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dánban (2006/3–4).

Magyar leletmentés Szudánban
A Magyar Merowe-gát Régészeti Projekt

2007-es szezonja

Lassányi Gábor

A szudáni kulturális kormányzat 2003-ban segítséget kért a nemzetközi tudományos
közösségtõl egy hatalmas régészeti értékmentõ munkához, amelyet egy a Nílus 4. ka-
taraktájánál épülõ duzzasztógát, a Merowe-gát építése tett szükségessé (lásd errõl: „Új
mentõakció Núbiában”: Ókor 2005/1–2). A nemzetközi összefogásba angol, lengyel,
német, francia és amerikai kutatóintézetek mellett Magyarország is bekapcsolódott.

Az erre a célra létrehozott Magyar Meroé Alapítvány által koordinált munkában kü-
lönbözõ magyarországi kutatóintézetekben és múzeumokban dolgozó régészek, mér-
nökök és más szakemberek vettek részt.

A Magyar Merowe-gát Régészet Projekt elsõ terepi szezonja 2006 januárjában és
februárjában valósult meg. A második szezonra 2007. január–februárban került sor,
amikor is biztonsági kockázatok miatt az épülõ gát közvetlen közelében a helyi Régé-
szeti Hivatal (National Coorporation of Antiquities and Museums) által felajánlott új
helyszínen folytattuk munkánkat. A 2006-os szezonról már beszámoltunk e lap hasáb-
jain („Magyar régészeti kutatások Szudánban”: Ókor 2006/3–4), az alábbiakban a
2007-es szezon legfontosabb eredményeit mutatjuk be.

Az új koncessziós terület

A tudományos kutatásba ebben az évben jelentõsen beleszólt a politika. A kormány-
zatnak a tervezett víztározó által elöntendõ Nílus-szakasz lakosságának jelentõs részé-

vel, elsõsorban az arab Monaszír törzs törzsi tanácsával nem si-
került megállapodásra jutnia a kárpótlás mértékérõl és az átköl-
tözés után felépítendõ új falvakról. A felgyülemlõ feszültség
több esetben véres eseményekben robbant ki, amellyel párhuza-
mosan a Monaszír törzsi tanács lezárta a saját területeit, és a jö-
võbeli megállapodásig távozásra szólította fel a külföldi kutató-
kat is, így akarva további nyomást gyakorolni a szudáni kor-
mányra. Az események következtében a magyar kutatócsoport
is új koncessziós területen volt kénytelen folytatni munkáját.

Az expedíció bázisa ebben az évben egy Dar el-Arab nevû te-
lepülésen volt, a Sajgíja núbiai törzs által lakott területen. Az
ásatások nagyrészt már feltérképezett, de még részletesen nem
kutatott lelõhelyeken folytak, a Szudáni Régészeti Hivatal által
felajánlott területen, közvetlenül az épülõ gát mellett.

A helyszín régészeti emlékekben még gazdagabbnak bizo-
nyult, mint az elõzõ évben mintegy 80-100 km-rel feljebb vizs-
gált vidék. Az új terület ugyanis közvetlenül a történeti Núbia
egyik mezõgazdaságilag legtermékenyebb és kulturális szem-
pontból is legjelentõsebb vidékének, a Napata régiónak köz-
vetlenül a határán, a nehezen hajózható 4. katarakta bejáratánál
fekszik, légvonalban mindössze 40 km-re Gebel Barkaltól (Na-
pata).
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A kutatás menete

A területen eredetileg a Régészeti Hivatal végzett leletmentést,
de számos lelõhely vizsgálatára korábban nem került sor.
A fõbb lelõhelyek GPS adatait rendelkezésünkre bocsátották,
de térkép nem készült a területrõl. A helyszínen kialakított és a
megváltozott körülményekhez igazított kutatási stratégia elsõ-
sorban a már korábban felmért legjelentõsebb lelõhelyek rész-
letesebb vizsgálatára és néhány újonnan felfedezett, elsõsorban
õskori lelõhely felmérésére irányult.

