belsejében az első nagyobb - nem bányákhoz, vagy kőfejtőkhöz 

tartozó - falvak, telepek sátorhelyekkel és kőépületekkel. Az ilyen sivatagi telepek 50-200 

kőépület maradványát tartalmazzák, amely legalább, még nem egy idejű használat esetén is, 

50-150 fős közösségek jelenlétét valószínűsítik. Ezek a falvak, ahogy a környezetükben 

gyakran megtalálható tumulusztemetők is jelzik, a minden bizonnyal a sivatagon keresztül 

folyó kereskedelemből és a nyersanyag-lelőhelyekből bőségesen profitáló sivatagi 

népesség, a blemmi közösségek lakóhelyei. Ezek a - legalább is részben - letelepedett 

csoportok az itt talált, nagyrészt Egyiptomból származó régészeti anyag alapján, bőségesen 

részesültek a nílus-völgyi iparcikkekből és a nagyszámú amphora és szállítóedény alapján, 

valószínűleg az élelmiszerekből is. 

A fentieknél még gondosabban megépített épületekből álló központok működtek 

ekkor a Mons Smaragdinus bányatelepeinek övezetében, a Hammamat vádi közepén fekvő 

aranybányánál, Bir ’Umm Fawḫirban, és Bereniké környékén, Shenshefben. Az első 

                                                                                                                                                    
1167 P.Abinn. 1, FHN III 295; Török 1988a, 31-32. 
1168 A Mons Porphyrites pontos felhagyása bizonytalan mivel a rendes éremforgalom már a 4. század 
közepén megszűnik, de a kerámiaanyag talán az 5. század közepére datálható. Mons Porphyrites 2., 424-426. 
1169 u.o. 
1170 Sidebotham 1994, 156-157. 
1171 Notitia Digntatum XXXI, 35, 65.;Török 1988a, 48.  
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kettőnél azonban valószínűleg a Nílus-völgyből érkezett specialistákkal és vállalkozók 

közösségeivel számolhatunk a sivataglakók mellett. 

Bár Sikait pogány sziklatemplomában található egy vésett kereszt és Bereniké 

kikötőjében is nagy létszámú keresztény közösség élhetett, a régészeti és szöveges adatok 

szerint a sivatagi telepeken élők túlnyomó többségben pogányok lehettek.  

Talán pont az anyagi jólét biztosítása céljából a sivataglakók rendszeresen 

megtámadták Thebaist és jelentős problémát okoztak a bizánci katonaságnak.  

Kr.u. 450 körül végül a bizánci kormányzat katonai eszközökkel próbálta a 

határvidéken élő törzseket visszaszorítani, valószínűleg kevés sikerrel. Nem zárható ki 

ugyanakkor, hogy a bizánci kormányzat támogatása és ösztönzése állhatott a noba törzsek 

előretörése mögött, 1173  akiknek uralkodója, Silko a 4. század közepére kiszorította a 

blemmiket a Nílus-völgyből.1174  

Az ezt követő noba – blemmi háborúk és tárgyalások néhány részletét felvillantó 

Phonen-levél jól mutatja a blemmi és noba csoportok törzsi szervezetét, illetve a gyakran 

anarchikus állapotokat. A háborúkból végül a nobák kerültek ki győztesen, akik a bizánci 

udvar számára minden bizonnyal könnyebben kezelhető szomszédoknak, 

szövetségeseknek bizonyultak, és a 6. században felvették a kereszténységet.1175  

6.6 A 6.– 7. század 

 

A Dodekaszkhoinosz elvesztése után, a nobák megnyerése mellett a bizánci 

kormányzat igyekezett legalábbis egyes blemmi csoportokat maga mellé állítani. A 

gebeleini levelek,1176 valamint az al-Kab és a Moalla környéki sivatagszéli tumuluszmezők 

és települések blemmi foederati csoportok letelepedéséről adnak hírt az 5. - 6. században. 

