
Archeokaland

1920 
márciusának 

legvégén, M. C. Mur-
phy brit századosnak és egy-

ségének nem túl sok jóval kecsegtetett 
az Eufrátesz jobb partján Bagdad irányába való 

lassú visszavonulás a függetlenségét el nem ismerő nyuga-
ti hatalmakkal szemben fegyvert fogó szíriai szeparatisták 
lesből támadó gyors egységeivel szemben. Meglepetésére 
és egyben megnyugvására, napszállta előtt egy katonailag 
jól védhető, magas parton elhelyezkedő, vádimederrel [a 
vádi sivatagi vízmosás, kiszáradt folyómeder – a szerk.] 
szegélyezett romváros esett az útjába, mely kielégítő biz-
tonságot nyújtott a kimerült angoloknak. A gyakran több 
méter magasságban kiemelkedő épületmaradványok 
között barangolva Murphy százados elhalványult 
festmény nyomait fedezte fel az egyik 
falon. A lelkiismeretes tiszt rész-
letesen beszámolt fel-
fedezéséről 
f e -

let-
tesének, 

Gerard E. Leach-
man alezredesnek, akit 

nem sokkal később állítólag egy ke-
vésbé együttműködésre alkalmas törzsi ve-

zető szakállának megrángatása miatt gyilkoltak meg. 
A hír azonban szerencsésen eljutott a Bagdadban tevé-
kenykedő amerikai Henry James Breasted (1865–1935) 
egyiptológushoz is, aki akkor a Chicagói Egyetem Keleti 
Intézetének igazgatójaként működött. Egy semleges or-
szág megbízottjaként, Breasted az egyre bizonytalanabbá 
váló körülmények között is a helyszínre utazhatott, ahol 
háromnapi erőltetett munkával dokumentálta a festmé-
nyeket, majd az arab szélsőségesek rombolásaitól tartva 
(habár az ábrázolt fi gurák arcának rongálását így sem 
tudta sajnos megakadályozni), elfedte őket 
homokkal. 

Murphy sz áz ados 
a   m a i  S z í r i a 
( D a j r 
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ez-Zaur kormányzóság) keleti vonalában, a Hábúr (Kha-
bur) folyó eufráteszi torkolatától kb. 95 km-re fekvő, 
legnagyobb kiterjedését a római megszállás alatt elérő 
Dura-Európosz (Dura) erődített városát fedezte fel. 

Az őskortól fogva lakott természetes védelmet és 
stratégiai előnyt nyújtó térségben a hellenizmus idején 
alapítanak egy kisebb kolóniát letelepített görög kato-
nákból (erre utal a régi Dura név mellett feltűnő „nyugati” 
betelepülőkre utaló Európosz), mely a Kr. e. 1. század 
elejére már biztosan párthus kézre került a gö-
rög kultúrájú Szeleukida Birodalom 
hanyatlásával. A hozzávető-
legesen 250 évig 
tartó ural-

mat a ró-
mai hódítás töri 

meg Lucius Verus császár 
165-ös előrenyomulásával. A telepü-

lés a római „Kelet” (Oriens) egyik legkeletibb 
határvárosa és erőssége marad 256-ig. Az évtizedeken 

keresztül belső válsággal küzdő párthus államot a ró-
maiakra nézve is új fenyegetést jelentő, ideológiailag 
(is) más alapokra helyezett perzsa Szászánida-dinasz-
tia váltotta fel 224-ben. Dura 256-ban esik el az I. Sápúr 
szászánida nagykirály seregi által indított ostrom so-
rán, mely a  város pusztulásával zárult. Később csak 
kisebb arab megtelepedés volt a romok egyes területein 
(többek között a fellegvárban), a tudományos érdeklődés 
látószögébe csak a modern korban került.

Visszakanyarodva a 1920-as évek zavaros eseménye-
ihez, Szíria területe ekkor francia mandátum alá került, 
azonban éveknek kellett eltelnie, amíg a külsőbb 
területek is több-kevesebb sikerrel pacifi -
kált övezetté váltak. Mindeköz-
ben a tudományos világ 
sem feledkezett 
m e g 

a le-
l ő h e l y r ő l . 

