
Török László (1941) az MTA Régé-
szeti Intézetének kutatóprofesszora,
az MTA levelezõ tagja, a Norvég Tu-
dományos Akadémia külföldi tagja.
Kutatási területe az ókori Középsõ
Nílus-völgy (Napata-Meroé király-
ság) története és régészete, valamint
Egyiptomkésõantikmûvészete.Nem-
régiben megjelent kötete: Transfigu-
rations of Hellenism. Aspects of Late
Antique Art in Egypt AD 250–700,
Brill, Leiden–Boston, 2005.

Legutóbbi írása az Ókorban:
„Még mindig Alexandria ez”. Egy
hellénisztikus motívum Egyiptom
késõantik építészetében (2006/2).

Augustus Alsó-Núbiában

Török László

Parancsomra és legfõbb vezérletem alatt majdnem egy idõben két sereg vonult Aithió-
piába és a boldognak nevezett Arábiába, és mindkét ellenséges népbõl sokakat meg-
ölt csatában, és sok várost elfoglalt. Aithiópiában elérték Napata városát, mely Me-
roé közelében van, Arábiában a sereg a szabeusok területén lévõ Mariba városáig
hatolt elõre.1

ARes Gestae lakonikus mondatai így állítják párhuzamba egymással az Egyip-
tom második római prefektusa, Aelius Gallus által Kr. e. 26-25-ben Arabia
Felixbe, és az Egyiptom harmadik prefektusa, Publius Petronius által 25-24

telén Aithiópiába, azaz Egyiptom déli szomszédjába, a meroitikus
királyságba indított katonai expedíciót. A fenségesen pátosztalan
megfogalmazás a két hadjáratot maradéktalanul beilleszti Augus-
tus fényes sikereinek leírásába, „egy olyan dokumentumba”,
mondja A. H. M. Jones, „amelyet [a princeps] nyilvános közzété-
telre szánt”, s amelybe valószínûtlen, hogy „akár egyetlen nyilván-
valóan hamis állítást iktatott volna be; elõadása, amennyire ellenõ-
rizni tudjuk, pontosnak látszik”.2 A nyilvános közzététel persze eb-
ben az esetben sem feltétlenül garantálja a hitelességet vagy a teljes
pontosságot. És valóban, amennyire ellenõrizni tudjuk, az idézett
epigrammatikus mondatok a történet valóságos körülményeit rész-
int elhallgatják,3 részint pedig erõteljesen manipulálják. A kortárs
számára aligha lehetett kétséges, hogy az arábiai vállalkozás4 való-
jában sikertelen volt, amint ez Strabón leírásából5 is kiviláglik.
Strabón ugyan árulásról, betegségekrõl és Arábia úttalan, minden-
ben szûkölködõ pusztaságairól beszél, hogy elfedje barátja, Aelius
Gallus, vagy éppenséggel Augustus hadvezéri kudarcát: mindazo-
náltal azt is leírja, amit a Res Gestae elhallgat, nevezetesen, hogy
Aelius Gallus seregének maradékával, súlyos veszteségek után,
célja elérése elõtt kényszerült visszafordulni Dél-Arábiából. Arról
sem hallgat, hogy Gallus vörös-tengeri flottájának nagy részét már
a szárazföldi expedíció kezdete elõtt elveszítette. A Res Gestae ma-
nipulációja Mariba említésében van: ez ugyanis egy jelentéktelen
kisváros, amely nem azonos a szabeusok fõvárosával.6 Szándékos
félrevezetést tartalmaz a „Napata városa, mely Meroé közelében
van” kitétel is: a két település 270 km-re van egymástól légvonal-
ban. Meroé említése azért volt feltétlenül szükséges, mert a vala-
mennyire is tájékozott kortárs Aithiópiát õsi királyi központjának, a
már Hérodotos által is leírt7 Meroé városának nevével azonosítot-
ta.8 De még abban sem lehetünk bizonyosak, hogy Napata elfogla-
lása megfelel a valóságnak. Éppen az aithiópiai expedícióról Stra-
bón,9 majd Plinius10 által adott leírás ad okot arra a gyanúra,11 hogy
a két hadjárat szerves összekapcsolását Augustus beszámolójában
nem csupán az idõbeli közelség és az arábiai és az aithiópiai sivata-
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gi környezet által támasztott, leküzdhetet-
len nehézségek hasonlósága indokolta, ha-
nem legalább ugyanennyire az elhallgatott
kudarcok lényegi azonossága. Hasonlóan
keserves elõzmények után a seregeknek
valójában itt is, ott is vissza kellett fordul-
niuk, mielõtt elérték volna az állítólag el-
foglalt nevezetes városokat. A két hadjárat
valódi kimenetelének ismeretében olvasva,
a Res Gestae idézett két mondata már-már
akaratlan elszólásnak tûnik.

De az arábiai és aithiópiai vállalkozáso-
kat nyilván nem csak az Augustus beszá-
molójában feltûnõ tartalmi és stilisztikai
manipulációk és a hasonló természetû el-
hallgatások fûzik össze. A feltehetõ mé-
lyebb politikai összefüggésekrõl alkotott
történészi vélemények azonban korántsem
egységesek.12 Hogy ezeket illetõen ma-
gunk is állást foglalhassunk, részleteseb-
ben is látnunk kell, hogyan zajlottak a hadjáratok s milyen kon-
textusba illettek. Míg az arábiai expedícióra vonatkozó közlés
valóban egyetlen (de két szakaszban lebonyolított) hadjárat-
ról13 szól, Aithiópia esetében a Res Gestae mondatai csaknem
egy teljes évtized vállalkozásait kontaminálják egyetlen hadjá-
rattá. A Kr. e. 30 és 20 közötti évtized valóságos történéseinek
értelmét Augustus visszaemlékezése fejedelmi önkénnyel vál-
toztatja meg annak érdekében, hogy az arábiaival „csaknem
egyidejû” aithiópiai hadjáratot egy „magasabb”, konstruált po-
litikai narratívába illeszthesse. Tanulmányom elsõ részében az
aithiópiai vállakozások lefolyásáról és kimenetelérõl fogok be-
szélni: az arábiai expedíció egésze igen, részletei azonban nem
tartoznak ide. A tanulmány második, rövidebb részében pedig
arról lesz szó, hogy miként alakult az Aithiópiától elhódított
Alsó-Núbia sorsa az Augustus-kor hátralévõ évtizedeiben.