A felső-egyiptomi közösségek számára azonban nem mindig jelentettek biztonságot 

ezek az ekkor még nagyrészt pogány csoportok, akik ha kellett, könnyen bevethetőek 

voltak a helyi hatalmasságok és bajkeverők manipulációiban. Ahogy az egy Kr.u. 552-ben 

írt petícióból is kiderül, még a philaei templom bezárása után is gondot jelentettek ezek a 

csoportok Ombos környékén.1177 

                                                                                                                                                    
1172 Török 2008, 524-525. A legvalószínűbb, hogy ez már a 390-es években megtörtént. Ennek datálásnak a 
fő alapja Epiphaniusz De XII gemmis című műve. (FHN III. 305.) 
1173 Silko utódjának korában, a Tantani levelezés szerint (FHN III. 320 -322) már rendszeres kapcsolat van a 
bizánci katonai vezetők és a nobák között.   
1174 FHN III, 317; Török 1988a, 56-60. 
1175 Török 1988a, 69-73. 
1176 FHN III 331-343. A gebelini levelek datálásához lásd: Török 1988a, 68-69. 
1177 Dijkstra 2005a. 
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Thebais sivatagában eközben fokozatosan megszűnt a korábbi prosperitás. Bereniké 

kikötőjének 6. század közepén történő bezárása, és smaragdbánya telepek ma még 

ismeretlen okból való hanyatlása után, fokozatosan elhagyták a korábbi sivatagi telepeket. 

Ennek, véleményünk szerint elsősorban gazdasági okai lehettek, nem elképzelhetetlen 

ugyanis, hogy ezek a nagyobb közösségek nem voltak önfenntartók és a gazdasági 

hanyatlás következtében ismét kisebb csoportokra váltak szét. Valószínűnek tűnik 

ugyanakkor, hogy ez folyamat elhúzódott az arab hódításig. 

A Kr.u. 570-es években ismét jelentősebb barbár betörések sújtották Felső-

Egyiptomot.  

A feltételezett gazdasági hanyatlás ugyanakkor, a mai adataink szerint, csak Felső-

Egyiptom sivatagi övezetét sújtotta, az Wādi Allaqi és a délen fekvő területek arannyal teli 

sírjai e déli vidékek és a kora középkori bedzsa királyok gazdagságáról tanúskodnak.  

6.7 A korai bedzsa kultúra  

 

A fentiek alapján logikus a kérdés, hogy beszélhetünk-e egységes sivatagi 

kultúráról a Vörös-tengeri hegységben, a kései antikvitásban és a korai középkorban? 

Véleményünk szerint, igen.  

Ahogy láttuk, a déli területen a 3. - 4. századtól megjelenő Khatamiya-csoport 

kerámiája nagyfokú hasonlóságot mutat az északi területről ismert Eastern Desert Ware-rel 

és a temetkezési szokások is igen hasonlóak a Mendillo - Šamadi környékén át az Wādi 

Allaqin keresztül, a Thebais területéig kimutatható, legalább a 4. századtól megjelenő kör 

alakú kő sírhalmokhoz. E mellett a szöveges források is igen árulkodóak. Az olasz kutatás 

a Khatamiya-csoportot az axumi királyok által ellenőrzés alá vont bedzsa törzsekkel 

azonosítja. Az egyiptomi területeken a sivataglakók elnevezése a görög és latin nyelvű 

forrásokban a 3. századtól egységesen blemmyes, a kopt szövegekben ��������� 

amelynek a 8. századtól kezdve az arab szövegekben megfelelője a bedzsa (البجا). 

Ezt a kultúrát természetesen több névvel is illethetjük, de az egész Keleti-sivatagra 

vonatkozólag talán a legszerencsésebb az axumi görög és később, az arab forrásokban is 

használt bedzsa elnevezés átvétele. Bár a kutatások mennyisége ma koránt sem elegendő 

végleges válaszok adására, az azonban a földrajzi elzártság miatt is nagyon valószínűnek 

látszik, hogy ez a korai bedzsa kultúra helyben, a Vörös-tengeri hegységben kifejlődött 

jelenség. 

