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Berenike. Ez a nÃ©v sok olvasÃ³ elÅ‘tt bizonyÃ¡ra nem ismeretlen, hiszen az Ã³korban gyakori nÃ©v volt az elÅ‘kelÅ‘
szÃ¡rmazÃ¡sÃº nÅ‘k kÃ¶rÃ©ben, mÃ©g csillagkÃ©p is lett belÅ‘le BerenikÃ©f Ã¼rtjei nÃ©ven.Â Egy vÃ¡rost is alapÃ-tottak ilyen
VÃ¶rÃ¶s tenger partjÃ¡n, de hogy a vÃ¡rosnak Ã©s kikÃ¶tÅ‘jÃ©nek mekkora jelentÅ‘sÃ©ge volt a RÃ³mai Birodalom Ã©s India k
kereskedelemben, erre csak a kÃ¶zelmÃºlt rÃ©gÃ©szeti kutatÃ¡sai derÃ-tettek fÃ©nyt.

RÃ©gebben a tÃ¶rtÃ©nÃ©szek tÃ¶bbsÃ©ge nem fogadta el azt a feltevÃ©st, hogy az Ã³korban a RÃ³mai Birodalom Ã©s India
kÃ¶zÃ¶tt bÃ¡rmilyen kÃ¶zvetlen kereskedelmi kapcsolat lÃ©tezett volna.Â Az volt az elkÃ©pzelÃ©sÃ¼k, hogy a keleti Ã¡ruk
kÃ¶zvetÃ-tÅ‘ kereskedelem utjÃ¡n jutott el a Birodalomba, ahogy ez kÃ©sÅ‘bb a kÃ¶zÃ©pkor folyamÃ¡n is zajlott. Ezek a
feltÃ©telezÃ©sek az arabok Indiai Ã³ceÃ¡ni hajÃ³zÃ¡sÃ¡nak kialakulÃ¡st elÅ‘re hoztÃ¡k vagy 500 Ã©vvel, nem beszÃ©lve arrÃ³l,
a kÃ-nai hajÃ³zÃ¡st a kor csÃºcstechnolÃ³giÃ¡jakÃ©nt akarjÃ¡k a mai napig bemutatni, ami mÃ¡r akkoriban IndiÃ¡ig, sÅ‘t az arab
rÃ©giÃ³ig terjedt.Â Erre azonbanÂ Â rÃ©gÃ©szeti kutatÃ¡sok nem adnak igazolÃ¡st.

A 20. szÃ¡zad kÃ¶zepÃ©n Mortimer Wheeler brit rÃ©gÃ©sz olyan felfedezÃ©st tett az indiai ArikamedunÃ¡l, ami bebizonyÃ-totta
hogy a RÃ³mai Birodalom kereskedÅ‘i valÃ³ban eljutottak IndiÃ¡ba, sÅ‘t, Ãºgy tÅ±nik, kÃ¶zÃ¼lÃ¼k tÃ¶bben tartÃ³san le is
telepedtek ott. Ennek hatÃ¡sÃ¡ra megindulÃ³ kutatÃ¡sok aztÃ¡n egyre tÃ¶bb bizonyÃ-tÃ©kot hoztak arra, hogy a RÃ³mai
Birodalom virÃ¡gkorÃ¡ban hajÃ³k tÃ¶mege jÃ¡rta a tengert India Ã©s Egyiptom kÃ¶zÃ¶tt. Ennek az Ã©lÃ©nk forgalomnak az egy
bÃ¡zisa volt a VÃ¶rÃ¶s tenger egyiptomi partjÃ¡n Berenike.Â AvÃ¡rost II. Ptolemaiosz alapÃ-totta i.e. 275-ben. Nagy SÃ¡ndor
Indiai hadjÃ¡ratÃ¡t kÃ¶vetÅ‘en a harci elefÃ¡ntok alkalmazÃ¡sa szÃ©leskÃ¶rÅ±en elterjedt a hellenisztikus kor hadseregeiben, de
Egyiptom uralkodÃ³ja Ã•zsiÃ¡t uralÃ³ ellenfelei, a SzeleukidÃ¡k miatt ezeket nem tudta IndiÃ¡bÃ³l importÃ¡lni. HelyettÃ¼k
afrikai elefÃ¡ntokat kÃ-vÃ¡nt alkalmazni. Az elefÃ¡ntokat kÃ¼lÃ¶nleges hajÃ³kkal szÃ¡llÃ-tottÃ¡k Kelet-SzudÃ¡n, Eritra Ã©s
EtiÃ³pia partjairÃ³l a VÃ¶rÃ¶s tengeren Ã¡t a nevezett kikÃ¶tÅ‘be, onnan aztÃ¡n szÃ¡razfÃ¶ldi Ãºton a NÃ-lus vÃ¶lgyÃ©be.Â A
kÃ-sÃ©rlet nem sikerÃ¼lt, az afrikai elefÃ¡ntbÃ³l sose lett harci elefÃ¡nt, de a vÃ¡ros megmaradt Ã©s a kereskedelmi Ãºtvonalak
egyre messzebb nyÃºltak, mÃ-g vÃ©gÃ¼l elÃ©rtÃ©k IndiÃ¡t. A kÃ©t kontinens kÃ¶zÃ¶tti tÃ¶bb ezer kilomÃ©teres utat termÃ©s
csak hajÃ³kkal lehetett megtenni. Csak ezek gyomrÃ¡ban lehetett akkora kÃ©szletet elhelyezni,hogy az Ãºt gazdasÃ¡gi
hasznot hozzon.

