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A dolgozat fő témája a Keleti-sivatag népessége, kulturális kapcsolatai és története a 
római korban és a kései antikvitásban. 

A vizsgált terület a Nílus-völgy és a Vörös-tenger között fekvő zóna, a Nílus deltájától 
az Etióp Magasföldig.  

A dolgozat fő kérdései: 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 fejezet a Keleti-sivatag fogalmát, földrajzi 
és éghajlati viszonyait tárgyalja. A második fejezetben foglalkozik e vidék kutatástörténetével. 
A harmadik fejezetben a terület történetét igyekszik megrajzolni a rendelkezésre álló írott 
források alapján. A negyedik fejezet a sivatag régészeti lelőhelyeit vesz sorra, valamint külön 
foglakozik a sivataglakók Nílus-völgyi emlékeivel. Az ötödik fejezetben az anyagi kultúrára, 
az életmódra és a temetkezési szokásokra vonatkozó, elsősorban régészeti és 
természettudományos adatokat elemzi részletesebben. A hatodik, összefoglaló fejezetben a 
történeti, régészeti forrásokat összevetve igyekszik 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 kutatás legfőbb eredményei a következők: 
 
1. A sivatag a Kr. u. 1.-3. században 

 
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 át, és a korábbi évezredekhez hasonlóan ismét ez a város lett a „Keleti-sivatag kapuja” 
és egyben vámközpont a Nílus-völgyben. Ettől kezdve számolhatunk jelentősebb 
forgalommal a Koptosz - Bereniké úton. A Julius-Claudius dinasztia idején indult meg a 
bányászat Wādi ’Umm Wiqāla környékén, a Wādi Hammamat kőfejtőiben, valamint a Mons 
Porphyritesen és Mons Claudianuson  

A sivatagi útvonalakat és bányatelepeket már Augustus korától külön lovagrendű 
katonai tisztviselő, a praefectus Montis Berenicidis (ἔπαρχoς Βερνίκηϛ) felügyelte  
 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. A 
szárazföldi útvonalak biztosítására már a század első felében víztározók és kisebb 
útállomások épültek a hegyek között.  
 A korábbi, valószínűleg jelentősebb erődítés nélküli útállomásokat a Flavius-kortól 
kisebb erődített víztározóként, útállomásokként és ellenőrzőpontokként funkcionáló 
praesidiummá építették át.  
 Az útvonalak átlagos praesidiumaiban 10-20 fős kisebb helyőrségek állomásoztak, 
közülük a Kr. u. 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. 
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 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 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. 

Ennek legfőbb oka valószínűleg a szisztematikus kutatások nagyon korlátozott 
mennyisége. A legkorábbi, talán bennszülött népességhez köthető sírtípust a Hitan Rayan 
bejáratánál és a Via Hadriana mentén, apró, lapos kövekkel lefedett, ovális kősorral 
körberakott, a felszíni kerámia alapján Kr.u. 1. - 2. századra datálható sírok jelenthetik, 
amelyeknek kultúrához való kötése egyelőre bizonytalan. 
 A római jelenlét déli határát jelenleg még nem ismerjük, de néhány szórványos 
régészeti adat alapján nem kizárt, hogy létezett néhány előretolt római aranybánya 
Deraheibnél, a Wādi Allaqiban.  
 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, bár ennek a hosszú útvonalnak valódi kereskedelmi jelentősége ma vitatott. 

Bár már a Kr. u.1 század második felében voltak kisebb összecsapások a hegyekben, a 
Kr. u. 2. század elején a katonai jelentésekben hirtelen nagy számban találkozunk olyan 
sivatagi nomádok támadásiról szóló beszámolókkal, akik tevékkel közlekednek és tevéket 
rabolnak.  

Ez az információ mindenképpen a sivatagi népesség mobilizálódást mutatja, de a 
bennszülöttek tényleges katonai erőt ekkor még - a szövegek szerint - nem képviseltek. 
Ugyanebben a korszakban jelennek meg az első, a sivatagi népességhez köthető emlékek, 
kézzel formált, bekarcolt díszítésű, fényezett (Eastern Desert Ware) edények töredékei 
Berenikében és Myos Hormosban.  