Mit tudunk erről a kultúráról? 



 196 

A régészeti és szöveges emlékek alapján a 4. században az Etióp magasföld 

tövében élő csoportok valószínűleg nomádok voltak, és Ezana győzelmi felirata 

alapján,1178 nagyszámú birkát és szarvasmarhát, és valószínűleg tevét tartottak. Mintegy 

egy évszázaddal későbbi forrás, Phonen blemmi király Abournihoz írt levelének1179 szintén 

fontos elemei a birkák, szarvasmarhák és tevék, amelyet az előző noba uralkodó, Silko 

jogtalanul tartott meg. 

A juhfélék fogyasztásának dominanciája figyelhető meg Bereniké 4.-6. századi 

rétegeiben, amelyet a kutatás szintén a sivatagi törzsek étkezési szokásival hozz 

összefüggésbe. Az utóbbi már csak azért és feltűnő, mivel itt a tengerparton a 

halfogyasztás is jelentősen visszaszorult a korábbi korszakokhoz képest.1180  

A táplálkozásban az állati termékek mellett feltűnő Bereniké és Šenšef 4. - 6. 

századi rétegeiben a cirok (szorgum) dominanciája,1181 amely tejjel összekeverve ma is az 

egyik fő táplálék az Etbai területén élő nomádok között.  

A sivataglakók anyagi kultúrájáról már kevesebb emlékünk van. A sivatagi 

népességgel hozza összefüggésbe a kutatás Bereniké kikötőjének késői rétegeiben 

előkerült nagymennyiségű juhfélék szőréből készült kötél és ruhamaradványokat.1182  

A sivatagi környezet nem kedvezett a kerámiagyártásnak, így bár az Eastern Desert 

Ware-nek nevezett kerámia nagy valószínűséggel helyben készült áru, ezeket a kézzel 

formált edényeket az északi területeken, ahol könnyen hozzáférhetőek voltak a nílus-

völgyi edények, csak kisebb számban használták. Az utóbbiak elsősorban finom 

ivóedények- és olyan speciális formák voltak, amelyek hiányoztak az import 

repertoárból.1183  

Az egyiptomi területen talált nagyszámú üveggyöngy 1184  minden valószínűség 

szerint a bennszülött népesség ízlésébe, viseleti szokásaiba enged bepillantást 

Nem lehetetlen, hogy ugyanezen északi csoportnak, a blemmiknek az ízlését 

tükrözik azok az apró, 4. század végénél későbbi barbár follis-utánzatok, amelyeknek 

vajmi kevés valódi kereskedelmi értéke lehetett. Ilyen kisméretű, nem egészen 10 mm-es 

érmek eddig Bir Minayhban, 1185  Berenikében 1186  és Alsó-Núbiában, Sayalában 1187  is 

                                                 
1178 FHN III. 298. 
1179 FHN III 319. 
1180 Van Neer 1996, 352-355. 
1181 Cappers 2006, 157-158; 160-162. 
1182 Sidebotham - Wendrich 1998b, 89. 
1183 Például a kiöntőcsöves edények ilyen speciális funkcióval rendelkezhettek. 
1184 Sikaitban például csak 2002/2003-szezonban több, mint 2500 db, Bir Minayhban pedig közel száz ilyen 
üveg gyöngy került elő. 
1185 Bir Minayhban 2 darab ilyen érem van: Lassányi – Németh man. 
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előkerültek. A kalabshai temetők sírjaiból előkerült, núbiai viszonylatban jelentős számú 

érem1188 is arról tanúskodik, hogy a Nílus-völgyben letelepedett blemmik kedvelték ezeket 

a bronzpénzeket.1189 

Bár valódi pénzforgalommal csak az egyiptomi Nílus-völgyben és Berenikében 

számolhatunk, minden bizonnyal értéktárgyként szolgálhattak a Bir Minayhban és 

Bir ’Umm Fawaḫirban1190 megtalált apró nyerssmaragd darabok. 