A Polemaioszok idejÃ©ben a kereskedelem mÃ©g csak provinciÃ¡lis mÃ©retÅ± volt, az igazi fellendÃ¼lÃ©s akkor kÃ¶vetkezett
be, amikor OctaviÃ¡nus i.e. 31-ben RÃ³ma fennhatÃ³sÃ¡ga alÃ¡ vonta Egyiptomot.

A rÃ³mai kereskedÅ‘knek hosszÃº Ã©s veszÃ©lyes Ãºtvonalat kellett megtenniÃ¼k, amÃ-g eljutottak IndiÃ¡ig.Â AÂ RÃ³mÃ¡tÃ³l
AlexandriÃ¡ig vezetÅ‘ hajÃ³utat a gabonaszÃ¡llÃ-tmÃ¡nyok miatt jÃ³l ismerjÃ¼k a forrÃ¡sok alapjÃ¡n.Â Az AlexandriÃ¡bÃ³l IndiÃ¡b
vezetÅ‘ karavÃ¡n- Ã©s hajÃ³utat az idÅ‘sebb Plinius Ã-rja le Naturalis Historia cÃ-mÅ± mÅ±ve 6. kÃ¶nyvÃ©ben. A szerzÅ‘ bÃ¼s
hangsÃºlyozza, hogy az Ãºtvonal leÃ-rÃ¡sÃ¡hoz elsÅ‘ Ã-zben Ã¡ll rendelkezÃ©sre megbÃ-zhatÃ³ ismeretanyag.Â Plinius korÃ¡ba
keletkezhetett a Periplus Maris Erythraei is.Â Ez (a VÃ¶rÃ¶s-tenger kÃ¶rÃ¼lhajÃ³zÃ¡sa) tulajdonkÃ©ppen egy tengeri ÃºtleÃ-rÃ¡
hajÃ³zÃ¡si naplÃ³, amit egy egyszerÅ± alexandriai kereskedÅ‘ Ã-rt a VÃ¶rÃ¶s-tengertÅ‘l IndiÃ¡ig vezetÅ‘ hajÃ³ÃºtrÃ³l. KeletkezÃ©
ideje vitatott, a legvalÃ³szÃ-nÅ±bb az i.sz. 40-70 kÃ¶zÃ¶tti idÅ‘szak. A Periplus Ã-rÃ³ja gÃ¶rÃ¶g nyelvet beszÃ©lÅ‘ egyiptomi lak
volt, tapasztalt kereskedÅ‘, aki maga is rÃ©szt vett a vÃ¶rÃ¶s-tengeri Ã¡ruforgalomban, munkÃ¡ja Ã-gy pontos informÃ¡ciÃ³kkal
szolgÃ¡l az indiai, arÃ¡biai Ã©s afrikai utazÃ¡sokat illetÅ‘en. KorÃ¡bban az volt az Ã¡llÃ¡sfoglalÃ¡s, hogy szerzÅ‘je a leÃ-rt utat ne
jÃ¡rta be, hanem csupÃ¡n mÃ¡sok beszÃ¡molÃ³it gyÅ±jtÃ¶tte egybe. Ma mÃ¡r azonban nincs okunk kÃ©telkedni a szerzÅ‘
Ã¡llÃ-tÃ¡sÃ¡ban.Â

