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A

z ókori Egyiptom déli határán, a Nílus közepén a 1970-es évek óta új szigeten
áll Ízisz istennõ õsi kultuszhelye, Philae.1 A templomot napjainkban utazók
tízezrei keresik fel évente, de nem volt ez másképpen az ókorban sem. Az épületek monumentális reliefjei tövében százszámra bújnak meg az egykori zarándokok
hosszabb-rövidebb feliratai. Ezek között meglehetõsen elõkelõ helyet foglal el az a
templomsziget nyugati kapujára vésett hosszú ima, amelyben egy Paszan nevû
núbiai elõkelõ fohászkodik az istennõhöz, hogy biztonságban visszajusson a
könyörtelen sivatagi úton „az istennõ szeretett fiának, Teqoridemani királynak
gyönyörû városába, Meroéba”. A démotikus nyelvû szöveget – amely egyike a
kevés pontosan datálható meroéi uralkodói nevet tartalmazó feliratnak – Trebonianus Gallus császár harmadik uralkodási évében (Kr. u. 253) vésette fel a
déli országból érkezett diplomata.
Augustus császár keleti hadjárata óta a Római Birodalom déli szomszédja
Kelet-Afrikában a Kusita Királyság volt, amelynek története a Kr. e. 8. századig nyúlik vissza. Az újbirodalmi Egyiptom bukása után, a Nílus 2. kataraktájától délre, Felsõ-Núbiában létrejött törzsi fejedelemségek közül ekkor emelkedett fel a temetkezési helyérõl El-Kurrui Fejedelemségnek nevezett államalakulat, amelynek utolsó uralkodói, Kasta és Pianhi a mai Szudán középsõ
részétõl egészen Egyiptomig kiterjedõ birodalmat hoztak létre. Pianhi utódai, a
Kusita Királyság uralkodói, akiket az egyiptológia a 25. dinasztia néven ismer,
északon egészen Jeruzsálemig kiterjesztették befolyási övezetüket, mígnem
Assur-bán-apli asszír király hadjáratai a Kr. e. 660-as években kiszorították a
núbaiakat Egyiptomból.
A Kusita Királyság ugyanakkor Felsõ-Núbiában az ezt követõ évszázadokban töretlenül fennmaradt. A núbiológia ezt az egészen a Kr. e. 3. század elsõ
harmadáig tartó idõszakot nevezi napatai kornak, megkülönböztetve az ezt követõ, a Kr. u. 4. század közepéig tartó meroitikus kortól. A korszakok felosztása – bár az elnevezésük által sugalmazott gondolat, amely szerint a királyság
elsõ korszakában az északi Napatában fekvõ városából került volna át a székhely a déli Meroéba, ma már nem elfogadott – többé-kevésbé továbbra is alkalmas a királyság két nagy kulturális korszakának elkülönítésére.
Az alábbi cikkben a meroitikus kori Núbia néhány fontos jellemzõjét kívánjuk bemutatni, különös tekintettel arra, hogy a magyar nyelven elérhetõ ismeretterjesztõ mûvek többségében ma már túlhaladott tudományos elméletekkel
találkozhatunk ezzel a fejlett ókori afrikai kultúrával kapcsolatban.

Királyok és királynõk

Núbia összehasonlító kronológiai táblázata

A Kusita Királyság történetével kapcsolatban Egyiptomnál jóval kevesebb írásos emlék áll rendelkezésre, így valódi dinasztiák elkülönítése ma még nagyon
nehéz, és gyakran csak régészeti adatok alapján lehet következtetni komolyabb
válságidõszakokra vagy erõszakos uralkodóváltásokra.
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Valószínûleg egy ilyen esemény emlékét õrizte meg Agatharkhidész szicíliai Diodórosznál fennmaradt (III. 6. 1–4) elbeszélése:
Meroéban az istenek tiszteletét és a nekik szóló áldozatokat
felügyelõ papok, akik a legbefolyásosabb és leghatalmasabb
réteget alkotják, amikor úgy gondolják, hírnököt küldenek a
királyhoz, aki által megparancsolják neki, hogy haljon meg
– mert, úgymond, ezt a kinyilatkoztatást kapták az istenektõl,
márpedig a halhatatlanok parancsát halandók nem hagyhatják figyelmen kívül.(…) A régi idõkben a királyok alávetették
magukat a papok akaratának, de nem azért, mert fegyverrel
vagy erõszakkal kényszerítették õket, hanem mert szellemüket
lebírta ez a babonaság. II. Ptolemaiosz korában azonban Ergamenész, az etiópok királya, aki görög neveltetést kapott és
jártas volt a tudományokban, elsõként mert szembeszállni
ezzel a paranccsal. Királyhoz méltó elszántsággal fegyveresekkel vonult a szent helyre, ahol az etiópok arany temploma
állt, és az összes papot legyilkoltatva eltörölte ezt a szokást,
és a saját szándéka szerint újat vezetett be.
Bár a hellénisztikus mûveltség gyõzelme a barbár babonák fölött motívuma Hérodotosznál is megtalálható, Agatharkhidész
II. Ptolemaiosz (Kr. e. 283–246) korába helyezett elbeszélésében egy valódi történeti személy, Arkamaniqo núbiai király