A történet Kr. e. 30-ban, évekkel a Res Gestae-ben említett,
Aelius Gallushoz és Publius Petroniushoz köthetõ hadjáratok
elõtt kezdõdik. Octavianus és serege Kr. e. 30 augusztus 1-i ale-
xandriai bevonulását Kleopátra öngyilkossága követte, majd az
utolsó Ptolemaiosz-házbéli uralkodó, Ptolemaiosz Kaiszar,
azaz Caesarion megölése. Augusztus 31-én, az egyiptomi újév
napján bevezették az Autokratór Kaiszarosz, vagyis Octavia-
nus mint Egyiptom királya szerinti idõszámítást. Még Egyip-
tomból való elutazása elõtt, Kr. e. 30 õszén14 Octavianus
kinevezte az elsõ praefectus Alexandreae et Aegyptit barátja, az
Egyiptom elfoglalásában katonaként közremûködõ, költõként
is ismert, lovagi rangú Gaius Cornelius Gallus személyében.15

Octavianus döntése értelmében a praefectus Alexandreae et
Aegypti az országot mint provinciát kormányozta, ám e tiszt-
ségbe Cornelius Gallus után is csak lovagi, sohasem szenátori
rangú személyeket neveztek ki.16 Mindazonáltal imperiuma ad
similitudinem proconsulis volt megformálva. Átfogó admi-
nisztratív, katonai, igazságszolgáltatói és vallási feladatköre ré-
vén a praefectus Aegypti bármely szenátori rangú helytartóénál
nagyobb hatalommal rendelkezett:17 amint Strabón (17.1.12.)
és Tacitus (Hist. 1.11.) mondja, „a király helyét foglal[t]a el”.
Cornelius Gallus alig több mint két évig, Kr. e. 28/27 fordulójá-
ig, legkésõbb 27 kora tavaszáig18 látta el a prefektus feladatait,
amikor is Augustus gravissima crimina (gramm. 16) miatt

visszahívta és megvonta tõle barátságát (Su-
etonius, Aug. 66.2; Cassius Dio, 53.23.6–7).
Bukására még visszatérünk: itt elõrebocsáj-
tom, hogy a modern irodalom, fõként Cassi-
us Dio (53.23.5–24.3) több mint két évszá-
zaddal késõbbi, más, korábbi és késõbbi ró-
mai szerzõkkel19 nem teljesen egybehangzó
leírására hivatkozva, Cornelius Gallus buká-
sát hybrisével magyarázza.20 Azonban amint
ezt remek könyvében legutóbb Timo Stick-
ler részletesen bemutatta,21 a hybris vádját
korántsem támasztja alá a philae-i három-
nyelvû – hieroglifikus, latin és görög – gyõ-
zelmi sztélé,22 Cornelius Gallus egyetlen
fennmaradt monumentális felirata, amelyre
mint a vád fõ bizonyítékára szokás hivatkoz-
ni. Stickler nézete szerint ettõl függetlenül
Egyiptom Kr. e. 30 és 20 közötti történeté-
nek legfontosabb eseménye Cornelius Gal-
lus bukása volt.23

Az út a bukáshoz Kr. e. 29 tavaszának a háromnyelvû sztélé-
ben leírt eseményein, majd egy mintegy másfél évvel késõbbi
lázadáskísérleten át vezetett. Nézzük elõször a Kr. e. 29 április
17-én felállított sztélét, amely arról számol be, hogy Cornelius
Gallus levert egy felkelést a felsõ-egyiptomi Thébaisban, majd
seregével bevonult az addig Meroé királya által uralt Alsó-Nú-
biába, ahol új politikai berendezkedést hozott létre. Bár errõl a
szöveg külön nem értesít, az alsó-núbiai akció valószínûleg
azért követte közvetlenül a felsõ-egyiptomit, mert Meroé kirá-
lya, amint ezt elõdei korábbi idõkben már többször is megtették,
az egyiptomi központi hatalom gyengülését és az egyiptomi
uralkodó elleni felsõ-egyiptomi felkelést most is felhasználta,
illetve támogatta annak érdekében, hogy hatalmát kiterjeszt-
hesse Alsó-Núbia egészére.24 Az erõsen sérült hieroglifikus
szövegrész25 az egyiptomi királyfeliratok idõtlen diszkurzusát
ismétli meg az uralkodó, az istenek és az emberek közötti re-
ciprocitásról és az uralkodó ebbõl következõ legitimitásáról.26

A nyilvánvalóan a philae-i papság döntõ közremûködésével
megfogalmazott szöveg mind tartalmában, mind frazeológiá-
jában a hagyományos uralkodói hatalom kontinuitását és Oc-
tavianus királyságának jogszerûségét hirdeti. Ez az általunk
ismert legkorábbi olyan felirat, amelyben Kaiszarosz, azaz
Octavianus szabályos fáraónikus uralkodói címeket és jelzõ-
ket kap, és neve kartusban jelenik meg. Egy ugyanezen a na-
pon, azaz Kr. e. 29 április 17-én a felsõ-egyiptomi Hermonthis
Buchis-templomában felállított sztélén27 a Kaiszarosz nincsen
kartusban, és királyi címeknek nyoma sincsen.28 Nyilvánvaló
tehát, hogy a philae-i hieroglifikus szöveg ellentmond a hybris
vádjának, hiszen szerzõje a hagyományos egyiptomi király-
ideológia eszközeit teljes tudatossággal és kifogástalan lojali-
tással vette igénybe annak érdekében, hogy Octavianust az
egyiptomi királyoknak az idõk kezdetétõl fogva folyamatos so-
rába lépõ uralkodóként jelenítse meg. Kétségtelenül ugyanezt a
törekvést tükrözi az a Karnakból származó kolosszális gránitszo-
bor is, amely – egy Ptolemaiosz-kori típust folytatva29 – Octavia-
nust fáraóként ábrázolja30, s amelynek felállítását Cornelius Gal-
lus nyilván a thebaisi felkelés leverése után határozta el. Ugyan-
csak az egyiptomi hagyományokhoz való illeszkedés értelmében
kapcsolódik össze Octavianus legitimitása a hieroglifikus szö-

Cornelius Gallus feltételezett portréja



vegben neki, s nem Cornelius Gallusnak tulajdonított hadi sike-
rekkel is.31

A másik két szöveg némileg eltér ettõl. Egy fogalmazási hi-
bának tûnõ, de korántsem szándéktalan eltéréstõl eltekintve
(melyre még kitérek alább), a latin és a görög32 változat azonos,
és a római hadvezérek gyõzelmi feliratainak mûfaját követve33

számol be a hadjáratról és annak következményeirõl. A Philae-
ben nyilván leginkább csak a római hódítók számára érthetõ,34

nekik szóló latin felirat magyarul így szól:

Gaius Cornelius, Gnaeus fia, Gallus, római lovag, Alexandria
és Egyiptom elsõ prefektusa az után, hogy Caesar, az isteni Iuli-
us Caesar fia legyõzte a királyokat, tizenöt napon belül leverte
a lázadó Thébaist, mialatt kétszer legyõzte csatában az ellensé-
get, és bevett öt várost: Boresist, Koptost, Keramikét, Diospolis
Magnát, Ophieiont.