A visszaÃºthoz, az indiai MuziristÃ³l AlexandriÃ¡ig tartÃ³ szÃ¡llÃ-tÃ¡si Ãºtvonalhoz Ã©rtÃ©kes adatokat nyÃºjt egy 1980-ban,
AlexandriÃ¡ban elÅ‘kerÃ¼lt papirusz.Â Az i.sz..1-2.szÃ¡zadokban RÃ³mÃ¡bÃ³l IndiÃ¡ba az Ãºt Egyiptomon Ã©s a VÃ¶rÃ¶stengeren keresztÃ¼l vezetett. A tengeri Ãºtvonal elÅ‘nyben rÃ©szesÃ-tÃ©sÃ©hez a korabeli politikaihelyzet is hozzÃ¡jÃ¡rult, miv
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a rÃ³maiak ilyen mÃ³don tudtÃ¡k a szÃ¡razfÃ¶ld iÃºtvonalakat ellenÅ‘rzÃ©sÃ¼k alatt tartÃ³ Parthus Birodalmat
kikerÃ¼lni.Â ItÃ¡liÃ¡bÃ³l Egyiptomot mindig tengeri Ãºton kÃ¶zelÃ-tettÃ©k meg, legalÃ¡bbis eddig nem kerÃ¼ltelÅ‘ olyan irat, am
azt bizonyÃ-tanÃ¡, hogy egy korabeli utazÃ³ vagy kereskedÅ‘ eztaz utat szÃ¡razfÃ¶ldÃ¶n tette volna meg. A kereskedelmi
hajÃ³k OstiÃ¡bÃ³l vagy PuteolibÃ³l indultak.Â Ostia a Tiberis partjÃ¡n, RÃ³mÃ¡tÃ³l 20 kilomÃ©terre fekszik, fejlÅ‘dÃ©sÃ©t azonba
homokzÃ¡tonyok gÃ¡toltÃ¡k. Puteoli (ma Pozzuoli) RÃ³mÃ¡tÃ³l 150 kilomÃ©terre dÃ©lre talÃ¡lhatÃ³, Ã¶ble azonban kedvezÅ‘bb,
mÃ©lyebb jÃ¡ratÃº hajÃ³k is befuthattak. A forrÃ¡sok alapjÃ¡n valÃ³szÃ-nÅ±sÃ-thetÅ‘, hogy a 2. szÃ¡zadig Puteoli meghatÃ¡rozÃ
szerepet jÃ¡tszott a rÃ³mai Ã©lelmiszer Ã©s keleti luxusÃ¡ru-kereskedelemben.Â

A Puteoli Ã©s Alexandria kÃ¶zÃ¶tti tÃ¡volsÃ¡g 1000 tengeri mÃ©rfÃ¶ld, ez 1852 kilomÃ©ternek felel meg. A szÃ©ljÃ¡rÃ¡s, az Ã©
Ã©s az Ã¡ru mennyisÃ©ge nagymÃ©rtÃ©kben befolyÃ¡solta az utazÃ¡s idÅ‘tartamÃ¡t Ã©s biztonsÃ¡gÃ¡t, Ã-gy a szÃ¡llÃ-tott term
is. A szÃ©ljÃ¡rÃ¡s nagyon meghatÃ¡rozÃ³ volt. A hajÃ³k RÃ³mÃ¡tÃ³l kÃ¶rÃ¼lbelÃ¼l 20-25 nap alatt Ã©rtÃ©k el AlexandriÃ¡t, a
visszaÃºt azonban a szÃ©llel szemben jÃ³val tovÃ¡bb, akÃ¡r 53-73 napig is tarthatott.Â AlexandriÃ¡ban a RÃ³mÃ¡bÃ³l Ã©rkezett
Ã¡rut kisebb folyami hajÃ³kra raktÃ¡k Ã¡t, a vÃ-zi szÃ¡llÃ-tÃ¡s a NÃ-luson ugyanis olcsÃ³bb volt a szÃ¡razfÃ¶ldinÃ©l. Alexandria
tengeri kikÃ¶tÅ‘jÃ©t csatorna kÃ¶tÃ¶tte Ã¶ssze a belsÅ‘ kikÃ¶tÅ‘vel. A hajÃ³k a folyami rendÅ‘rsÃ©g Ã¡ltal felÃ¼gyelt NÃ-luson
szerint 12 nap alatt Ã©rtek Koptosba.Â