Bár a sziklarajzok pontos datálása meglehetősen bizonytalan, könnyen lehetséges, 

hogy a Winkler és Červiček által blemmiknek nevezett lándzsával, kerek pajzzsal és 

alkalmanként íjjal felszerelt, tevén ülő harcosok ábrázolásai valóban a Kr. u. 1. évezredben 

készültek. 1191  Nem kizárt, hogy blemmi fegyverzethez tartoznak a Sikaitban 1192  és a 

Kalabshában1193 is megtalált, (LX. tábla 5. kép) speciális formájú szakállas nyílhegyek, 

valamint a minden bizonnyal a Nílus-völgyben gyártott sikaiti pikkelypáncél töredékek.1194 

A bedzsa telepekkel kapcsolatban információink jelenleg elsősorban a Thebaisszal 

határos területre korlátozódnak. Bár nagyon valószínűnek látszik, hogy a sivataglakó 

csoportok jelentős része az év nagyobbik részében állattartással foglakozott és csak könnyű 

szerkezetű kunyhókban lakott, egyes északi központokban a sátorhelyek mellett 

kőalapozású épületek építését is elsajátították. A legfontosabb kereskedelmi útvonalak 

mentén és a bányatelepek közelében pedig valódi kőépületek épültek a 4. század vége és a 

6. század között.  

Bár az északi állandóbb telepeket a 6. vagy a 7. században elhagyták, a ma 

rendelkezésre álló adatok szerint a nagyobb fejedelmi/királyi központok környékén, 

Deraheibnél és Nubtnál később is megamaradtak a kőépületekkel rendelkező központok. 

A legtöbb információnk a temetkezési szokásokkal kapcsolatban van. Bár néhány 

vonás, mint sztélék vagy melléképületek állítása regionális eltéréseket mutatnak, a 

sivataglakók legjellegzetesebb temetkezési formája ebben a korban a zsugorított helyzetű, 

apró kőkamrák fölé rakott kerek kő sírhalmok építése, amely mellé/fölé bőséges étel- és 

italáldozatot helyeztek.  

                                                                                                                                                    
1186 Itt három példány ismert: Sidebotham - Seeger 1996, 196.; Sidebotham 2007a, 202., 207-208. 
1187 Kromer 1967, 129. 
1188 Ricke 1967, 39; Strouhal 1984, 230-231.  
1189 Érdekes ezt összevetni azzal, hogy Ballanában és Qustulban, a nagy fejedelmi/királyi temetkezésekben 
mindössze egy darab érme került elő. Emery – Kirwan 1938, 49. 
1190 Meyer 1997-98. 
1191 Winkler 1938, 15-17.; Červiček 1986, 85-88., 93-96. 
1192 Sidebotham – Nouwens - Hense – Harrell 2004, 17., 30. ábra. 
1193 Strouhal 1984, 228-229., 153. ábra. 
1194 Sidebotham – Nouwens - Hense – Harrell 2004, 17, 30. ábra. 
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A történeti források és a régészeti adatok alapján a vizsgált időszakban, de 

valószínűleg még jóval később is, a bedzsák pogányok voltak. A nílus-völgyi istenek, 

Mandulisz és Ízisz tisztelete mellett, egy kalabshai és egy tafai feliraton máshonnan 

ismeretlen, minden bizonnyal a blemmik által imádott istenségek nevei tűnnek fel.1195  