Miután elfogta a lázadások vezetõit és átvezette a hadsere-
get a Nílus zuhataga mögé, egy olyan területre, ahová koráb-
ban sem a római nép, sem Egyiptom királyai nem tudtak beha-
tolni, s alávetette a Thébaist, minden király közös rémét, fo-
gadta Philae-ben az aithiópiaiak királyának követeit,
védelmébe fogadta királyukat (eodem rege in tutelam recep-
to), és [miután] mostantól beiktatott egy türannoszt az Aithió-
pia területén fekvõ Triakontaschoinosban [Harminc Mérföl-
des Ország], ezt az ajándékot adta az õsi isteneknek és a segí-
tõ Nílusnak.

A szövegben azonnal szemet szúr a hamis állítás, miszerint „a
Nílus zuhataga mögé… Egyiptom királyai nem tudtak behatol-
ni.” Az olvasó, ha esetleg nem is tudott Núbia újbirodalmi meg-
hódításáról, azt már jól tudhatta, hogy a „királyok”, vagyis a
Ptolemaioszok ismételten behatoltak Alsó-Núbiába az Elsõ
Zuhatag mögé, minek következtében a Triakontaschoinos,
vagyis az Elsõtõl a Második Zuhatagig terjedõ Nílus-völgy kb.
Kr. e. 274-tõl 207/6-ig, majd 186 és a Kr. e. 1. század közepe
között mindvégig egyiptomi felségterület volt.35

A görög változat a Ptolemaioszok Egyiptomának hivatalos
nyelvén, tehát még inkább a bennszülöttek számára íródott,
mint a hieroglifikus szöveg, amelyet csak kevesek tudtak elol-
vasni, s a hieroglifákat olvasni nem tudók számára értelmezni.
Octavianus rovására a görög szöveg bevezetése finoman elõ-
térbe helyezi Cornelius Gallust, de ez még messze van a hyb-
ristõl:

Gaius Cornelius, Gnaeus fia, Gallus, római lovag, akit Egyip-
tom királyainak megsemmisítése után Caesar elsõként nevezett
ki Egyiptom fölé…

A szerzõ itt azonban még kevésbé riad vissza attól, hogy olyas-
mit állítson, aminek hamissága a bennszülöttek elõtt nyilvánva-
ló volt, mondván, hogy Gallus

… a hadsereggel átkelt a zuhatagon, olyan földre, mely elõtte
hadseregek számára járhatatlan volt, és a Thébais egészét alá-
vetette, melyet korábban a királyok nem vetettek alá…

– hiszen a „királyok” igenis urai voltak a Thébaisnak, még ak-
kor is, ha azt az ismételt felsõ-egyiptomi lázadások miatt csak-
ugyan „minden király közös rémének” lehetett nevezni.36

A Meroé királyával létrehozott kapcsolatról a görög szöveg a
latinnal ellentétes állítást tesz:

[Cornelius Gallus] fogadta az aithiópiaiak követeit Philaeben,
és a királytól elnyerte a hivatalos barátságot (proxenian para tu
basileós labón), és türannoszt iktatott be a Triakontaschoinos
fölé, amely Aithiópia egy kerülete (toparchia)…

A latin verzióban használt tutela a római olvasónak azt mondta,
hogy a meroitikus királyság Egyiptommal határos alsó-núbiai
régiója fegyveres konfliktus eredményeképpen kikerült Meroé
fennhatósága alól, és egy Rómával foedust kötõ, bennszülött
türannosz által uralt önálló politikai egységgé vált.37 Vagyis a
latin szöveg szerint Cornelius Gallus Egyiptom déli határának
költségtakarékos biztosítását a római hatalom kliens-állam lét-
rehozása útján történõ földrajzi kiterjesztésével oldotta meg. Ez
a megoldás nemcsak a köztársaság korának elveit követte, ha-
nem folytatta Antonius keleti politikáját is, akinek számára
maga Kleopátra Egyiptoma is lényegében egy ilyen kliens-ál-
lam volt;38 és feltétlenül megfelelt Octavianus ekkori külpoliti-
kájának is. Hozzá kell tennünk ehhez, hogy a védelem alá vett
Triakontaschoinos lakossága adókötelessé vált, ami aztán majd
egyik oka lesz a négy évvel késõbbi Róma-ellenes felkelésnek.39

A latin szöveg in tutelam receptója és a görög proxeniája kö-
zött ellentmondás van, amelyet aligha magyarázhatunk azzal,
hogy vagy a latin, vagy a görög szövegben fogalmazási hiba
van.40 Az ellentmondást akkor oldhatjuk fel, ha a trilingvis fel-
irat körültekintõ szerzõjének szándéka szerint az elõbbit római,
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az utóbbit pedig egyiptomi és alsó-núbiai szemszögbõl olvas-
suk. A proxenia, ’vendégbarátság’ vagy ’hivatalos barátság’ ki-
fejezés ekkor már évszázadok óta nem jelölt valódi diplomáciai
funkciót,41 és az egyiptomi olvasó számára különösen idegen-
szerûen hathatott.42 Gallus szándéka az archaizáló kifejezéssel
annak az ígéretnek elegáns, emelkedett, de az ígéret szokatlan-
sága miatt óvatosan ködös kifejezése volt, hogy õ, mármint
Cornelius Gallus, Rómában Meroé királyának érdekeit fogja
képviselni. Az adott szövegkörnyezetben ez annyit jelent, hogy
az Alsó-Núbiában bevezetett uralmi struktúra tekintetbe veszi a
régió sajátos adminisztratív hagyományait és különös viszo-
nyát a meroitikus királysághoz. E háttér megértéséhez kényte-
lenek vagyunk itt egy kitérõt tenni.

Az Elsõ és Második Zuhatag közötti, 340 km hosszú43 Ní-
lus-völgy, melyet a Kr. e. 3. századtól az egyiptomi görög szö-
vegek Triakontaschoinos, azaz „Harminc [görög] Mérföldes
Ország” néven említenek, II. Ptolemaiosz korától, kb. Kr. e.
274-tõl fogva egyiptomi fennhatóság alatt állt.44 Északi részét,
a Philaetõl Takompszóig, görög nevén Hiera Sycaminosig ter-
jedõ, 118 km hosszú Dodekaschoinost, azaz „Tizenkét [görög]
Mérföldes Ország”-ot45 II. Ptolemaiosz a Philae-nél beszedett
kereskedelmi vámokkal egyetemben az újonnan alapított phi-
lae-i Ízisz-templomnak adományozta.46 Hiera Sycaminos és a
Második Zuhatag között települések lánca jött létre,47 melyek-
nek egy része újbirodalmi és késõbbi települések helyén léte-
sült és földmûvelõk és félnomádok lakták, más része pedig ka-
tonai- és karaván-állomás volt.48 Alsó-Núbia mint meghódított
terület kormányzása azonban egészen a Kr. e. 3. század végéig
a nílusi kereskedelmi út és a Keleti Sivatag aranylelõhelyeinek
biztosítására korlátozódott, amint ez abból is kitûnik, hogy
templomépítés ekkor a régió belsejében nem, hanem csak az
Elsõ Zuhatag vidékén folyt. Egyiptom háborúktól megviselt
gazdasága csakhamar változást követelt ebben a minimalista
Núbia-politikában. Alsó-Núbia integrációjának elsõ lépéseként
IV. Ptolemaiosz megkezdte Philae-ben Arensznufisz, egy núbi-
ai istenség49 szentélyének építését, Dakkában, a „Tizenkét
Mérföldes Ország” termékeny zónájában pedig egy az egyipto-
mi Thoth isten helyi formájának szentelt templomét.50