A sivatagi népesség akkulturálódásának folyamata jól érzékelhető a praesidiumok 
jelenleg még 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. Egy levélben szereplő barbár küldött a dekanosz címet viselte.  

Ahogy az egy a praesidiumából elűzött monomakhosz (valószínűleg fegyveres 
karavánkísérő) beszámolójából kiderül, egy idő után a sivatagi útvonalak tényleges 
ellenőrzése e barbárok kezébe került.  
 A Vörös-tengeri hegység déli részén élő törzsek, köztük a bedzsák, legalábbis egy 
időre, a felemelkedőben lévő Axumi királyság befolyása alá kerültek a Kr. u. 2. vagy a 3. 
században.  
 A 3. század közepére a Római Birodalom belső válságának következményeként a 
sivatagi praesidiumokban megszűnt a katonai jelenlét, régészeti adatok szerint, nagyobb 
pusztítás nélkül. Jelenleg nincs egyértelmű régészeti adatunk, hogy a sivatagban ezután a 
tetrarchia koráig bárhol is folyt volna bányászati tevékenység. A Kr. u. 3. század második 
felében néhány szórványos és vitatható hitelességű forrás szerint már Koptosz környékét is 
érték blemmi támadások. 
 

2. A sivatag a Kr. u. 4. - 7. században 

 
A tetrarchia korában és a Constantinus dinasztia első évtizedeiben jelentős katonai és 

közigazgatási lépések történtek Thebais biztonsági helyzetének stabilizálásra. Új erődök 
épültek a határvidéken Asszuán körzetében és felső Egyiptomban, Koptoszban, Luxorban és 
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Ombos mellett, ugyanakkor a Vörös-tenger partján álló Abū Ša’ar valószínűleg a 
kereskedelmi útvonalak védelmével áll összefüggésben.  

Valószínűnek látszik, hogy Bereniké utolsó nagy, Kr. u. 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 Kr. u. 4. század második feléig működött. 

A Kusita királyság összeomlása utáni időszakban (Kr. u. 4. század második fele) 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 Kr. u. 4. század 
végétől blemmi befolyási övezethez tartozott a Mons Smaragdinus és Bereniké körzete is, 
valamint Wādi Hammamat bejáratánál fekvő Phoinikon (Laqita) is. Legkésőbb a Kr.u. 4. 
század végére - az 5. század első felében megszűntek a római-bizánci bányatelepek és táborok 
a Keleti-sivatag északi részén is.  

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.  

A blemmik Dodekaszkhoinoszbeli uralmának kezdetén, a Kr. u. 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.  

A fentieknél még gondosabban megépített épületekből álló központok működtek 
ekkor a Mons Smaragdinus bányatelepeinek övezetében, a Wādi Hammamat közepén fekvő 
aranybányánál, Bir ’Umm Fawḫirban, és Bereniké környékén, Shenshefben. Az első kettőnél 
azonban valószínűleg a Nílus-völgyből érkezett specialistákkal és vállalkozók közösségeivel 
számolhatunk a sivataglakók mellett. A régészeti és szöveges adatok szerint a sivatagi 
telepeken élők túlnyomó többségben pogányok lehettek.  

Kr.u. 450 körül végül a bizánci kormányzat katonai eszközökkel próbálta a 
határvidéken élő, a birodalmi területen rendszeresen portyázó törzseket visszaszorítani, 
valószínűleg kevés sikerrel. Könnyen lehet hogy szintén bizánci támogatás állhatott a noba 
törzsek előretörése mögött, akiknek uralkodója, Silko a Kr. u. 5. század közepére kiszorította 
a blemmiket a Nílus-völgyből. A győztes nobák a bizánci udvar számára minden bizonnyal 
könnyebben kezelhető szomszédoknak, szövetségeseknek bizonyultak, és a Kr. u. 6. 
században felvették a kereszténységet.  