Núbia fontosabb települései a meroitikus korban
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trónra lépésének zavaros körülményei ismerhetõek fel. Az uralkodó a Kr. e. 270-es években lépett a trónra, és bár
uralkodásának csak kevés írásos emléke maradt fenn, annyi bizonyos, hogy õ volt az elsõ király, aki temetkezési helyéül a
már a 25. dinasztia korától nagy fontosságú déli központ, Meroé nekropoliszát választotta. A város temetõiben az ezt megelõzõ évszázadokban is számos királyi családtag és fõtisztviselõ temetkezett, de a királyi síremlékek addig a Napata környéki
három nagy piramistemetõben épültek fel.
Különösen árulkodó Arkamaniqo származására vonatkozóan trónnév-választása: a király az erõszakos körülmények között trónra jutott 26. dinasztia-beli Amaszisz (Kr. e. 570–526)
fáraó trónnevét vette fel. Emellett nem jelölt ki új sírmezõt magának a déli fõváros határában, hanem egy olyan dombhát alacsonyabb részét választotta sírhelyül (Dél-Begravija), amelynek tetején több korábbi elõkelõ személy, minden bizonnyal az
uralkodó õsei temetkeztek.
Arkamaniqo utódjainak korától, a Kr. e. 3. század közepétõl
válnak markánssá azok a változások, amelyek számos tekintetben – képzõmûvészetében, ideológiájában, késõbb pedig egy új
írásbeliség formájában – átalakították, megújították a kusita
kultúrát. Ezeknek a változásoknak egyik fontos jellemzõje a
núbiai, azon belül is valószínûleg déli, butanai hagyományok
fokozott átültetése a vallásba, a monumentális mûvészeti formákba és a királyság-ideológiába. A kulturális megújulásban
ugyanakkor fontos szerepet játszott a Ptolemaiosz-kori Egyiptommal folytatott intenzív érintkezés, amely
ugyan a Kr. e. 3. és 2. század fordulóján háborús eseményekbe torkollott Alsó-Núbiában, de késõbb folyamatos kereskedelmi és szellemi kapcsolatot jelentett.
Az új formák, a prosperitás és a felsõ-egyiptomi kultuszközpontokkal folytatott intenzív szellemi kapcsolat
már jól megfigyelhetõek Arnekhamani (Kr. e. 320 k.) és
utódjai, Arqamani és Adikhalamani (Kr. e. 3. és 2. század fordulója) monumentális butanai és alsó-núbiai
építkezéseiben. A két utóbbi uralkodó a nagy felsõ-egyiptomi felkelés (Kr. e. 204–186) idején rövid idõre elfoglalta egész Alsó-Núbiát Egyiptom déli határáig.
A Kr. e. 2. század végén lépett trónra a Kusita Királyság elsõ ismert uralkodónõje, Shanakadakheto királynõ, akinek uralkodásához köthetõ az elsõ datálható meroitikus nyelvû felirat. A királynõ összetett és
gazdagon díszített sírkápolnája a meroéi királyi temetõ fennmaradt leggazdagabb építménye.
Közvetlen utódairól viszonylag kevés forrás áll rendelkezésre. A Kr. e. 1. század utolsó évtizedeibõl, az
Egyiptomot elfoglaló Római Birodalommal folytatott
háborús események korából ismét több feliratos emlék
maradt fenn.2 A legvalószínûbb az, hogy a Sztrabónnál
szereplõ, a Petronius-féle hadjárat idején élt félszemû
Kandaké Amanirenasz királynõvel azonosítható.
Alsó-Núbia státuszának rendezése, az Augustus császárral kötött szamoszi béke (Kr. e. 20) utáni idõszak
komoly gazdasági és kulturális fellendülést hozott Meroé számára. A Kr. u. 1. század közepén uralkodó Natakamani és Amanitore kora jelentette a meroitikus
idõszak legprosperálóbb évtizedeit. A társuralkodók
építkezéseinek nyomai szinte minden nagyobb núbiai
településen megtalálhatóak.
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A királyság utolsó évszázadainak rekonstruálásához elsõsorban Alsó-Núbiából állnak rendelkezésre
írásos források, de az ország déli területeinek régészeti emlékeibõl úgy tûnik, hogy a Kr. u. 3. századtól
kezdve megjelentek azok a válságjelenségek és változások, amelyek végül a királyság Kr. u. 350 körüli
felbomlásához vezettek, és amelyekre a cikk végén
fogunk visszatérni.