Ezek az építkezések azonban abbamaradtak,51 amikor a
217-ben befejezett negyedik szír háborúban52 végsõkig kime-
rült Egyiptomban népi lázadások törtek ki. Kr. e. 206-ban Fel-
sõ-Egyiptom elszakadt, és egy Thébában fáraónak megkoroná-
zott trónbitorló, Horwennofer uralma alá került.53 A meroiti-
kus királyság azonnal elfoglalta Alsó-Núbiát egészen
Elephantinéig.54 Szövetséget kötve Horwennoferrel, majd
utódjával, Ankhwennoferrel, és fegyveresen támogatva õket a
IV. és az V. Ptolemaiosz katonái elleni védekezésükben,55 Ar-
qamani56 núbiai király és utódja, Adikhalamani57 Kr. e. 186-ig,
azaz a felsõ-egyiptomi lázadás leveréséig nemcsak megszállva
tartotta Alsó-Núbiát, hanem hozzáfogott betelepítéséhez58 és a
meroitikus királyság kormányzati szerkezetébe való beilleszté-
séhez is. Arqamani folytatta az Arensznufisz-templom építését
Philae szigetén,59 Kalabshában megkezdte egy a keleti sivatagi
nomádok által különösen tisztelt núbiai istenség, Mandulisz
szentélyének építését,60 és folytatta Thoth szentélyéét Dakká-
ban.61 Adikhalamani pedig Debodban kápolnát emelt a debodi
Amunnak és a philae-i Ízisznek.62 186 augusztusának végén V.
Ptolemaiosz hadserege megsemmisítette a thébai ellen-fáraó és
Adikhalamani egyesült katonaságát,63 és 185-re Alsó-Núbia

ismét egyiptomi ellenõrzés alá került egészen a Második Zuhata-
gig. IV. Ptolemaiosz, Arqamani és Adikhalamani templomépít-
kezéseit V., majd VI. Ptolemaiosz folytatta, s mindkettõ megerõ-
sítette a philae-i Ízisz-templom jogcímét a Dodekaschoinos
területére és vámbevételeire.64

Az Elsõ és Második Zuhatag közötti régió területi kormány-
zati egységei templomok köré szervezõdtek, amelyeknek pap-
sága adta a területi adminisztráció írástudó hivatalnoki állomá-
nyát. A templomok és az Elsõ Zuhatag erõdjeiben és a Hiera
Sycaminosnál állomásozó egyiptomi határõrcsapatok parancs-
nokai között is szoros kapcsolatok álltak fenn: nemcsak kor-
mányzati tisztviselõk, hanem magasrangú katonák is viseltek
papi címeket.65 Egy Kr. e. 148-ban kelt philae-i görög felirat
szerint a Triakontaschoinos, bár a Thébaist is kormányzó stra-
tégos (késõbb epistratégos) fennhatósága alá volt rendelve, kü-
lön adminisztratív egységet képezett, melynek aithióp lakossá-
ga közvetlenül egy bennszülött eparchos autoritása alá tarto-
zott.66 A 3. század végétõl kezdve meghonosított núbiai eredetû
kultuszok – Mandulisz, Arensznufisz, a debodi Amun kultusza
– isteni segítséggel propagálták a Ptolemaioszok legitimitását,
alátámasztották és gyakorolták az Alsó-Núbia nem egyiptomi
lakossága fölötti hatalmat, és kultikus teret biztosítottak az
egyiptomi és a nem egyiptomi népességek közeledése számára.
Az együttélõ betelepült egyiptomi, délrõl betelepült núbiai, és a
keleti sivatagból érkezõ nomád-félnomád lakosságelemek
kulturális önazonosságának viszonylagossá válását az anyagi
kultúra emlékei is tükrözik.67

Visszatérve mármost Cornelius Gallus trilingvis feliratához,
a latin és a görög verzióban egyaránt használt Triakontaschoi-
nos68 és a görögben használt toparchia kifejezés a régió Ptole-
maiosz-kori közigazgatásának terminusai, míg a meroéi király
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által nyújtott proxenia a régió és Meroé közötti sajátos össze-
függések elismerése. Hogy a proxenia, ami a valóban megtett
diplomáciai lépéseket illeti, mást is takar-e, mint a Cornelius
Gallus és a meroéi követek közötti philae-i megállapodást, nem
tudhatjuk. Az azonban bizonyos, hogy a Kr. e. harmadik évti-
zed és Kr. u. 57 közötti idõkben öt olyan, meroitikus nevet vise-
lõ, a philae-i Ízisz- és a dakkai Thoth-templom papságából ki-
emelkedõ stratégos mûködésérõl tudunk Alsó-Núbiában,69 aki-
nek adminisztratív, gazdasági, vallási, igazságszolgáltatási
hatalma egyesítette a Ptolemaiosz-kori Triakontaschoinosban
mûködõ aithióp eparchos és a kései Ptolemaiosz- és korai ró-
mai kori egyiptomi stratégos hatalmát.70 Az elsõ ilyen straté-
gos, a philae-i Ízisz papja, Kr. e. 29 és 25 között mûködött a
Gallus által beiktatott tyrannos felségterületén. Dakkában
fennmaradt felirata, melyet egy meroitikus király uralkodási
évével keltezett (!), egyszerre illusztrálja azt a sajátos politikai
helyzetet, amelyre a proxenia céloz, s mutatja, hogy az aithióp
tyrannos kliens-államának kormányzati szerkezetébe olyan lé-
nyegi elemek épültek be, amelyeknek közvetlen mintaképe a
philae-i Ízisz-szentély birtokában lévõ Alsó-Núbia Ptolemai-
osz-kori közigazgatása volt. A bennszülött stratégosok hatal-
mára jellemzõ, hogy felirataikat hivatali éveikkel keltezhet-
ték,71 egyikük pedig a dakkai templom belsõ szentélyében Ízisz
és Augustus képe közé írhatta fel a falra, hogy a szóban forgó
szentélyt az uralkodó megbízásából õ emeltette.72