Ezekben a szövegekben szereplő istennevek Abene, Khopan és Amati korábban 

szervezett templomi kultusszal nem rendelkező helyi blemmi istenségek lehettek. Kalabsha 

környéki Nílus-völgynek a legfontosabb szakrális központja Mandulis isten temploma volt, 

aki lehetséges maga is blemmi istenség volt.1196  

A kalbshai feliratokból jól látszik, hogy az 5. század első felében, a 

Dodekaszkhoinoszban letelepült blemmik szervezett kultuszközösségeket alkottak, a 6. 

században pogány papjaik voltak,1197 sőt még a Kr.u. 570-es években is kísérlett tettek 

Thebaisban pogány szentélyek fenntartására.1198  

Véleményem szerint, a Mons Smaragdinus környékén: Sikaitban, Nugrusban és 

Kaʽb Marfu’aban a 4. - 5. században épült főtengelyes szentélyek szintén a nílus-völgyi 

kulturális tradíciók és kultuszformák átvételéről tanúskodnak. 

A blemmi társadalom rekonstrukciójához elsősorban a szöveges emlékekre 

támaszkodhatunk. A kalabshai feliratok és Phonen-levél viszonylag jól értelmezhető képet 

festenek az alsó-núbiai és a Thebais határán elő csoportokról. Olümpiodorosz adatai 

alapján1199 nagyon valószínűnek látszik, hogy ezt a sivatagi területet, legalábbis a Wādi 

Hammamatig egy uralkodó (baszileosz, türannosz) irányította, aki alá, a szövegek alapján, 

számos kisebb törzsi vezető (phülarkhosz és hüpotürannosz) tartozott. A vérségi központi 

kötelék szerepe és a nagyszámú, erős harcosból álló rokonság fontossága jól érzékelhető az 

5. század közepén írt Phonen-levél nehézkes görög soraiból.1200 Hasonló törzsi rangok 

(baziliszkosz, hüpotürannosz, domesztikosz) szerepelnek a gebeleini levekben.1201  

Hogy az északi sivatagi blemmi uralkodók pontosan mekkora területen bírtak 

befolyással az 5. - 7. században, ma még nem tudjuk. A 9. században al-Ya’qubi hat 

bedzsa királyságról beszél a Vörös-tenger partvidékén. 1202  A környéken található 

nagyméretű sírok alapján számba jöhető királyi központ lehetett Deraheib és délen Nubt. 

Amennyiben egy még publikálatlan Qasr Ibrimben talált, a Kr.u. 758-759-ben íródott 

                                                 
1195 FHN III. 312, 313.  
1196 Hänfling 1980; Török 1988a, 233; Török 1997, 505. 
1197 FHN III. 334. 
1198 Dijkstra 2005a. 
1199 FHN III. 319. 
1200 Török 1998a, 57-59.; Török 2008, 528-530.  
1201 FHN III. 331-343. 
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levélben szereplő Nupt azonos a Tabot környéki ma is Nubtnak nevezett lelőhellyel, akkor 

úgy tűnik, hogy legalábbis a 8. század közepén egyetlen király befolyási övezete alá 

tartozott az egész hatalmas terület az egyiptomi határvidékig.1203 

                                                                                                                                                    
1202 Paul 1954, 69-70. 
1203  A még publikálatlan kopt nyelvű levélben, Kr.u. 758-759-ban Asszuán abbászida helytartója azzal 
fenyegette meg a Felső-Egyiptomot fenyegető blemmiket, hogy ha kell katonáival személyesen megy el a 
blemmi királyhoz megbeszélni a problémákat egy Nupt nevű székhelyre. Az információ Joost L. Hagen: 
Beside Christian �ubia and Muslim Egypt: The Blemmyes or Beja Around 758-759 CE According to Written 
Sources from Qasr Ibrim - című november 26.-án Kairóban, a The History of the Peoples of the Eastern 
Desert (between the Red Sea and the �ile in Egypt and Sudan) from Prehistory to the Present című 
konferencián elhangzott előadásából származik. 
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