Az elsõ néhány napot terepbejárással töltöttük, amelynek
során megismertük az elõzetesen már leírt helyszíneket, és szá-
mos új lelõhelyet azonosítottunk.

A kutatásra kijelölt terület nagysága és a munka elvégzésére
fordítható idõ rövidsége miatt a terepen három, párhuzamosan
mûködõ, egymástól részben eltérõ feladatokat végzõ munka-
csoportra volt szükség. A legjelentõsebbnek vélt régészeti lelõ-
helyek egy részén szondázó ásatásokra és kisebb felületi feltá-
rásokra volt lehetõség. A felmérések pontosságát a fotogram-
metria használata tette még pontosabbá. Ezzel a módszerrel
rögzítettük a területen található sziklarajzokat is. Az emlékek
fotogrammetriai felmérését Gyõrfi Ilona és Vajda József végez-
te. A kutatások eredményeit az alábbiakban, kronológiai sor-
rendben ismertetjük.

Õskori emlékek

Az õskori kutatásokat Király Attila õstörténész vezette. A leg-
korábbi lelet egy a tipológiai jellemzõk alapján az alsó- és kö-
zépsõ paleolitikum határára datálható mintegy 250-300 ezer
éves szakóca, amely szórványleletként került elõ egy vádiban.

Az õskori kutatások során három lelõhelyet sikerült részlete-
sen dokumentálni, ezek közül kettõ a középsõ paleolitikum ko-
rából származó anyagkitermelõhely és mûhely, amely 80-120
ezer éves. A harmadik részletesebben felmért kiterjedt lelõhely
egy korai, mintegy 6-7 ezer éves újkõkori település (Kr. e. 4-5.
évezred), amelynek lakói a kõ- és csonteszközök mellett már
kerámiaedényeket is használtak (Hullámvonalas vagy Wavy-li-

ne Horizont) Az edények helyi elõállítására utal az ebbõl a kor-
ból ritkán elõkerülõ agyagtárgy, amellyel az edények falára a
pontozott, rádlizott díszítést felvitték.

Temetõk a Kerma-korból

A feltárások során két, a Kerma-korból származó lelõhelyet
vizsgáltunk. A Kerma kultúra egy Kr. e. 2500 körül kialakult,
magasan fejlett, felsõ-núbiai kultúra volt, amelynek központi
területe a Nílus 3. és 4. kataraktája között található, hatása
azonban a legújabb kutatások szerint a 4. katarakta vidékére is
kiterjedt. A földmûves, de jelentõs állattartással rendelkezõ
(szarvasmarha, kecskefélék) kultúra központi területén, a Ker-
ma-medencében létrejött erõs királyság a Kr. e. 2. évezred for-
dulóján a középbirodalmi Egyiptom déli szomszédja volt, és a
II. Átmeneti kor végén hatalma északon Felsõ-Egyiptomot is
veszélyeztette. A Kerma Királyságot végül az Újbirodalom
uralkodói, elsõsorban I. és III. Thotmesz gyõzték le és hódítot-
ták meg számos hadjáratban a Kr. e. 1500-1400-as évek fordu-
lóján.

A 4. katarakta vidékén gyakoriak a termékeny folyóvölgy és
a sivatag határán, sziklás hegycsúcsokra vagy kisebb sziklás
platókra épült, szárazon rakott kõbõl épült, a Kerma-korra da-
tálható, magányos vagy csoportokban egymás mellé épült sír-
halmok. Ezek az átlagosan 3-5 méter átmérõjû tumuluszok ere-
detileg kónikus formájúak lehettek, de bolygatott állapotban
nagyrészt kõgyûrûkre emlékeztetnek.