Â

Itt szÃ¡llÃ-tÃ³ vÃ¡llalatok vettÃ©k Ã¡t az Ã¡rut, Ã©s tevÃ©n vagy szamÃ¡ron vittÃ©k tovÃ¡bb a Keleti-sivatagon Ã¡t az egyik vÃ¶rÃ
tengeri kikÃ¶tÅ‘vÃ¡rosba. Myos Hormos 5-6 napi jÃ¡rÃ³fÃ¶ldre fekszik KoptostÃ³l, ez a kikÃ¶tÅ‘ talÃ¡lhatÃ³ a legkÃ¶zelebb a
NÃ-lushoz.Â A legdÃ©lebbi kikÃ¶tÅ‘ BerenikÃ© ugyan 412 kilomÃ©terre van KoptostÃ³l, a hatalmastengerjÃ¡rÃ³ hajÃ³k
befogadÃ¡sÃ¡ra alkalmas Ã¶ble miatt Plinius korÃ¡ban mÃ©gis ez volta legkedveltebb kikÃ¶tÅ‘.Â Plinius szerint a Koptos â€“
BerenikÃ© kÃ¶zÃ¶tti tÃ¡volsÃ¡got a karavÃ¡nok 12 nap alatt teszik meg, mert a hÅ‘sÃ©g miatt csak Ã©jszaka lehet haladni.
ÃštkÃ¶zben a vÃ-zellÃ¡tÃ¡st Ã©s a szÃ¡llÃ¡st vÃ-zfelvevÅ‘ helyek (hydreumata) Ã©s szÃ¡llÃ¡sok (mansiones) biztosÃ-tottÃ¡k. Az
Ãºtvonal katonai biztosÃ-tÃ¡sÃ¡t kis ellenÅ‘rzÅ‘ pontok felÃ¡llÃ-tÃ¡sÃ¡val oldottÃ¡k meg.Â

A hajÃ³k a vÃ¶rÃ¶s-tengeri kikÃ¶tÅ‘ket jÃºliusban hagytÃ¡k el, Ã©s hÃ¡tszÃ©llel Afrika legkeletebbre fekvÅ‘ pontjÃ¡hoz, a Guard
hegyfokhoz hajÃ³ztak. Egy Ã³kori hajÃ³s ebessÃ©ge 4-6 csomÃ³ volt, Ã-gy egy nap alatt kÃ¶rÃ¼lbelÃ¼l 50 tengeri mÃ©rfÃ¶ldet
tudtak megtenni.Â IndiÃ¡ba a dÃ©lnyugati monszun segÃ-tsÃ©gÃ©vel jutottak el. Az Indiai-Ã³ceÃ¡non rendszeresen fÃºjÃ³
monszunszeleket az i.e. 1. szÃ¡zadban Hippalos hajÃ³skapitÃ¡ny fedezte fel a nyugati vilÃ¡g hajÃ³sai szÃ¡mÃ¡ra. A
dÃ©lnyugati monszun heves, viharos idÅ‘szakot jelent, a szÃ©l sebessÃ©ge akÃ¡r a 100 km/Ã³rÃ¡t is elÃ©ri, ezÃ©rt erÅ‘s hajÃ³
szÃ¼ksÃ©g, amit csak igen gazdag kereskedÅ‘k tudtak beszerezni.Â BerenikÃ©bÅ‘l CanÃ©ba 30 nap alatt, CanÃ©bÃ³l Muzirisb
40 nap alatt lehetett eljutni. Muziris mellett kedvelt indiai kikÃ¶tÅ‘k voltak mÃ©g Barbarikon, Barygaza Ã©s Nelkynda is. Az
egÃ©szÃºt RÃ³mÃ¡bÃ³l IndiÃ¡ba 114 napig tarthatott Ã¡trakodÃ¡s nÃ©lkÃ¼l.Â IndiÃ¡bÃ³l az Ã©szakkeleti monszun segÃ-tsÃ©gÃ
december Ã©s januÃ¡r kÃ¶zÃ¶tt indultak vissza a hajÃ³k Egyiptomba, ami nyugodt, csendes idÅ‘szak. A RÃ³ma Ã©s India
kÃ¶zÃ¶tti Ãºtoda-vissza tehÃ¡t kÃ¶rÃ¼lbelÃ¼l egy Ã©vig tartott az Ã¡trakodÃ¡si idÅ‘t nem szÃ¡molva.