Francia részről az Aca-
démie des Inscriptions et Bel-

les-Lettres felkérte a belga Franz Cumont 
(1868–1947) régész-epigráfust (a felirattan szakér-

tőjét) egy ásatás kivitelezésére, aki a lelőhely jelentőségét 
ugyan felismerte, ellenben a világháború utáni általános 
válságban egy nagyobb perspektívájú feltárás lehetősé-
gét kizárta. A kezdeményezést ekkor vette át a nagy hír-
névvel rendelkező Michael Rostovtzeff  (Mihail Ivanovics 
Rosztovcev, 1870–1952) emigráns orosz történész, aki 
1925-től az amerikai Yale Egyetem Sterling professor címét 
nyerte el (ez volt az intézményen belüli legmagasabb 
tanári pozíció). A római és görög kultúra kölcsönhatásai-
val aktívan foglalkozó Rostovtzeff  hatalmas lehetőséget 
látott egy hosszabb távra tervezhető projektben. Ennek 
kivitelezésére egy fi atal kutatóházaspárt, Clark Hopkinst 
(1895–1976) és Susan Hopkinst (szül. Sullivan, 1900–1969) 
szemelte ki. A választás találónak bizonyult, nemcsak ab-
ból a szempontból, hogy látatlanban is sikerült pályára állí-
tani Észak-Amerika első professzionális terepi régésznőjét, 
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ha-
n e m 

a  hosszú távú 
elvárásoknak megfe-

lelően, éveken keresztül 
– a kor színvonalához mérten 

egészen kielégítő módon – sike-
rült kivitelezni a  feltárásokat 
(majd részben azok feldol-
gozását). A Yale hozzájáru-
lásával, valamint Rostovtzeff  
kapcsolatainak felhasználása 
révén a francia Akadémia támo-
gatását is magáénak tudva, Clark 
Hopkins 1928 őszétől „társ-ásatás-

vezető” lett 
a  durai expedíci-

ón. A megelőző időszakban 
egy európai tanulmányúton vettek 

részt, érintve Rómát, Görögországot, Párizst, 
a Rajna-vidéket, majd Londont és Oxfordot. Párizsban 

találkoztak össze a francia részről kirendelt Maurice Pillet 
(1881–1964) építésszel és feleségével. 

 Az ásatás területére való eljutás vi-
szonylag zökkenőmentesen történt, a fran-

cia helyőrség és a lokális arab milíciák 
biztosították a  kutatók 

nyugalmát. 

Pil-
l e t  f i -

g y e l m e z t e t t e 
a Hopkins házaspárt a rájuk 

váró „kaland” nehézségeire, így fel-
szerelésük égetően kiegészítendő voltára. Pillet 

felesége révén sikerült beszerezni egy „mini” forra-
lót, mely elengedhetetlen volt a vízfogyasztáshoz, 
mivel elterjedt a hír, hogy az Eufrátesz vizében 

bizonyos „amőba” tenyészik, mely azt forralás 
nélkül ihatatlanná teszi; további kiegészítés 

szükségeltetett ezen felül még a sivatagi 
élethez való alkalmazkodáshoz, mely 

az ott sosem járt amerikaiaknak tel-
jesen újdonságként hatott.

Majdnem Pompeii

A zsinagóga restaurált fre
skói

A Pillet által tervezett, 1929 

februárjának végén elkészült 

„régészeti bázis” Dura mellett
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A  mun-
ka irányítása 

hivatalosan Pillet kezé-
ben volt, aki ugyan az 1920-as 

évek legeleje óta vett részt feltárásokon 
Egyiptomban, építészi képzettsége viszont leg-

inkább csak az épületmaradványok dokumentálására 
korlátozta tevékenységét. Clark Hopkins vezette a vá-
ros szektorok szerint felosztott tényleges feltárását, míg 
felesége zömében annak dokumentációjában, illetve 
a feliratos emlékek, valamint az éremanyag leírásában 
és meghatározásában vett részt. Egy idő után súrlódás 
alakult ki az amerikaiak és a kissé nyers modorú 
Pillet között, aki nem volt igazán jó vé-
leménnyel az akkor fi atalnak 
tekinthető tenge-
r e n t ú l i 