Különösen látványos és izgalmas leletek kerültek elõ egy
hegycsúcson a Középsõ Kerma idõszakra (Kr. e. 2050–1750)
datálható, több mint háromtucatnyi sírból álló sírcsoportból. Itt
a szárazon rakott kövekbõl épült sírdombok gazdag melléklet-
tel ellátott holttesteket rejtettek. A halottakat ékszereikkel (kõ-
gyöngyök) és edényekbe helyezett étel- és italáldozattal együtt
temették el. A feltárt öt temetkezésbõl két sír volt bolygatatlan.
A felépítményekbe, illetve azok mellé helyezett kerámia mel-
lékleteket összetörve szinte hiánytalanul megtaláltuk a sírok
körül. Az egyik sírba a maga alá húzott lábbal, zsugorítva elte-
metett holttest mellett egy fiatal kecskeféléhez, valamint egy
másik kisebb áldozati állathoz tartozó csontmaradványokat is
elhelyeztek. A kerámiaedények jelentõs része fényezett felüle-
tû, kézzel formált, fekete tetejû (black-topped), alkalmanként

Középkori lakóház feltárása el-Kuneysában

Neolitikus kerámiatöredékek és kõeszközök



bekarcolt díszítésû, helyi gyártmányú Kerma edény, de nagy
távolságokat átívelõ kereskedelmi kapcsolatokra utal, hogy a
sírokból Egyiptomban gyártott korongolt tárolóedények is elõ-
kerültek.

Késõ Meroitikus és Posztmeroitikus kor

Két helyen folytattunk feltárást a Kr. u. 3–6. századból szárma-
zó, sokszor nagy területet elfoglaló tumulusztemetõkben. A nú-
biai Kusita Királyság utolsó évszázadaiból (Késõ Meroitikus
kor, Kr. u. 2–4. század) és az ezt követõ periódusból (Posztme-
roitikus kor, Kr. u. 3– 6. század ) különösen gazdag emlékanyag
került elõ. A sivatagi tájból kiemelkednek azok a gyakran 20
méter átmérõjû sírdombok, amelyekbe gazdag melléklettel te-
mették el a halottakat.

Az ásatások során több ilyen tumuluszt is feltárt a magyar
kutatócsoport. A sírokból strucctojás, fajansz- és üvegéksze-
rek, valamint kerámiaedények kerültek elõ.

Leletek a keresztény idõszakból

Felsõ-Núbia királyságai az Egyiptomból és Bizáncból érkezett
hittérítõk hatására a Kr. u. 6-7. század fordulóján keresztény
hitre tértek. Kutatási területünk az Ódongola központú Maku-
ria keresztény királyság területéhez tartozott. A vidéken szá-
mos, doboz formájú apró kövekbõl épített sírhantból (box-gra-
ve) álló temetõ jelezte, hogy egykor sok kisebb-nagyobb falu
állhatott itt, valószínûleg a modern falvakkal többé-kevésbé

megegyezõ helyen. A környék grá-
nitszikláin számos bekarcolt keresz-
tény szimbólum (kereszt-, angyal- és
papábrázolások) hirdeti a keresztény
vallás fontos szerepét az akkori em-
berek életében.

A feltárások legnagyobb felületû
munkája egy hatalmas kiterjedésû, a
Nílus partján álló keresztény kori
(Kr. u. 6–14. század) városban
(el-Kuneysa) folyt. A feltárásokat
Rosta Szabolcs régész vezette. A
partoldal fölött kissé kiemelkedõ te-
raszon fekvõ település maradványai
kb. egy kilométer átmérõjû körben
terültek szét egyenetlenül. Ezek el-
sõsorban szárazon rakott kõbõl épült
házak romjai, továbbá, minden való-
színûség szerint, könnyû szerkezetû
házakra utaló intenzív leletkoncent-
rációk, amelyeket sok helyen elborí-
tott az elõzõ nyáron – amikor is a
gátépítõk lezárták a félig kész erõmû
egyes zsilipjeit – mesterségesen
elõidézett magas áradás üledéke.