Egyiptomi prefekturája második évében Cornelius Gallus
Octavianus számára barátból a princeps auctoritasát73 súlyosan
veszélyeztetõ tényezõvé vált.74 Megfelelõ források hiányában a
fordulat körülményei, rómavárosi belpolitikai vonatkozásai75

homályban maradnak. Annyi mindenesetre kézenfekvõ, hogy a
Gallus és Octavianus közötti viszony megromlását az utóbbi
hatalmának a hatodik és a hetedik konzulátus idején, Kr. e. 28
és 27 folyamán végrehajtott teljes konszolidációja (Res Gestae
34.1) és az elõbbinek az ez iránti ellenérzése és növekvõ ve-
szélyérzete válthatta ki.76 Ammianus Marcellinus szerint Gal-
lus Egyiptomot éppoly kegyetlenül kizsákmányolta, mint egy-
kor a rossz emlékû Kambysés (17.4.3–4), és úgy tûnik, hogy a
fõ vádpont késõbbi szenátusi perében – felségsértés és a pro-
vincia jövedelmének elsikkasztása mellett – pontosan ez volt.77

A késõantik szerzõ, Servius szerint viszont Cornelius Gallus
bukásához az vezetett, hogy összeesküvés gyanújába kevere-
dett. Servius értesülésének hátterét egy a 2. század elsõ felében
keletkezett oxyrhynchosi papirusz látszik megvilágítani, mely
egy elveszett történeti mû töredékét tartalmazza.78 Timo Stick-
ler új olvasata és érvelése79 igen valószínûvé teszi, hogy a szö-
veg Cornelius Gallus prefektúrájának utolsó hónapjairól szól.80

A történet fõhõsével akkor találkozunk, amikor az éppen elha-
tározza, hogy ha a princeps visszarendeli Egyiptomból, akkor õ
nem fog engedelmeskedni, hanem ellene fordul. Lázadását elõ-
készítendõ, költséges fegyverkezésbe fog, harckész állapotba
hozza Kleopátra elhanyagolt hadiflottáját, megerõsíti Egyip-
tom határait, és sorozást rendel el a Thébaisban. A töredék az-
zal végzõdik, hogy a felsõ-egyiptomiak ellenszegülnek a soro-
zásnak.81 Az elbeszéléssel lényegében egybehangzik Strabón-
nak egy Cornelius Gallus helytartósága késõi szakaszára
vonatkozó megjegyzése is, miszerint a prefektusnak a fellázadt
alsó-egyiptomi Heroonpolis városát fegyverrel kellett beven-
nie, majd „adók miatt kitört” felkelést kellett levernie a Théba-
isban.82 Annyi a papirusz értelmezésétõl függetlenül is minden-

esetre bizonyos, hogy – nyilvánvalóan Octavianus parancsára –
Kr. e. 28 végén (a hajózás téli szünetének kezdete elõtt) vagy,
ami valószínûbb, 27 tavaszán, a hajózás megindultával, Corne-
lius Gallus Rómába utazott, hogy ott a 27 január 16-án monar-
chikus hatalommal felruházott princeps, immár Augustus,
megvonja tõle barátságát, kitiltsa házából és provinciáiból, és
így bukását visszafordíthatatlanná tegye.83 A szenátus által
ellene indított per nyilvánvaló kimenetelét Gallus nem várta be,
és 27 közepe táján öngyilkos lett.84 Visszahívásának indokai s
bukásának tanulságai politikailag egyértelmûek kellett, hogy
legyenek: másként nem értelmezhetjük az egyiptomi provinci-
ális kormányzati struktúra 27 januárja utáni romanizálását és a
prefektus mozgásterének szûkítését.85

Ami ezek után következett, vagyis inkább aminek következ-
nie kellett volna, azt a Res Gestae bevezetõben idézett fejezeté-
nek kezdõ mondata foglalja össze:

A római nép valamennyi provinciájának területét megnövel-
tem, amelynek szomszédságában hatalmunkat el nem ismerõ
népek éltek. (26.1)

Nem annyira a keleti kereskedelem Dél-Arábián át vezetõ útvo-
nalának biztosítására (ahogyan a korábbi kutatás vélte86), mint
inkább közvetlenül a dél-arábiai pártus vazalluskirályság alá-
vetésére87 és közvetve a pártus birodalom destabilizációjára88

irányult az a dél-arábiai expedíció, melynek kudarcáról a tanul-
mány elején már beszéltem. Az expedíció elõkészítésével és
vezetésével Augustus Kr. e. 27-ben Egyiptom második prefe-
ktusát, Lucius Aelius Gallust bízta meg, akinek társaságában
abban az évben Strabón beutazta Egyiptomot egészen az Elsõ
Zuhatagig (vö. Strabón, 16.4.22–24, 17.1.50). Az expedíció
elõkészületeként Gallus átcsoportosította az Egyiptomban állo-
másozó haderõket, hogy majd egy részüket Arábiába vigye.
A 26-25 folyamán végrehajtott expedíció, mint errõl már szó
esett, kudarccal végzõdött. A Felsõ-Egyiptomból történõ csa-
patelvonás, majd Aelius Gallus kudarcának hírére 25 nyarán89

felkelés tört ki a Triakontaschoinosban, melynek célkitûzése a
kliens-viszony és a Rómának fizetendõ adó90 megszüntetése
volt. Feltehetõ, hogy egyidejûleg, vagy már korábban, a hábo-
rús adóterhek ellen a Thébaisban is lázongások törtek ki.91

A felkelõk bevették Syenét, Philae-t és Elephantinét, elhurcol-
ták a lakosokat és ledöntötték Augustus szobrait. Ezzel egyide-
jûleg Meroé uralkodójának92 parancsnoksága alatt egy sereg in-
dult el Felsõ-Núbiából észak felé, amely még 25 õszén megér-
kezett az alsó-núbiai Dakkához, ahol vereséget szenvedett
Egyiptom nemrégiben kinevezett harmadik prefektusától, Pub-
lius Petroniustól (Plinius, N. H. 6.181; Cassius Dio, 54.5.4–6;
Flavius Josephus, Ant. jud. 15.199, 307). Ezután Petronius
megszállta a Triakontaschoinost, azaz Alsó-Núbiát a Második
Zuhatagig, majd 25-24 telén megkísérelte a meroitikus király-
ság egészét elfoglalni, de, mint a cikk elején már említettem,
ebben kudarcot vallott.93 Csak a Triakontaschoinost tarthatta
meg, ahol a Qasr Ibrim-i erõdben s feltehetõleg más helyeken is
Kr. e. 22-ig római erõk állomásoztak.94 Kr. e. 22 elején95 azon-
ban Meroé uralkodójának hadserege ismét bevonult Alsó-Nú-
biába. A meroitikus és a római hadsereg ezúttal Qasr Ibrim
erõdje alatt találkozott, de összeütközésre most nem került sor.
Ahogyan Strabón írja,
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[a] Kandaké96 [azaz a meroéi királynõ] sok ezer emberrel az
erõd ellen vonult, Petronius azonban… elõbb érkezett az erõd-
höz; miután a helyet többféle módon is biztosította, azok [már-
mint a meroéiak] követeket küldtek hozzá, de õ Caesarhoz uta-
sította õket. (17.1.54)

Az Augustus és a meroéi uralkodó követei közötti tárgyalások-
ra 21/20 telén került sor Samos szigetén. Az eredmény Al-
só-Núbia megosztása volt a római császár és Meroé között: az
Egyiptom és Meroé közötti új határt a Dodekaschoinos déli vé-
gén, Hiera Sycaminosnál vonták meg. Mint ahogyan ez majd a
következõ évtizedek és évszázadok folyamán bebizonyosodik,
a korlátozott területhódítás képes volt biztosítani az egyiptomi
provincia békéjét, garantálva, hogy a meroitikus királyság sem-
milyen módon ne korlátozhassa Egyiptomot Rómával szembe-
ni kötelezettségeinek teljesítésében. De ehhez elengedhetetlen
volt némi józan körültekintés az annektált régióban is: vagyis a
hagyományok és az újítás közötti viszony több értelemben is
hasznos módon való alakítása. Mint ahogyan Egyiptomban
mindenütt,97 úgy ez a Dodekaschoinosban is egybeesett a helyi
elit érdekeivel.