egyetemi ok-
tatásról, s ennek követ-

keztében fiatal kollégáinak 
felkészültségéről. Való igaz, 
hogy a két ifj ú régész képzett-
sége akkor még inkább „elmé-
leti” volt, mely nagyobb arány-
ban hagyatkozott a felirattanra és 
klasszika-fi lológiára – addig csupán 

egyetlen terepi munkában vettek részt, a Khalkidiké-fél-
szigeten található Olünthoszban. További nehézséget 
jelentett, hogy Pillet bizonyos mértékig Susan Hopkins 
feladatának tekintette a „háztartás” vezetését is, melynek 
a régésznő eleget is tett, bár a kielégítő étkeztetés így sem 
ment zökkenőmentesen (a 1928 karácsonyán lőtt 
madarakat a szakács félig-meddig nyersen 
elkészítve tálalta). Ettől függetle-
nül a régészhölgy szak-
mai feladatai 
i s 

bővültek, az  egyre 
növekvő leletmennyiség mel-

lett első helyen szerepelt a tárgyak „cet-
lizése”, mely az alapdokumentáción túl egyben 

a Pillet által többször vélelmezett lopások 
ellen is védelmet nyújtott. Ugyanakkor 

kisebb zavart okozott, hogy a pre-
cízségre törekvő Pillet maga is 

cetlizett. 

A terepi élet valóban 
kihívásokat jelentett (az 

arab munkások és a régé-
szek, valamint az őket kiegé-

szítő személyzet elkülönített 
sátrakban lakott), Pillet pedig 

egy masszívabb fallal körülvet 
bázist („mission house”) kívánt lét-

A 
p o n -

tos ter vezés 
fontos volt, hiszen a tér-

ségben kevés nagyobb település 
akadt, jóllehet a postahálózat szinte folyama-

tosan működött (legközelebb a Durától északnyugati 
irányban található, ma is létező Al-Salihiyah/Salhiyé 

falu feküdt). Susan Hopkins kissé viszolyogva írt 
arról, hogy a helyi arab vezető kérkedett számos 

brit katona lemészárlásával, miközben az 1920-
as évek végére a francia hadsereg megbíz-

hatónak tűnő szövetségesévé lépett elő. 
Kellemetlen összecsengés, hogy 2017-

ben ugyancsak véres összecsapások 
helyszínévé vált a térség.
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A 
p o n -
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hatónak tűnő szövetségesévé lépett elő. 
Kellemetlen összecsengés, hogy 2017-

ben ugyancsak véres összecsapások 
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rehozni, mely egy kb. 15 szobás lakórésszel rendelkezik, 
továbbá kiegészül még különálló garázsokkal (a sivatagi 
viszonyokat jól bíró automobilok hatalmas kincsnek szá-
mítottak), illetve raktárépületekkel, valamint nagyobb 
központi szabad térrel. Az anyagi kötöttségek miatt 
a mindössze 4 hónap leforgása alatt elkészült főépület 
végül csak 11 szobát számlált, ettől függetlenül Pillet 
előrelátását dicséri, hogy a bázis tökéletesen funkcionált 
az elkövetkezendő évek ásatási periódusaiban. Maga 
a „beruházás” is spontán régészeti eredményt hozott: a fő-
épület alapozásának mélyítésénél fi gyelmesek lettek arra, 
hogy az ott dolgozó munkások több ezüstérmére lel-
nek, mire Hopkinsék részletesebben kezdték 
kutatni a területet, megtalálva egy 
agyagedénybe rejtet t 
éremkincs szinte 
t e l j e s 

egészét. 

A z  á s a t á s o k 
1938-ig csaknem idényről 

idényre valamilyen újabb szenzációt 
hoztak, melyek sorából ki kell emeljük a zsidó di-

aszpórához tartozó, unikális festményekkel díszített zsina-
gógát, a Mithrász-kultusz szentélyét vagy az ókeresztény 
vonatkozásúként meghatározott imaházat. A tömény-
telen mennyiségű lelet tematikus feldolgozása 
évtizedeket vett igénybe, melynek utol-
só, katonai felszerelést taglaló 
fejezete csak 2004-ben 
jelent meg. 