Szavannák és sivatagok
A Kusita Királyság területe természetföldrajzi szempontból két nagy térségre osztható: az északi régió
keskeny Nílus menti félsivatagos területére és az 5. kataraktától délre fekvõ Nílus menti szavannaövezetre.
Az utóbbi magába foglalja a Nílus és az Atbara folyó
közötti Butana-régiót, valamint a Kék- és Fehér-Nílus
közti, ma Gezirának, azaz szigetnek nevezett termékeny területet.
1. kép. Natakamani és Amanitore áldozatot mutatnak be Apedamak istennek
A királyság déli kiterjedése pontosan még nem isa
nagai Apedamak-templom falán, Kr. u. 1. század közepe (Lepsius nyomán)
mert, az azonban biztosra vehetõ, hogy a mai Felsõ-Nílus mocsárvidéke természetes határt szabhatott
mindenfajta nagyobb terjeszkedésnek. Azon beszámolók Napata, a Gebel Barkal szent hegye tövében épült õsi templomalapján, amelyeket Nero császár Núbiába küldött felderítõi központ és város volt a több központú ország egyik északi fõhoztak Rómába (Seneca, Nat. quaest. VI. 8. 3–4), úgy tûnik, városa. A 4. és a 3. katarakta között elterülõ Letti- és Kerhogy Butanától délre számos kisebb, többé-kevésbé független ma-medence volt az északi régió legtermékenyebb vidéke, ahol
királyság létezett a Kr. u. 1. században. Ez a terület régészeti a gabona, hüvelyesek, zöldségfélék és datolya termesztése melszempontból ma még szinte teljesen feltáratlan.
lett szõlõgazdálkodásra is van adat. E gazdag terület két legfonA déli régió, a Gezira és Butana füves, ligetes szavannáin le- tosabb központja Kawa (Gematon) és Kerma (Pnubsz) volt.
hetõség volt a Nílus menti öntözéses földmûvelés mellett nagy
A 3. kataraktától északra, a Dal katarakta és a 2. katarakta
állatcsordák (szarvasmarha és kecskefélék) legeltetésére is. közötti, szinte teljesen terméketlen, sziklás Batn el-Hagar vidéÉvente az esõs nyári idõszakokban lehulló csapadékmennyiség kig terjedõ, Szedeinga központú régió meroitikus kori történeés a terület számos természetes vízforrása lehetõvé tette a Ní- térõl ma még kevés ismeret áll rendelkezésre.
lustól távolabb, akár többnapi járóföldre fekvõ, nagyobb közA 2. kataraktától északra fekvõ Alsó-Núbia történetének
pontok (mint Naga vagy Basza) létrejöttét, ahol kutak mellett, megrajzoláshoz az Asszuáni-gátakhoz kapcsolódó leletmenténagy kerek víztározók (arab szóval hafírok) építésével biztosí- sek miatt jóval több információval rendelkezünk. Sajnálatos
tották a lakosság vízellátását a száraz évszakban is.
módon a lelõhelyek jelentõs részét az 1960-as évek óta nem
A hatalmas, akár 250 méter átmérõjû, 5-6 méter mély ha- publikálták, valamint az egyik legfontosabb központ, Farasz
fírok szolgáltak az állatcsordák itatására is, és az ezek mellett korai rétegeit nem tárták fel sohasem. A ma már víz alá merült
álló templomok és adminisztratív központok biztosították az vidéket a kusita királyoknak a késõ napatai kori uralom után, a
adószedést és az ellenõrzést a királyság félnomád lakói felett. A Kr. e. 3–2. század fordulóján, a nagy felsõ-egyiptomi felkelés
Nílustól kelet felé távolodva fokozatosan csökken a kusita em- idején sikerült teljesen elfoglalniuk. A Farasz környékét leszálékek száma; mai ismereteink alapján a királyság közvetlen mítva viszonylag gyenge mezõgazdasági adottságú terület jeuralma valószínûleg nem terjedt túl az Atbara folyó vonalán. lentõségét elsõsorban az Egyiptomba vezetõ kereskedelmi
Nyugat felé a kutatás mai állása szerint a Nílus nyugati partján utak, valamint a Keleti-sivatag aranybányáinak közelsége adta
csak kis számú ismert kusita lelõhely található, így feltételezhe- meg. A régészeti adatok arra utalnak, hogy a núbiai uralkodók
tõ, hogy a királyság befolyási övezete itt sem húzódott távolabb az ezt követõ évszázadban jelentõs erõforrásokat mozgósítotnéhány napi járóföldnél a mai Kordofan felé.
tak a korábban elsõsorban félnomád lakosság által lakott terület
A Níluson lefelé haladva, a nehezen hajózható 4. és 5. kata- betelepítésre és integrálásra.
rakta közti barátságtalan vidék viszonylagos elzártságban maBár V. Ptolemaiosz (Kr. e. 204–180) hadserege visszafoglalradt a királyság központi területeitõl. Az utóbbi évek leletmen- ta Alsó-Núbiát, az ezt követõ idõszakban a Ptolemaioszok vatéseinek eredményei alapján megállapítható, hogy ez a terület lódi uralma a Philae és Kaszr Ibrim közötti Harmincmérföldes
egészen a Kr. u. 2–3. századig gyéren lakott vidék volt. A fõ Területre (Triakontaszkhoinosz), majd az el-Maharakkáig (Hiközlekedési útvonalat a királyság egyik gazdasági és kulturális era Szükaminosz) terjedõ Tizenkétmérföldes Területre (Dódeszempontból legfontosabb tartományába, a Napata-régióba kaszkhoinosz) korlátozódott. Az Egyiptom római elfoglalása
nem is a nehezen járható Nílus-völgyi útvonal, hanem inkább a utáni rövid háborús idõszakot leszámítva Hiera Szükaminosz
Bajuda-sivatagon keresztül átvezetõ utak jelentették, amelyek maradt a Kusita Királyság határa a Kr. u. 3. század második fementén több útállomás állt.
léig, amikor is a római csapatok feladták a déli határvidéket és a
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2. kép. Elefánt alakú épületelem Muszavvarat esz-Szfurában

határt Philaenél húzták meg. A kusita uralom északi központja
Farasz volt, de kusita fõtisztviselõk gazdag sírjai kerültek elõ
északabbra, Karanog mellett is.
Az Alsó-Núbián keresztül folyó kereskedelem, az afrikai javak (elefántcsont, keményfa, állatbõrök, fûszernövények,
gyógyszerek és egyéb luxuscikkek) exportja és a cserébe kapott
mediterrán termékek (bronz és üvegáru, élelmiszer stb.) forgalma, bár, úgy tûnik, a központi raktárakon keresztül folyt, jelentõs anyagi és kulturális prosperitást hozva erre a vidékre.