A (korabeli nevén egyelõre nem
ismert) város története minden bi-
zonnyal évszázadokkal a keresztény
idõszak elõtt kezdõdött, s a település

fontos kereskedelmi és közigazgatási központ lehetett a 4. kata-
rakta vidéke bejáratának közvetlen közelében. Elképzelhetõ,
hogy aranyfeldolgozásra utal a település egyik zónájában elõ-
került több tucatnyi õrlõkõ, melyekhez hasonlókról a környék
más lelõhelyein is beszámoltak lengyel és amerikai kollegáink.

A felszíni leletgyûjtés mellett a település három helyszínén
tudtunk szondázó jellegû kutatást folytatni. Feltártuk egy szára-
zon rakott kõbõl épült lakóház legalább három használati perió-
dusát, valamint a település szélén található, erõsen bolygatott
temetõrészletet.

Az egyik laposabb sziklás magaslaton részben feltártuk egy
nagyméretû, részben kõalapozású, égetett téglából épült, de
számos szilalapzatba vágott cölöpre támaszkodó építmény ma-
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radványait. Az épületet – minden bizonnyal az értékes égetett
tégla miatt – az alapokig visszabontották, olyannyira, hogy az
alaprajznak is csak csekély részletei maradtak rekonstruálha-
tóak.

Az elpusztított és erõsen bolygatott felszínen nagy mennyi-
ségû finom kerámiát és amphoratöredéket, egy plasztikus ke-
reszt díszítésû festett kerámiaedény darabját, több strucctojás-
héj-szilánkot, égetett téglából készült, valószínûleg áttört ab-
lakhoz tartozó építészeti elemeket, valamint egy keresztény
kori temetkezést találtunk.

A feltételezett szakrális funkciójú edények, a keleti templo-
mokban gyakori felfüggesztett strucctojások és a feltételezett
alapítói vagy szerzetesi temetkezés alapján az épületet minden
bizonnyal a város templomaként azonosíthatjuk. Emellett szól
az is, hogy a középkori Núbiában kevés kivétellel csak egyházi
és királyi építmények készültek égetett téglából, ahogy e vidék
falvaiban még ma is csak a mecsetek épülnek ebbõl az értékes
építõanyagból, minden más csak vályogtéglából.

Egy tudományos vállalkozás mérlege

Az összesen egy hónapos terepmunka során 23 lelõhely bejárá-
sa és felszíni vizsgálata mellett hét lelõhely részletes vizsgála-
tára volt lehetõségünk. Az ásatás végeztével a restaurálásra
szoruló leletanyagot ideiglenesen Magyarországra hoztuk. Re-
ményeink szerint ezt az anyagot a közeljövõben kiállításon is
bemutathatjuk majd a magyar közönségnek.

Az expedíció tagjai 2007-ben Faragó Zsuzsanna (történész,
arabista, egyiptológus, projektvezetõ-helyettes), Gyõrfi Ilona
(mûemlékes mérnök), Illés László (rajzoló), Király Attila (õs-
történész), Lassányi Gábor (régész, egyiptológus, projektve-
zetõ), Rosta Szabolcs (régész), Szeredi Anna (történész, ré-
gészhallgató), Tóth István (fotós) és Vajda József (mûemlékes
mérnök) voltak.

A tudományos értékmentõ vállalkozást a Nemzeti Kulturális
Alapprogram mellett jelentõs mértékben támogatták mecéná-

sok és szponzorok, mint az In-Kal Security, a Graphisoft Zrt. és
több magánszemély.

A Magyar Merowe-gát Régészeti Projekt 2007-es, második
szezonjával lezárult az elsõ magyar szudáni régészeti expedíció
terepi munkája. Természetesen hátravan még az anyag tudomá-
nyos publikálása. Szívbõl reméljük, hogy ezt a sikeresen meg-
valósult vállalkozást továbbiak követhetik majd a jövõben,
amelyek hozzájárulhatnak a Török László által megkezdett ma-
gyar Núbia-kutatás fejlõdéséhez és a Nílus-völgy õsi kultúrái-
nak jobb megismeréséhez.
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