Az eredményeknek már a 30-as években híre ment, 
még a korabeli magyar sajtóban is cikkeztek róla.  A „krimi 
koronázatlan királynője”, Agatha Christie is egyszer arról ej-
tett el egy-két szót, hogy járt az ásatáson, ami második fér-
je, a régész Max Mallowan szerint azonban nem volt igaz. 
A katonai vonatkozások egyik – bizonyos fokú 
kritikával elfogadható – érdekessége, 
melyet már a New York Times 
1935. április 25-i szá-
mában tag-

l a l -
tak : a  19 -es 

számú torony melletti 
falszakasz alatt a 256-os ostrom 

idején ásott szászánida aknában talált 
római katonák vélhetőleg kén, kőolaj és szerves 

növényi anyagok egyvelegétől származó mérgezésben 
pusztultak el, előre vetítve a „vegyi fegyverek” rémképét. 
Az ismert magyar származású Ázsia-kutató, Stein Aurél 
(1862–1943) is megfordult Durában, Clark Hop-
kinsszal közös túrán kereste a Palmüra 
és Dura közötti kereskedel-
mi útvonal nyomát, 
erre azon-

Majdnem Pompeii

Az ókeresztény imaház 

részlete

A szakma „nagy öregjeinek” találkozása 

Durában: Franz Cumont (balról) és 

Michael Rostovtzeff  (jo
bbról) az akkor 

feltárt Mithrász-szentélyben
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b a n 
kézzel fog-

ható bizonyítékot 
nem találtak. Ma már sejthe-

tő – főként a 2000-es évek második 
felétől 2016-ig tartó, a vádi- és oáziszónákra ki-

terjedő részletes kutatásoknak köszönhetően –, hogy 
Dura távolsági kereskedelemben betöltött sze-
repe talán korábban túlértékelt volt. Való-
színűleg pont a palmürai „út” kerüli el 
a várost, és a sivatagon keresztül 
különböző törzsek területén 
áthaladva (akik persze 

1908-ban 
a mai Dunaúj-

város-Öreghegy terüle-
tén, ahol az egykori római Intercisa 

egyik kései temetőrésze feküdt, rablóásatá-
sokat hajtottak végre, melyekből szerencsére számos 

értékes darabot sikerült a Magyar Nemzeti Múzeumnak meg-
mentenie, jól lehet, eredeti összefüggéseik már elvesztek. Ezek között fel-

tűnik egy igen érdekes kis darab, mely a korabeli kutatók érdeklődését is felkeltette: 
I. Sápúr szászánida uralkodó két ezüstdrachmája, melyeket szinte teljesen korrodálódott 

vasszegecsek tartottak össze, a két érmét egy függővé alakítva át.

A drachma az ókori görög eredetű pénznem nevét viselő, a Szászánidák alatt bevezetett 
ezüstérmecímlet, mely a Kr. u. 3–7. században volt használatban. Előlapján a „királyok 

királyának” szakállas portréja (mely egyes uralkodónként kisebb eltéréseket mutat), 
rendszerint a jellegzetes, négyágú (szárnyas) falkoronával, a globusszal és a fürtös 

hajat záró korümbosszal. A hátlapon leggyakrabban a hivatalos vallást jelképező, 
frontálisan ábrázolt örökké égő tűzoltár látható, mellette balról és jobbról egy-

egy őrrel.  A korábbi elképzelések szerint a lelet az 5. századi keleti kapcsola-
tok emléke, míg jelenleg valószínűbbnek tűnik a felvetés, hogy az egykori 

tulajdonos részt vehetett az I. Sápúr ellen vezetett római hadjáratokban, 
valamikor a 3. század krízisekkel szabdalt közepe táján. A távoli Keletről 
épségben hazatérő harcos kis „ereklyéjét” az utódok fontos emlékként 

kezelhették, mely gyakorlatilag több mint száz esztendő múlva ke-
rült véglegesen egy temetkezésbe. Az utókor számára fájdalom, 

hogy eredeti kontextusa jó eséllyel örökre elveszett.

ellenszolgáltatásért 
vállalták a kereskedők 

v é d e l m é t )  o l d o t t á k  m e g 
fegyveresekkel ellátott karavánokkal 

a nem veszélytelen vállalkozást.
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