A királyság közigazgatása
Az ország élén a meroitikus nyelven qorénak nevezett király
állt. Koronájában és ruházatában az õsi núbiai (pl. ureusz-diadém) és egyiptomi elemek (pl. kettõs korona, jogarok) megtartása mellett Arnekhamani király korára (Kr. e. 3 század második fele) kialakult a sajátos, bonyolult három részbõl – tunikából, köpenybõl és „sál”-ból – álló meroitikus uralkodói viselet
(1. kép). A sírkápolnák falán az uralkodó jellegzetes oroszlános
trónon ülve fogadja udvartartását és az áldozathozókat.
A királyi trónra a Kr. e. 2. század végétõl nõk is gyakran kerültek. A Biblában is fennmaradt kandaké (ktke) kifejezés jelentése valószínûleg „királyi nõvér”, amely azonban a qore
(uralkodó) szóval együtt használva a meroitikus uralkodónõ
címe. A napatai idõszakhoz hasonlóan az uralkodói család és az
elõkelõ családok számára is roppant fontosságú volt az anyaági
rokonság és az õsök nyilvántartása. Társuralkodásról csak Natakamani és Amanitore esetében (Kr. u. 1. század második fele)
van tudomásunk.
Mai ismereteink szerint a Kusita Királyságban – legalábbis
névlegesen – minden birtok az uralkodóé volt, a királyi udvarba
folytak be az adók, és a királyi közigazgatás helyi raktárain keresztül valósult meg a királyi mûhelyekben készült kézmûves
termékek és javak (pl. korongolt finomkerámia) újraelosztása.
A királyi raktárakon keresztül folyt a távolsági kereskedelem
Egyiptommal, és minden bizonnyal a környezõ területekkel is,
és ide érkeztek meg a mediterrán világ termékei.
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E hatalmas, észak–déli irányban legalább 1200 km
kiterjedésû birodalom adminisztrációjáról meglehetõsen egyenetlenül állnak rendelkezésre információk.
Míg északon, Alsó-Núbia közigazgatásáról a meroitikus és démotikus nyelvû kurzív templomfeliratok és
áldozati táblák alapján meglehetõsen pontos kép rajzolható meg, addig a királyság központi területérõl ma
még kevesebb a feltárt feliratos emlék, és azok is meroitikus nyelvûek. Alsó-Núbia egy pesetónak (ejtsd:
peszeto) nevezett alkirály felügyelete alatt állt, aki
alatt számos további területi vezetõ és írnok dolgozott.
A 2. és a 3. katarakta közötti terület Szedeingában székelõ kormányzója a slqene (ejtsd: szalakene) címet viselte. A területi adminisztráció összekapcsolódott a
helyi templomközpontok papságával. Az áldozati táblákon fennmaradt cursus honorumok tanúsága szerint
a tisztségviselõk, Egyiptomhoz hasonlóan, gyakran
papi címeket is viseltek. A templomközpontok a királyi raktárakkal együtt az adószedés és az állami újraelosztó rendszer fontos intézményei voltak. A déli területek közigazgatásának rendszere ma még alig ismert,
de biztos, hogy fontos szerep jutott az õsi regionális központoknak, városoknak és a legdélebbi területeken a törzsi vezetõknek.
A királyság élén álló vezetõréteg és a kiterjedt királyi rokonság tagjai mai ismereteink szerint nagyrészt a királyság központi
területeirõl származtak. A legbefolyásosabb családok tagjai töltötték be a legfontosabb papi, civil és katonai rangokat. A Kr. e. 2.
századtól fennmaradt meroitikus nyelvû áldozati táblákon szereplõ, szigorúan szerkesztett feliratok a ma még csak korlátozott mértékben ismert nyelv viszonylag jól értelmezhetõ emlékei. Ezeken a táblákon az áldozati formulák mellett az elhunyt
nevét és viselt rangjait is felsorolják, sõt gyakran a rokonság
befolyásos tagjait és címeit is feltüntetik, amibõl a családi kapcsolatok roppant fontosságára lehet következtetni.
Bár a 23 alfabetikus és alfaszillabikus karaktert használó
meroitikus írásrendszert Francis L. Griffith angol egyiptológus
1911-ben olvashatóvá tette, maga a nyelv ma még jórészt megfejtetlen. Az írásrendszer Kr. e. 2. századi feltalálása idején közel egyszerre jelent meg a csak királyi kõemlékeken alkalmazott hieroglif és a kurzív meroitikus írás. A vélemények ma
megoszlanak a meroitikus írásbeliség elterjedtségével és az adminisztrációban betöltött jelentõségével kapcsolatban.
A rendelkezésre álló adatok alapján elmondható, hogy bár
Alsó-Núbiából és Meroéból számos, valószínûleg adminisztratív szöveget, orákulumot tartalmazó papirusztöredék és osztrakon ismert, az írásbeliség a legfontosabb szerepet a szakrális
életben (templomi és halotti kultusz, stb.) és a királyi propagandában (pl. sztélék, dedikációk) játszotta. Nagyon valószínû,
hogy az írás mellett az adminisztrációban más, archaikusabb
nyilvántartási módokat is használtak (pl. edénylezáró pecsétek
összegyûjtését raktári nyilvántartáshoz).