Az IndiÃ¡tÃ³l AlexandriÃ¡ba vezetÅ‘ kereskedelmi ÃºtrÃ³l egy 1980-ban elÅ‘kerÃ¼lt, Ã©s 5 Ã©vvel kÃ©sÅ‘bb BÃ©csben publikÃ
kiÃ¡llÃ-tott papirusz tÃ¡jÃ©koztat. A szÃ¶veg nem tartalmaz dÃ¡tumot, de valÃ³szÃ-nÅ±sÃ-thetÅ‘, hogy a 2. szÃ¡zad kÃ¶zepe
kÃ¶rÃ¼l keletkezett. A papiruszlap mindkÃ©t oldalÃ¡n fekete tintÃ¡val kÃ©szÃ-tett Ã-rÃ¡s talÃ¡lhatÃ³. Az elÃ¼lsÅ‘ oldalon egy ha
kÃ¶lcsÃ¶nbÃ©rleti szerzÅ‘dÃ©se Ã¡ll, amelyet az indiai Muziris vÃ¡rosban fogalmaztak meg. A szÃ¶veg tanÃºsÃ¡ga szerint a
kÃ¶lcsÃ¶nszerzÅ‘dÃ©srÅ‘l igen magas ismeretekkel rendelkeztek. A papirusz tartalmazza a pontos szÃ¡llÃ-tÃ¡si Ãºtvonalat
IndiÃ¡tÃ³l egy vÃ¶rÃ¶s-tengeri kikÃ¶tÅ‘vÃ¡rosig, onnan a sivatagon keresztÃ¼l Koptosig, majd KoptostÃ³l AlexandriÃ¡ig. A
vÃ©gcÃ©l valÃ³szÃ-nÅ±leg RÃ³ma volt. A papirusz mÃ¡sik oldalÃ¡n a szÃ¡llÃ-tott Ã¡ruk listÃ¡ja olvashatÃ³.Â A papirusz bizonyÃ
hogy a tÃ¡volsÃ¡gi kereskedelem szervezÃ©se milyen hihetetlenÃ¼l nagy feladatot jelentett, Ã©s habÃ¡r mÃ¡r a rÃ³mai
csÃ¡szÃ¡rkor elÅ‘tt is lÃ©tezett kereskedelmi kapcsolat az Ã³kori Mediterraneum Ã©s India kÃ¶zÃ¶tt, a rendszeres Ã©s nagy
volumenÅ± kereskedelem csak a rÃ³maiak ideje alatt valÃ³sulhatott meg.Â A rÃ©gÃ©szeti adatok Ã©s tÃ¶rtÃ©nelmi feljegyzÃ©
alapjÃ¡n vÃ©gzett becslÃ©sek szerint BerenikÃ©bÅ‘l Ã©vente mintegy 120 hajÃ³ indult el IndiÃ¡ba, illetve Ã©rkezett meg onnan
rakomÃ¡nyuk Ã¡tlagban 200-300 tonna lehetett. A korabeli viszonyok szerint ez az Ã¡ruforgalom valÃ³ban vilÃ¡gmÃ©retÅ±nek
szÃ¡mÃ-tott.