Az Augustus-korról író történészek hajlamosak a Triakon-
taschoinos nagyobbik felének feladásában az augustusi külpo-
litika egy új, bölcsebb, az öncélú hódítással szemben a határ-
biztosítás költségtakarékosabb megoldásait elõnyben részesítõ
elvének alkalmazását látni,98 vagy azt éppenséggel az agyon-
kozmetikázott diktatúra, a pax Augusta99 érvényesüléseként be-
állítani.100 A valóság inkább az, hogy Petro-
nius nem mert megütközni a kandaké sere-
geivel, és egyáltalán, a Kr. e. 26 és 22 között
végrehajtott, további hódításokat elõkészí-
teni hivatott vállalkozások sorra kudarcot
vallottak: folytathatatlanságuk nyilvánvaló-
vá lett, és ezt a tényt Augustus és korának
közbeszéde ugyanolyan émelyítõ álságos-
sággal kísérelte meg elkendõzni, mint aho-
gyan például Britannia a harmincas és a hú-
szas években mindvégig elvárt meghódítá-
sának elmaradását is: vagyis hogy, Strabón
párhuzamos helyét idézve, a britannok feje-
delmei követekkel és hódolatnyilvánítások-
kal megszerezt[ék] Caesar Augustus barát-
ságát… és majdnem az egész szigetet a
rómaiak hívévé tett[ék].101

Íme Aeneas elképzelt pajzsa a hódoló barbárokkal.102 Azt
azonban túlzás feltételezni, hogy az itt tárgyalt két kudarc és az
évtized sok más nehézsége módosította volna Augustus „nagy
stratégiáját”,103 mivel ilyen nem létezett104 – a birodalom kor-
mányzása ennél pragmatikusabb napi üzem volt. Ezt illusztrál-
ja az Egyiptomhoz csatolt alsó-núbiai régió, a Dodekaschoinos
sorsa is.

A Dodekaschoinos Kr. e. 22 után is megmaradt „köztes” te-
rületnek. A státuszáról alkotott egyiptomi közfelfogást jól érzé-
kelteti az alexandriai (Nicanornak is nevezett) Catilius Kr. e.
7-ben a philae-i Ízisz-templom déli pylonjára írt, Augustust és
C. Turranius egyiptomi prefektust dicsõítõ verses zarándoki-
mája, melyben Philae megszemélyesített szigete így kiált fel:

Én vagyok Egyiptom szép határa,
az aithiópok földjének messzi vége.105

Catilius versét az ellenségeit lemészárló XII. Ptolemaiosz Ne-
osz Dionüszosz monumentális reliefképmásának arca elé véste
a pylon köveibe,106 hogy így azonosítsa a római császárt elõdjé-
vel, az egyiptomi fáraóval.

A határvédelemre és egyúttal Felsõ-Egyiptom nyugalmának
biztosítására elégségesnek ítélt három római cohors egységes
parancsnokság alatt három helyen, Asszuánban, Elephantinén,
illetve Philae szigetén állomásozott. Kisebb kihelyezett egysé-
gek voltak Kalabshában, Dakkában és Hiera Sycaminosnál.107

A római katonai jelenlét lényeges vonása volt, hogy a katonák
jó részét helyben sorozták.108 Ez nagyban hozzájárult a római
Dodekaschoinos egymás mellett élõ lakosságcsoportjai, azaz
az idetelepülõ egyiptomi papok és hivatalnokok, a három co-
hors különféle származású és kulturális hátterû katonasága és
az „aithiópok”, vagyis az alsó-núbiai bennszülött lakosság kö-
zös és kölcsönös akkulturációjához. Példa erre a Kr. u. 1. szá-
zad vége felé a decurio rangját elérõ núbiai származású Paccius
Maximus, aki egy ugyan nem csekély kulturális sznobizmust
eláruló, de a klasszikus mitológia jó ismeretére valló görög idõ-
mértékes Mandulisz-himnuszt írt fel a kalabshai templom falá-
ra,109 melyben az Olümposzról leereszkedõ istenséget azért ün-
nepli, mert az „elvarázsolta az aithiópok barbár nyelvét”, és
arra ihlette a szerzõt, hogy „édes görög versben” énekeljen.110

Az akkulturáció elsõdleges eszköze azonban mégsem a ka-
tonai szolgálat volt, hanem a kultuszok. Philae és Dakka már

mûködõ nagy templomai, amint erre a
bennszülött stratégosok elõbb már említett
dokumentumaiból következtethetünk, meg-
maradtak a területi-gazdasági adminisztráció
és igazságszolgáltatás központjainak. Aho-
gyan az adminisztráció,111 úgy az Augus-
tus-kor templomépítkezései is Ptolemaiosz-
kori elõzményeken nyugodtak, de a temp-
lomépítkezésekben figyelemreméltó új vo-
nások is feltûntek. A legfontosabb ilyen vo-
nás az, hogy a Dodekaschoinos valamennyi
már álló, továbbépített, vagy újonnan alapí-
tott szentélye teológiájában és kultuszának
bizonyos sajátos aspektusaiban egyazon
összefüggõ tervbe illeszkedik. Ami az
egy-egy régió, „kultusz-táj” templomai kö-
zötti teológiai interrelációkat illeti, ilyenek