Templomok és szent hegyek
A meroitikus kori Núbia kultuszközpontjai ma még meglehetõsen egyenetlenül feltártak. Az északi nagy szentélyekben (Napata, Kawa) a korai feltárások sajnos számos esetben csak rész-
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ben dokumentálták a Napata-kori szentélyekhez épült késõbbi építészetben. A tradicionális, több helyiséges templomtípust
emlékeket. A hivatalos tiszteletben részesülõ istenségek közül követi Meroé városában a Kr. e. 3–2. században megépült
kétségkívül a Gebel Barkal szent hegyében lakozó napatai nagy Amon-szentély (M260)3, amelynek fõ elõképe a Gebel
Amon és a thébai Amon kultusza volt a legjelentõsebb. Mellet- Barkal tövében álló hatalmas napatai Amon-szentély (B500)
tük tovább éltek a jellegzetes, önálló ikonográfiával és entitás- és a többi 25. dinasztia korában épült templom lehetett. Hasal rendelkezõ lokális núbiai Amon-alakok, mindenekelõtt az sonló alaprajzú Amon-szentélyek épültek többek között a
északi központok fõistenei, Kawa és Kerma (Pnubsz) Amonjai. Kr. u. 1. században Nagában és Dangeilben is. Ugyanakkor
Tiszteletük Alsó-Núbiában számos helyen folyamatos volt, már a Kr. e. 3. századtól megjelenik az egy- vagy kéthelyisévagy, különösen a Dódekaszkhoinoszban, a Kr. e 1. század vé- ges, téglalap alakú, gyakran oszlopokkal alátámasztott, lapos
gén újjászervezték õsi kultuszhelyeiket.
tetejû szentélytípus pülón formára kiképzett bejárattal. A póA Kr. e. 3. századtól fokozatosan megjelentek a hivatalos diumra emelt épület kapujához gyakran rámpa vezetett fel.
kultuszban és mûvészetben, illetve kaptak önálló ikonográfiát Az utóbbi szentélytípus gyakran, de nem kizárólag, Apedaolyan istenségek, akiknek alakjában minden bizonnyal a déli, mak tiszteletével áll kapcsolatban és Butanában terjedt el.
butanai terület õsi istenalakjait ismerhetjük fel. Közülük kiemel- Ilyen alaprajzú a híres naqai Apedamak-szentély, több mukedik Apedamak alakja, aki valószínûleg a szavannaövezet több szavvarat esz-szufrai épület és számos kisebb meroéi templokális oroszlánistenségét egyesíti magában. Apedamaknak a lom. A templomok elõtt gyakran kioszkok épültek, amelyek
harcos attribútumai mellett a termékenységi kultuszokban is minden valószínûség szerint az istenbárkák processziói sofontos szerep jutott. Legfontosabb szentélyközpontjai a butanai rán kaptak szerepet.
szavanna belsejében, Muszavvarat esz-Szufrában és Nagában
A hellénisztikus alexandriai mûvészet hatása számos esetállottak. Apedamak mellett más harcos vadászistenségek is ala- ben kimutatható mind az építészeti formákban, mind a díszítõkot öltenek a templomi kultuszokban. Arensznufisz ábrázolá- elemekben. Különösen szembetûnõk ezek az elemek például a
sában az egyiptomi Su és Onurisz formáját ölti magára. Szebiu- nagai Apedamak-templom elõtti, úgynevezett „római kioszk”
meker istent szintén harcos- és vadászeszközökkel felfegyver- díszítésében, vagy a Meroé városán kívül álló, a Kr. e. 1. szákezett fiatal férfiként ábrázolják.
zadban átépített úgynevezett Nap-szentély (M250) esetében
Továbbra is számos egyiptomi istenség részesült tiszteletben (4. kép). Itt a belsõ ambulatoriummal körbevett belsõ cellás,
a templomi kultuszokban. Hórusz, Mut és Honszu is feltûnik a pódiumra emelt pülón-homlokzatú templomot egy szintén pórelief-ábrázolásokon, Masa meroitikus isten elnevezése mögött diumon álló, oszlopos belsõ udvar vette körbe. Ennek a belsõ
pedig Amon-Ré alakját véli felfedezni a kutatás. Ízisz istennõ, udvarnak keleti falát is pülón alkotja. Az udvar külsõ falához
bár önálló kultuszhelye állt Wad ben-Nagában, elsõsorban a oszlopsor csatlakozott, így az épület végsõ formájában periptehalotti rituálékban kapott fontos szerepet Ozirisszal, Neph- rosz-templomra emlékeztet. A különleges szentély elõtt nyitott
thüsszel és Anubisszal együtt. A hellénisztikus Egyiptom a mû- szabadtéri oltár és kioszk állt. Bár a templomban folytatott kulvészetek mellett már a Kr. e. 3. század közepétõl kezdve az tusz jellege ma csak részben ismert, ugyanakkor a 19. századi
újabb vallási képzetek terén is nagy hatást gyakorolt a meroéi felmérések és modern mûholdas felvételek alapján hasonló
kultúrára. Szarapisz és egy sugárkoronás, valószínûleg Apeda- alaprajzú feltáratlan épület sejthetõ Nagában is.
makkal azonosított szoláris istenalak (Sol?) tiszteletérõl tanúsAz általában homokkõbõl épült butanai szentélyek egyes rékodnak a nagai Apedamak-templom belsõ reliefjei (Kr. u. 1. szeihez gyakran égetett téglát is használtak. A templomok mind
század közepe), valamint az elõbbi isten nevét tartalmazó teo- külsõ, mind belsõ falait polikróm festésû reliefábrázolásokkal
for nevek (azaz istenneveket tartalmazó személynevek).
látták el, de gyakori volt a vakolt felületek festése vagy aranyoA Nílus áradásával és az újévi ünnepségekkel összefüggés- zása, valamint plasztikus díszítõelemek használata is. A domben álló királyi termékenységi- és õskultuszok színhelyeként bormûveket kísérõ egyiptomi hieroglif szövegek és istennevek
értelmezhetõ meroéi víziszentély szoborábrázolásaiban a Ptolemaiosz-kori
egyiptomi Dionüszosz-kultusz elemei is
felfedezhetõek.
A királyság fontos településein és adminisztratív központjaiban álló, szervezett papsággal rendelkezõ templomközpontok mellett minden bizonnyal tovább
éltek az õsi helyi animisztikus hagyományok is. Ezeknek egy része – mint például szent hegyek és barlangok tisztelete –
hivatalos, szervezett formát kapott (pl.
Nagában vagy Gebel Keiliben), mások
továbbélésérõl egyelõre szórványos régészeti (pl. áldozati edények halmai a butanai hegytetõkön) és mûvészeti adatok
(pl. kerámiaábrázolások) tanúskodnak.
Ebben a korszakban számos új forma és épülettípus alakult ki a templom3. kép. A nagai Apedamak-templom és a „Római kioszk”, Kr. u. 1. század közepe
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Meroé, egy királyi fõváros