DetalÃ¡ltak bizonyÃ-tÃ©kotÂ a mÃ¡sik oldalon, IndiÃ¡ban is.Â Napjainkban egy Å‘si kikÃ¶tÅ‘ maradvÃ¡nyait tÃ¡rtÃ¡k felÂ Kerala
szÃ¶vetsÃ©gi Ã¡llamban, a PerijÃ¡r-folyÃ³ torkolatÃ¡ban. A Pattanam vÃ¡rosÃ¡ban folyÃ³ Ã¡satÃ¡sok sorÃ¡n 2000 Ã©ves tÃ©gla
alapozÃ¡sÃº rakodÃ³partot tÃ¡rtak fel, fa kikÃ¶tÅ‘bakokat Ã©s egy hat mÃ©ter hosszÃºsÃ¡gÃº, fÃ¡bÃ³l Ã©pÃ¼lt kenu maradvÃ¡n
talÃ¡ltÃ¡k meg.Â A leletek kÃ¶zÃ¶tt szÃ¡mtalan cserÃ©pedÃ©ny maradvÃ¡nyait fedeztÃ©k fel - akadnak rÃ³mai amforÃ¡k tÃ¶red
amelyekben bor Ã©rkezett DÃ©l-ItÃ¡liÃ¡bÃ³l, de talÃ¡ltak egyiptomi Ã©s mezopotÃ¡miai eredetÅ± cserÃ©pedÃ©nyeket.Â Az ind
rÃ©gÃ©szek feltÃ©telezÃ©se szerint Muzirisz kikÃ¶tÅ‘jÃ©t talÃ¡lhattÃ¡k meg.Â A Bhuvanesvari Fizikai KutatÃ³intÃ©zet tudÃ³sa
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a leletek kormeghatÃ¡rozÃ¡sÃ¡t, vizsgÃ¡lataik szerint a rakodÃ³park faanyaga kÃ©tezer Ã©ves, az i.e. 1. Ã©s az i. sz. 1.
Ã©vszÃ¡zad kÃ¶zÃ¶tti periÃ³dusbÃ³l szÃ¡rmazik. A kutatÃ³k szerint a hajÃ³k EgyiptombÃ³l, a VÃ¶rÃ¶s-tengerrÅ‘l indultak, s
kÃ¶rÃ¼lbelÃ¼l 70 napjukba telt, mÃ-g elÃ©rtÃ©k Muzirisz kikÃ¶tÅ‘jÃ©t. A MezopotÃ¡miÃ¡bÃ³l szÃ¡rmazÃ³ edÃ©nyek, a rÃ³mai
leletek alatti rÃ©tegbÅ‘l szÃ¡rmaznak. Ez arra utal, hogy az adott tÃ©rsÃ©gekkel a kereskedelem korÃ¡bbi volt, mint a RÃ³mai
Birodalommal.Â A feltÃ¡rÃ¡sok tanÃºsÃ¡ga szerint a tÃ©rsÃ©gben i. e. 1000 kÃ¶rÃ¼l telepedtek meg, s a terÃ¼let az i.sz. 10.
szÃ¡zadig lakott volt.