Philae, az Isis-templom elõudvara

Philae, Augustus-kioszk



természetesen hangsúlyosan jelentkeztek már az újbirodalmi
korban is, például a thébai régióban és Alsó-Núbiában,112 s
nyilvánvalóak voltak a korai császárkorban például Coptos
körzetében, a Dakhla oázisban, Esna térségében és másutt. Az
Augustus-kori Dodekaschoinosban azonban nem egy már lé-
tezõ regionális összetartozás és helyi önazonosság õsi hagyo-
mánya érvényesült. Éppen ellenkezõleg, a Dodekaschoinos
istenségei és kultuszai szoros összekapcsolása mögött a római
hódítás következményeként újonnan keletkezett politikai, etni-
kai és kulturális különbségek relativizálásának szándéka állt.
A bennszülött núbiai istenségek együttes jelenléte és fúziói a
philae-i és elephantinéi, a görög-római és az „összegyiptomi”
istenségekkel egy korábban csak csíráiban (mint a Ptolemai-
osz-kori philae-i Arensznufisz- és Mandulisz-kultusz) létezõ,
ideális regionális identitást hoztak létre s emeltek a mitológia és
a kultusz szintjére. Ennek a konstrukciónak szerves része volt a
„forró Meroéból”113 érkezõ, életadó nílusi áradás és a philae-i
Ízisz közötti teológiai kapcsolat is.114 A mítikus Núbiából
visszatérõ Tefnut megjelenése a philae-i Ízisz-templom,115 a
dakkai Thoth-templom, Kalabsha116 és Dendur117 reliefprog-
ramjában hasonlóképpen az alsó-núbiai kultusztáj és Meroé
egységét juttatta kifejezésre. Bármennyire érdekes lenne is,
most nem mehetünk bele az egyes kultuszoknak ebbõl a szem-
pontból való részletes elemzésébe. Legyen elegendõ egyetlen
általánosítás: mindenütt, ahol a templom ikonográfiai program-
ja valamennyire is vizsgálható, megállapíthatjuk, hogy tervezõi
a templom északi – Egyiptom felé esõ – és dél–núbiai felében a
núbiai, illetve egyiptomi istenségek kölcsönösen kiegyensúlyo-
zott jelenlétét hozták létre,118 mesterien alkalmazva a „templo-
mi nyelvtan” Egyiptomban119 és Meroéban120 egyaránt hagyo-
mányos eszközeit.

Az építkezések három periódusra bonthatóak. Az elsõ mun-
kák nem sokkal Cornelius Gallus Kr. e. 29-es hadjárata után in-
dultak meg Elephantinén és Philae szigetén.121 A második peri-
ódusban, Kr. e. 25 és 22 között, Kalabshában és Qasr Ibrimben
folyt építkezés; majd a harmadik periódusban, 22-tõl fogva
Elephantinén, Philae-ben, Kertassiban, Taffehben, Kalabshá-
ban, Ajualában (Abu Hor East), Dendurban, Dakkában és Hie-
ra Sycaminosban (Maharraka). Az elsõ periódus még nem az
átfogó alsó-núbiai terv része, annak körvonalazódását csak a
második periódus Qasr Ibrim-i építkezése jelzi, akkor, amikor

Petronius foglalása eredményeként a teljes Triakontaschoinos
római uralom alatt áll. A következõkben, tanulmányom lezárá-
saként, a harmadik periódusban, Kr. e. 22 után kialakult szent
tájról lesz szó.

Haladjunk északról dél felé. Az elephantinéi Khnum-temp-
lom Ptolemaiosz-korban megkezdett külsõ és belsõ reliefprog-
ramjának folytatása mellett a templom Nílusra nézõ fõhomlok-
zata elé monumentális kultusz-terasz épült,122 melyen a Nílus-
nak bemutatott áldozatokhoz kapcsolódó sztéléket befoglaló
naoszokat és egy oltárt helyeztek el.123 A monumentális elõud-
varral bõvített philae-i Ízisz-templom124 környezetében Augus-
tus uralkodásának korai szakaszában a templomhoz kapcsoló-
dó hatalmas processzionális istenbárka-kioszk épült,125 majd
Kr. e. 13/12-ben Rubrius Barbarus, Egyiptom prefektusa és
Philae és a Dodekaschoinos lakossága126 Augustus kultuszának
szentelt klasszikus stílusú templomot127 emelt az Ízisz-temp-
lomtól északkeletre. Mind a bárka-kioszk, mind az Augus-
tus-templom elõtt kultusz-terasz magasodott a Nílus fölé, akár-
csak majd Trajanus uralkodásától fogva a Hathor-templom mö-
gött is. Az Adikhalamani által megkezdett és VI. Ptolemaiosz
által kiépített debodi templom elõcsarnokkal és kikötõvel
bõvült.128

Kalabshában a kis Ptolemaiosz-kori kápolna helyére két sza-
kaszban új Mandulisz-templom épült. Az elsõ szakaszban, bi-
zonnyal még Kr. e. 22 elõtt129 a szentélyt körítõ fal monumentá-
lis kapuzatot130 kapott, és befejezték az eredetileg Arqamani ál-
tal emelt Mandulisz-kápolna külsõ reliefdíszét. A második
szakaszban lebontották mind a kápolnát, mind pedig az új ka-
puzatot, hogy helyükön felépülhessen egy új Mandulisz-szen-
tély.131 Az új templom elé monumentális kultusz-terasz épült.
A szentély hatalmas méreteivel, komplex alaprajzával, össze-
tett képprogramjának sajátos új hangsúlyaival azt tanúsítja,
hogy a 22 utáni valláspolitika Philae-hez hasonló jelentõségû,
de Alsó-Núbia vegyes lakosságához közvetlenebb módon kö-
tõdõ, új regionális központ létrehozatalára törekedett. Míg a Kr.
e. 22 elõtt épített kapun a philae-i Ízisz és Ozirisz alakja domi-
nált, az új templom programjának középpontjában a (már a
Ptolemaiosz-korban132) megkettõzõdött – egy idõsebb, a zeni-
ten álló nappal, és egy ifjabb, a megújuló nappal azonosított is-
tenalakra szétváló – Mandulisz állt. Mandulisz a régió benn-
szülött lakossága, a sivatag nomádjai és az Egyiptomból, Al-
só-Núbiából és a Római Birodalom különféle provinciáiból,
különbözõ vallási hátterekbõl rekrutálódó katonaság számára
egyaránt sajátként tisztelhetõ istenséggé formálódott, akit új te-
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ológiája megtett Hórusz fiának és Ízisz és Ozirisz-Apolló uno-
kájának.133 A hüposztíl Trajanus idejére befejezett áldozati jele-
net-sorában Augustus II. Amenophis és egy a teljes dinasztiát
jelképezõ „Ptolemaiosz” társaságában jelenik meg.134 Ebben a
tüntetõen lojális képprogramban szerepel azonban egy olyan
jelenet is, amely váratlan betekintést enged az egyiptomi elit
együttmûködési készsége mögött meghúzódó ellenérzésbe.135

A jelenetben Egyiptom koronáit nem Augustus, hanem az ifjú
Mandulisz veszi át Harendotestõl és Ízisztõl,136 vagyis a kép al-
kotója az uralkodói jelvényeket kivette a hódítóéból és áthe-
lyezte az istenség kezébe, és így a királyi hatalmat átemelte a
történetibõl az isteni szférájába. A jelenet kiváló példája annak
a körmönfont szellemi ellenállásnak,137 amely a hódító ellen a
hagyományos kultúra s kivált a teológia számára érthetetlen
vagy nehezen támadható eszközeit fordította. Ugyanez az értel-
miségi ellenállás nyilvánul meg abban is, hogy az Augustus-
kor hieroglifikus felirataiban a kartusban Augustus neve helyett
Rhómaiosz,138 Kaiszarosz, Autokratór vagy Fáraó áll.139