4. kép A meroéi „Naptemplom” (M250) számítógépes
rekonstrukciója (Learning Sites INC, F. Hinkel és T. Kendall)

helyét a Kr. e. 2. század végétõl fokozatosan átvették a meroitikus hieroglif és kurzív feliratok. Az uralkodónevekben és a
halotti kápolnák falán ugyanakkor tovább élt az egyiptomi
nyelv használata.

Városok és falvak
A Nílus-menti területek településeinek jelentõs részét kisebbnagyobb falvak alkották, amelyeknek épületei fõként vályogtéglából és egyéb organikus anyagokból álltak. A fontosabb regionális központokban voltak a királyi hatalom intézményei, az égetett téglából és kõbõl készült adminisztratív épületek, raktárak és templomok. A legnagyobb
településeken (pl. Napata, Wad ben-Naga, Meroé)
ezek közelében nagyméretû, általában négyszögletes
alaprajzú, többszintes királyi paloták is álltak, amelyek gazdag festett, stukkós, aranyozott díszítése a
templomok dekorációjával állítható párhuzamba.
Ezek a paloták szolgálták az utazó udvar kényelmét,
különösen a valószínûleg a napatai kortól továbbélõ,
az ország õsi szakrális központjaiban történõ koronázási szertartások során. A butanai területek félnomád
lakossága számára a királyi hatalom elsõsorban a
nagy víztározók (hafírok) mellett álló szentélyek és
adminisztratív épületek formájában jelent meg, amelyeknek már dekorációs programja is – mint az ellenséget széttépõ oroszlánok, megkötözött foglyok
szobrai – a központi hatalom erejére figyelmeztette a
helyi törzseket.
A földrajzilag széttagolt királyságot kultúra és életmód, valamint minden bizonnyal a nyelv tekintetében
is különbözõ csoportok népesítették be. A helyi királyi
központok közös jellemzõin és a királyi mûhelyekben
készült termékeken túl, az alacsonyabb társadalmi rétegek anyagi kultúrájában olyan mértékû regionális
különbségek mutatkoznak, amelyek alapján sokszor
még azt is nehéz eldönteni, hogy egy adott terület még
a Kusita Királyság részét képezte-e. Különösen igaz ez
olyan peremterületekre mint a Kék-Nílus vidéke vagy
a 4. katarakta környéke.
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A Kusita Királyság egyik legtöbbet kutatott lelõhelye a királyság déli központja, Meroé városa. Annak ellenére, hogy a John
Garstang 1911 és 1914 között hatalmas felületben feltárta a város reprezentatív központját és templomait, és számtalan különleges mûvészeti alkotással és lelettel gazdagította Anglia és
Szudán múzeumait (továbbá számos magángyûjteményt), az
ásatások végsõ publikációja, összefüggõ topográfiája és alapvetõ kronológiája csak nyolcvan évvel késõbb jelent meg,
1997-ben Török László tollából. Sajnos a 20. század eleje óta
eltelt évtizedekben a – mai értelemben véve természetesen eredetileg is korlátozott részletességû – régészeti dokumentáció és
a leletanyag egy része is elveszett, így minden erõfeszítés ellenére számos ponton homályosak az ismereteink a már feltárt
épületek kronológiájával vagy akár pontos alaprajzával kapcsolatosan.4 Sajnos nem sokkal jobb a helyzet a közelmúltban
elhunyt kanadai Peter L. Shinnie 1965 és 1984 közötti ásatásainak publikációjával kapcsolatban sem. Bár az aprólékos rétegtani megfigyeléseket végzõ régész ásatási publikációjának két
kötete megjelent, a feltárt hatalmas mennyiségû leletanyag és
kronológia részletei jelenleg publikálatlanok.
A mai ismereteink alapján legalább a Kr. e. 9. századtól lakott település eredetileg a Nílus-parti dombokon emelkedett,
amelyeket, legalábbis az esõs idõszakban és a Nílus áradásainak idején, folyó-mellékágak és csatornák választottak el egymástól. A napatai kortól nagy jelentõséggel bíró város központja és az ásatások eredményeképpen legismertebb része a meroi-