A Dodekaszkhoinosz elvesztése után, a nobák megnyerése mellett a bizánci 
kormányzat igyekezett, legalábbis egyes blemmi csoportokat maga mellé állítani. A gebeleini 
levelek, valamint az al-Kab és a Moalla környéki sivatagszéli tumuluszmezők és települések 
blemmi foederati csoportok letelepedéséről adnak hírt a Kr. u. 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 
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petícióból is kiderül, még a philaei templom bezárása után is gondot jelentettek ezek a 
csoportok Ombos környékén. 

Thebais sivatagában eközben fokozatosan megszűnt a korábbi prosperitás. Bereniké 
kikötőjének Kr. u. 6. század közepén történő bezárása, és a 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.  
  

3. A korai bedzsa kultúra 

 
A disszertáció egyik legfontosabb eredménye, egy korábban csak néhány 

aspektusában leírt önálló bennszülött sivatagi kultúra, a korai bedzsa kultúra elkülönítése és 
legfőbb jellemzőinek megrajzolása.  

A korai bedzsa népesség legnagyobb része nomád volt, legfontosabb állataik a 
juhfélék és a teve voltak, de a déli, Etiópiával határos területeken nagyszámú szarvasmarhát is 
tartottak. A táplálkozásban az állati termékek mellett feltűnő Bereniké és Šenšef Kr. u. 4. - 6. 
századi rétegeiben a cirok (szorgum) dominanciája, 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.  

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.  

Az egyiptomi területen talált nagyszámú üveggyöngy 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, Kr. u. 4. század végénél későbbi barbár follis-utánzatok, amelyeknek vajmi 
kevés valódi kereskedelmi értéke lehetett.  

Bár valódi pénzforgalommal csak az egyiptomi Nílus-völgyben és Berenikében 
számolhatunk, minden bizonnyal értéktárgyként szolgálhattak a Bir Minayhban és Bir ’Umm 
Fawaḫirban 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. Nem kizárt, hogy blemmi fegyverzethez tartoznak a Sikaitban és a Kalabshában is 
megtalált, speciális formájú szakállas nyílhegyek, valamint a minden bizonnyal a Nílus-
völgyben gyártott sikaiti pikkelypáncél töredékek. 

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 
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épületek építését is elsajátították. A legfontosabb kereskedelmi útvonalak mentén és a 
bányatelepek közelében pedig valódi kőépületek épültek a Kr. u. 4. század vége és a Kr. u. 6. 
század között.  

Bár az északi állandóbb telepeket a Kr. u. 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.  

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.  

A kalbshai feliratokból jól látszik, hogy a Kr. u.  5. század első felében, a 
Dodekaszkhoinoszban letelepült blemmik szervezett kultuszközösségeket alkottak, a Kr. u. 6. 
században pogány papjaik voltak, sőt még a Kr.u. 570-es években is kísérletet tettek 
Thebaisban pogány szentélyek fenntartására.  

A Mons Smaragdinus környékén: Sikaitban, Nugrusban és Kaʽb Marfu’aban a Kr. u. 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. 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 a Kr. u. 5. század közepén írt Phonen-levél nehézkes görög soraiból. Hasonló 
törzsi rangok (baziliszkosz, hüpotürannosz, domesztikosz) szerepelnek a gebeleini levekben.  

Hogy az északi sivatagi blemmi uralkodók pontosan mekkora területen bírtak 
befolyással a Kr. u. 5. - 7. században, ma még nem tudjuk. A Kr. u. 9. században al-Ya’qubi 
hat bedzsa királyságról beszél a Vörös-tenger partvidékén. 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 levélben szereplő Nupt 
azonos a Tabot környéki ma is Nubtnak nevezett lelőhellyel, akkor úgy tűnik, hogy legalábbis 
a Kr. u. 8. század közepén egyetlen király befolyási övezete alá tartozott az egész hatalmas 
terület az egyiptomi határvidékig.   
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