Egyedüli szentély volt a keleti parton a Mandulisznak, Ízisznek
és Ozirisznek szentelt ajualai (Abu Hor East) templom, mely
elé ugyancsak terasz épült az Augustus-korban.140 Dendurban
Petronius prefektus Augustus nevében a debodi Amun és két
félisten, Kuper fia, Peteisis és fivére, Pahor kultuszának emelt
szentélyt,141 melyben Amun-orákulum is mûködött.142 A meg-
istenült fivérek valószínûleg a Triakontaschoinos Cornelius
Gallus által kinevezett tyrannosának fiai voltak.143 Peteisis és
Pahor tisztelete nemcsak „nemzeti” szenteket ajándékozott az
alsó-núbiaiaknak: a hódító és a meghódolt viszonyát a kultusz
szférájába emelve, egyúttal állandóan emlékeztetett a politikai
realitásokra is. Az orákulum pedig ugyanúgy eszköze volt az
igazságszolgáltatásnak, mint az akkulturációnak.144 A dakkai
Thoth-templom új szentélyt és mellékkápolnát kapott, melyek-
nek építését egy bennszülött stratégos irányította.145 Ezek reli-
efprogramjában Thoth mellett megjelenik Ízisz, Ozirisz, Hó-
rusz, Hathor, a núbiai Arensznufisz, „a Dél oroszlánja” Shu, és
a nõstényoroszlán Tefnut, Ré napistennek Shu által a mítikus
núbiai sivatagból visszahozott szeme.146

A vélekedés, miszerint a templomok falaira írt képek és szö-
vegek csak kevesekhez szóltak, figyelmen kívül hagyja a temp-
lomoknak és papságuknak a közösségek életében ellátott egyik

alapvetõ feladatát, nevezetesen az istenekrõl, az istenek, az
uralkodó és az emberek közötti viszonyról, a kozmosz és az or-
szág rendjérõl szóló tanítást, melynek mindennapos színterei a
templom nyilvános udvarai és helyiségei,147 kitüntetett alkal-
mai pedig a több – általában tizenegy – napon át tartó nagy pro-
cesszionális ünnepek148 voltak. Egy az Ízisz-templom déli py-
lonjára írott görög epigramma149 szerzõje az idõszámításunk
kezdete körüli években így ír egy minden bizonnyal a nílusi
áradás idõszakára esõ philae-i ünneprõl:

Megérkezvén a szigetre, Egyiptom határára,
a legszebbre, szentre,
Ízisz [helyére] szemközt Aithiópiával,
gyorsvitorlájú hajókat láttunk a Nílus folyón
melyek az aithiópok istenekhez méltó naoszait
hozták országunkba, a gabonatermõbe, a látogatásra méltóba,
melyet minden földi halandó tisztel.

Hasonlóan a Dodekaschoinos isteneinek egymásnál és Philae-
ben tett látogatásaihoz, maga Ízisz is rendszeresen látogatást
tett Alsó-Núbia isteneinél. Priscus szerint150 kultuszszobrának
nílusi bárkautazása és orákulumként való mûködése még az 5.
században is az Egyiptom és az akkor már független poszt-me-
roitikus Alsó-Núbia lakói közötti szerzõdések tárgya volt. Ízisz
és az alsó-núbiai istenségek nílusi felvonulásai megélt és meg-
értett, egységes szent tájba illesztették a Dodekaschoinos tele-
püléseit, és a közösségi emlékezet visszatérõ ünnepeiként rend-
szeresen megújították a „köztes” alsó-núbiai önazonosságot.151

Az imént már szó volt az Elephantiné szigetén Khnum, az
Elsõ Zuhatag és a nílusi áradás istenének temploma elõtt a fo-
lyó fölé magasodó kultusz-teraszról és a hasonló teraszokról
Philae-n, a kalabshai Mandulisz-templom, az aujalai szentély
és a denduri templom elõtt: itt hozzá kell tennünk, hogy a Tria-
kontaschoinos rövid római foglalása idején a Qasr Ibrim-i
Amun-templom elõtt is ilyen terasz épült.152

A templomok isteni lakói ezeken a messzirõl látható színpa-
dokon fogadták isteni látogatóikat, a papok itt mutatták be az
isteneknek és a Nílusnak szóló áldozatokat, itt adtak az istenek
orákulumokat. A Philae-bõl délre és onnan vissza, vagy a délrõl
északra és onnan vissza délre utazó istenségek felvonulásainak
közbensõ pihenõállomásai további jellegzetes pontokat jelöltek
ki Alsó-Núbia szent tájában. Ilyenek voltak Philae-bõl dél felé
haladva a Kertassinál a Nílus fölé magasodó sziklafokra épített,
a Debod és Kalabsha közötti völgyszakaszt uraló, kivételesen
elegáns és merész architektúrájú istenbárka-szentély,153 vala-
mint a taffe-i (Taphis) ún. északi templom, melyhez kikötõ is
tartozott.154 Úgy tûnik, hogy Ízisz és a núbiai istenek nílusi uta-
zásának déli végállomása a római Alsó-Núbia határánál, Hiera
Sycaminosban (Maharraka) álló, különös architektúrájú szen-
tély volt.155 A párhuzamok nélkül álló, istenbárka-kioszkként
meghatározható épületet a nílusi áradás idején a folyóról mint-
egy az õs-vízbõl a világ teremtésekor kiemelkedõ õs-dombként
lehetett megközelíteni. Nyitott tetejébõl és keleti tájolásából156

arra következtethetünk, hogy a kioszkban megpihenõ istenség
a felkelõ nappal egyesült.157

Augustus uralkodásának évtizedei több mint két évszázad
római uralmát alapozták meg Alsó-Núbiában. Úgy tûnik, bé-
kés évszázadok voltak ezek. Az aithiópok, egyiptomiak és a
római katonaság integrációjának sikere nagyrészt annak a po-

Kertassi



litikai számításnak volt köszönhetõ, amely felismerte a Ptole-
maioszok alsó-núbiai helyi kormányzati és valláspolitikájának
folytathatóságát, és az integráció feladatának nagy részét az is-
tenekre és papjaikra bízta. Mint mondtam, Meroé istenei is ott-
honra találtak a római Alsó-Núbia templomaiban – ám ettõl
Meroé uralkodói még nem adták fel igényüket egy materiáli-
sabb jelenlétre: kitartóan vártak a visszatérés alkalmára. A Kr.
e. 21/20-ban Petronius által feladott Qasr Ibrimbõl Meroé-vá-
rosba hurcolták Augustus egy pompás bronzszobrát, hogy a
szobor fejét (mely ma a British Museumban van158) levágják,
és a Kr. u. 1. század közepén az örökös mágikus átok szándé-
kával eltemessék egy kápolna küszöbe alá. Bent a kápolna fal-
festményein Meroé királyának lába elõtt legyõzött római ka-
tona térdelt.159
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