5. kép. Meroé város központja
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tikus korban kõfallal körülvett „királyi” városrész („Great
Enclosure”) és környéke.
A falakon belül Garstang számos gazdag palotát, szentélyt
tárt fel. Az épületek jelentõs része itt égetett téglából épült. Az
elõkerült leletek azt mutatják, hogy az itt élõ elit nemcsak a királyság legkiválóbb kézmûvesei által készített termékekhez,
hanem a mediterrán világ luxuscikkeihez, bronztárgyakhoz,
ékszerekhez, kerámia- és üvegedényekhez, valamint egzotikus
élelmiszerekhez is hozzájutott. A fallal körülvett városrészben
állt a meroitikus korszak elsõ felében valószínûleg a királyi palota és a már fentebb említett újévi, áradási ünnepségekkel és az
uralkodói õskultusszal összefüggésben álló, pompás, festett
szobordíszítésekkel ellátott Víziszentély (M194, M195). Innen
reprezentatív észak–déli felvonulási út vezetett északra, a falakon túl található úgynevezett Ízisz-szentélyhez. A központ
északi részén nagyméretû paloták álltak, és itt tárták fel azt a
festett díszítésû szentélyt (M292), amelynek küszöbe alatt –
minden bizonnyal rituális céllal – Augustus császár bronzszobrának fejét ásták el. A város luxuspalotáinak építészeti megoldásaiban számos ponton kimutatható a Ptolemaiosz-kori alexandriai mûvészet hatása.
A nagy kerítõfal keleti oldalán emelkedik a város nagy kelet–nyugati tájolású kései Amon-temploma (M260), amely a
Kr. e. 3–2. században épült. A templom mintájául minden bizonnyal Pianhi napatai Amon-szentélye (B500) szolgált.
A központi városrészt körülvevõ Nílus-mellékágak feltöltõdése után az Amon-templom keleti pülónjától egy széles kelet–nyugati felvonulási út épült, amelyre merõlegesen számos
kisebb szentély építettek a Kr. u. 1. századtól. Ettõl a tengelytõl
délre épült fel a késõ meroitikus királyi palota (M750).
Maga a nagyrészt feltáratlan „civil” település ettõl a tengelytõl északra és délre lévõ dombtetõkön húzódott.
A várostól nyugatra találhatóak a legalább a Kr. e. 1. évezred
eleje óta használt nekropoliszok, amelyek közül a nyugati szolgált a királyi klán temetõjéül. A felépítmények jelentõs része
kisebb-nagyobb piramis volt, amelyek
alatt sírkamrában nyugodtak a királyság
leggazdagabb tisztviselõi.
A királyi temetõ a keleti domboldalakon terül el. Az úgynevezett Déli temetõben (Dél-Begravija) épültek meg a
meroitikus kor elsõ két uralkodója, Arkamaniqo és Amaniszlo, valamint közvetlen családtagjaik síremlékei. Az õket
követõ uralkodók többsége egészen a
Kr. u. 4. század közepéig az ettõl északabbra húzódó dombokon temetkezett
(Észak-Begravija), kivéve a Kr. e. 1. és
Kr. u. 1. század néhány uralkodóját,
akik északon, Amon szent hegyének, a
Gebel Barkalnak tövében építtették fel
síremlékeiket.

rámpás vagy lépcsõs lejáratú föld alatti részbõl és az e fölé épített piramisból, valamint a hozzá csatlakozó halotti kápolnából
álltak. A földalatti kamrák a meroitikus korban csak ritkán kaptak dekorációt, a szarkofág körül gazdag sírmellékletek, étel- és
italáldozatok maradványai kerültek elõ. A 19. század elejének
rablóásatásait követõen George A. Reisner tárta fel szisztematikusan 1916–1923 között az alaposan kifosztott kusita királyi
temetkezéseket.
A felépítmények a sírkamra lezárása után épülhettek meg.
A királyi sírkápolnák legtöbbször egyhelyiséges, pülón alakú
homlokzattal rendelkezõ, a piramishoz keleti irányból csatlakozó építmények. A pülónok homlokzatán általában az ellenségeire lesújtó uralkodó ábrázolásait találjuk; a kápolna hátsó falán
álajtó nyílik, amelyen gyakran jelenik meg az Ozirisszá vált
uralkodó, elõtte a földön pedig a jellegzetes meroitikus áldozati
tábla kap helyet.
Az oldalfalak reliefjein az oroszlános trónon ülõ uralkodót
ábrázolták, miközben utóda és az udvar áldozatait fogadja.
A bonyolult, több regiszterre osztott mezõben gyakran helyet
kaptak további áldozati jelenetek és a Halottak Könyve egyes
ábrázolásai, legtöbbször a 175. fejezet szív-mérlegelési jelenete.
A sírkultuszban fontos szerepet játszott az étel- és különösen
az italáldozatok bemutatása. Legkorábban a Kr. e. 2. századtól
mutathatóak ki, elõször az elõkelõk temetkezéseiben, majd
uralkodói sírkamrákban is, a kísérõ temetkezések és állatáldozatok. Bár lovakat már Pianhi piramisa közelében is eltemettek,
az emberi kísérõk (rabszolgák, családtagok?) eltemetése mindenképpen új, valószínûleg déli kulturális hatásként jelentkezett Meroéban. Ez a szokás a posztmeroitikus kori ballanai és
kusztuli sírkamrákban eltemetett tucatnyi emberi és állat áldozatban érte el csúcspontját.
A fõtisztviselõk temetkezései a királyi sírkultusz formáit
utánozták, a társadalom alsóbb rétegeinek sírjaiban ugyanakkor számos regionális eltérés mutatkozik.

Piramisok és halotti kultusz
A királyi temetkezések a napatai idõszak óta az egy tengelyen felépített,
egy-három egymásból nyíló kamrából,

6. kép. A meroéi nagy Amon-templom (M260) nyugat felõl
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azt többek között Meroéban talált gyõzelmi feliratok is
tanúsítják, a Kr. u. 4. század elsõ felében több alkalommal lerohanták Butanát és az itt letelepedett nobákat. Nem elképzelhetetlen, hogy az utolsó meroéi uralkodók behódoltak az akszúmi királyoknak. A meroéi
királyi temetõ utolsó sírjainak méretében és kivitelezésben jól megfigyelhetõek a gyors gazdasági és mûvészeti hanyatlás jelei. Az utolsó királyi temetkezések
a Kr. u. 350-es évekre datálhatóak.
Ezzel párhuzamosan Felsõ-Núbiában gyors hanyatlásának indultak a nagy templomközpontok. A szentélyek többségében kimutatható a késõi betelepedés;
több épületet tûz pusztított el. A Meroétól nem
messze, a Nílus nyugati partján el-Hobagiban feltárt
óriási mennyiségû fegyverrel, ugyanakkor részben
meroitikus sírfelszereléssel eltemetett fejedelmek sírdombjai és a hasonló méretû, csak részben feltárt tumulusmezõk egy új fegyveres elit felemelkedésérõl tanúskodnak. A városi központokkal, a templomi kultu7. kép. Arkamaniqo és Amaniszlo királyok piramisai a meroéi déli temetõben
szokkal és a képzett papi csoportokkal együtt – a
keresztény idõszakig, két évszázadra – eltûnt számos
A hanyatlás
olyan kulturális vívmány is Felsõ-Núbiából, mint a korongolt
finomkerámia vagy az írásbeliség.
A 3. kataraktától északra fekvõ terület és Alsó-Núbia fejA Kusita Királyság teljes összeomlásának pontos idõpontja és
körülményei ma még számos ponton homályosak. A Kr. u. 3. lõdése másképp alakult. Az uralmat a királyságnak ebben a
századtól számos régészeti adat utal arra, hogy új, a meroitikus tartományában is új, fegyveres vezetõ réteg vette át, ugyankultúra elemeit csak részben átvett csoportok érkeztek és tele- akkor a képzett papi csoportok is megõrizték befolyásukat a
pültek le a királyság belsõ területeire, és egyre jelentõsebb be- közigazgatásban. A Kusztulban feltárt uralkodói sírdombok
folyáshoz jutottak a tartományok igazgatásában és a hadsereg- alatt talált uralkodói jelvények elemzése arra utal, hogy Alben. Ezekben a csoportokban összefoglalóan minden valószí- só-Núbia fejedelmei még a Kr. u. 4. század második felében
nûség szerint az akszúmi és a késõbbi egyiptomi forrásokban is valószínûleg egy nagyobb, déli államalakulat északi alkiszereplõ nobákat ismerhetjük fel, akik a hellénisztikus földrajzi rályainak tekintették magukat, de a Kr. u. 420-430-as évekszerzõk adatai szerint (Eratoszthenész [Sztrabón XVII. 1. 2]; tõl a túlparton Ballanában eltemetett utódaik már királyi koPlinius Nat. Hist. VI. 192; Claudius Ptolemaios IV. 5. 6) a Kr. e. ronát viseltek.
Alsó-Núbiában a pogány kultuszközpontok, akárcsak az
3. és a Kr. u. 2. század között eredetileg a Nílustól nyugatra, taírásbeliség, amelyben a démotikus, görög és kopt emlékek mellán a mai Kordofan területén éltek.
A királyság kereskedelmi kapcsolataira és biztonságára sú- lett a meroitikus nyelv néhány késõi emléke is megtalálható,
lyos veszélyt jelenthetett a Vörös-tenger és a Nílus-völgy kö- egészen a Kr. u. 6. századig fennmaradtak.
A Bizánci Birodalom utolsó pogány templomába, Ízisz iszötti Keleti-sivatagban élõ nomád Blemmyes csoportok mobilizálódása és megerõsödése és a mai Etiópia területén létrejött tennõ szent szigetére, Philaebe a núbiai zarándokok egészen az
Akszúmi Királyság felemelkedése. Akszúm uralkodói, ahogy 530-as évekig elhozhatták áldozataikat.
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