Â

Ã•rucikkek IndiÃ¡bÃ³l RÃ³mÃ¡ba

Â A rÃ³mai szerzÅ‘k India kÃ¼lÃ¶nleges kincsei kÃ¶zÃ¼l a drÃ¡gakÃ¶veket, igazgyÃ¶ngyÃ¶ket, elefÃ¡ntcsontot, Ã©benfÃ¡t Ã©s
drÃ¡ga kenÅ‘csÃ¶ket emlegetik a leggyakrabban.Â MÃ¡r Plinius is a drÃ¡gakÃ¶vekben leggazdagabb fÃ¶ldrÃ©sznek nevezi
IndiÃ¡t. A fÃ©ldrÃ¡gakÃ¶vek kÃ¶zÃ¼l nagyon nÃ©pszerÅ± volt a lapis lazuli, a karneol, az achÃ¡t Ã©s az Ã³nix, ezeket gyÃ¶ngy
formÃ¡jÃ¡ban egÃ©sz DÃ©lkelet-Ã•zsiÃ¡ban kedveltÃ©k. Az Ã³kori drÃ¡gakÃ¶vek pontos Ã¡rÃ¡rÃ³l keveset tudunk, de a
nemesfÃ©mekkel azonos Ã©rtÃ©kÅ±ek lehettek IndiÃ¡ban.Â IgazgyÃ¶ngyÃ¶ket tartalmazÃ³ kagylÃ³kat nagy mennyisÃ©gben
TaprobanÃ© (az Ã³kori SrÃ- Lanka) kÃ¶rÃ¼l halÃ¡sztak, az igazgyÃ¶ngy a sziget egyik legjelentÅ‘sebb kiviteli cikke volt.Â Az
indiai Ã¡llatok kÃ¶zÃ¼l a szÃ©p tollazatÃº, szÃ-nes madarak, fÅ‘leg pÃ¡vÃ¡k Ã©s papagÃ¡jok az elÅ‘kelÅ‘k otthonaiba kerÃ¼ltek
tigrist Ã©s oroszlÃ¡nt az amfiteÃ¡trumokba szÃ¡llÃ-tottak.Â Az Ã¡llati eredetÅ± termÃ©kek kÃ¶zÃ¼l az elefÃ¡ntcsont mellett a
teknÅ‘cpÃ¡ncÃ©l is igen kedvelt volt. BÃ¡r a rÃ³mai szerzÅ‘k csak a keleti luxuscikkeket emlegetik (Ã©s ostorozzÃ¡k azok
vÃ¡sÃ¡rlÃ³it), valÃ³jÃ¡ban a mindennapi Ã©letben is felhasznÃ¡lÃ¡sra kerÃ¼ltek az IndiÃ¡bÃ³l szÃ¡llÃ-tott termÃ©kek. Nagy
mennyisÃ©gben Ã©rkezett RÃ³mÃ¡ba pÃ©ldÃ¡ul a bors. A vÃ¡ltozatos keleti fÅ±szereket (fahÃ©j, gyÃ¶mbÃ©r, szegfÅ±szeg, nÃ
costus, kardamom) nemcsak fÅ‘zÃ©shez, hanem gyÃ³gyÃ-tÃ¡sra, tartÃ³sÃ-tÃ¡shoz, kenÅ‘csÃ¶k Ã©s parfÃ¼mÃ¶k kÃ©szÃ-tÃ©s
felhasznÃ¡ltÃ¡k RÃ³mÃ¡ban.Â A nÃ¡rdus az egyik legkedveltebb indiai aromÃ¡s nÃ¶vÃ©ny, gyÃ¶kerÃ©bÅ‘l Ã©s leveleibÅ‘l illatos
kÃ©szÃ-tettek, ami mÃ©g a fahÃ©jnÃ¡l is megbecsÃ¼ltebb volt.Â â€žA legszerÃ©nyebb szÃ¡mÃ-tÃ¡sok szerint India, KÃ-na Ã©
100 milliÃ³ sestertiust visz el a birodalmunktÃ³l minden Ã©vben"Â â€“ sÃ³hajtott fel azÂ i.sz.. 1. szÃ¡zad derekÃ¡n az idÅ‘sebb
Plinius.

Â

Ã•rucikkek RÃ³mÃ¡bÃ³l IndiÃ¡ba

Az irodalmi forrÃ¡sok Ã¡llÃ-tÃ¡sa szerint a rÃ³maiak az indiai termÃ©kekÃ©rt kezdetben fÅ‘leg arany- Ã©s ezÃ¼stpÃ©nzekkel
fizettek. A rÃ©gÃ©szeti leletek megerÅ‘sÃ-tik, hogy IndiÃ¡ban nagy igÃ©ny volt a jÃ³ minÅ‘sÃ©gÅ± nemesfÃ©mre: tÃ¶bb ezer rÃ
Ã©rme kerÃ¼lt elÅ‘ India dÃ©li kirÃ¡lysÃ¡gainak terÃ¼letÃ©n Ã©s a Gangesz folyÃ³ mentÃ©n.Â

Az IndiÃ¡ban vÃ©gzett Ã¡satÃ¡sok sorÃ¡n nagy mennyisÃ©gben kerÃ¼lnek elÅ‘ MediterrÃ¡neumbÃ³l szÃ¡rmazÃ³ amforatÃ¶redÃ©kek. Ezekben elsÅ‘sorban bort szÃ¡llÃ-tottak, mÃ©ghozzÃ¡ fÅ‘leg kitÅ±nÅ‘ minÅ‘sÃ©gÅ± campaniai fajtÃ¡t. A szÃ¡llÃ-tÃ
hossza Ã©s bonyolultsÃ¡ga miatt a borÃ¡ra olyan magasra emelkedhetett, hogy csak nagyon gazdag vevÅ‘k tudtÃ¡k
megvÃ¡sÃ¡rolni.Â Egyes amforÃ¡kban olÃ-vaolajat Ã©s garumot (sÃ³zott halmÃ¡rtÃ¡st) is vittek IndiÃ¡ba, valÃ³szÃ-nÅ±leg nemcs
a helyi elÅ‘kelÅ‘k, hanem az IndiÃ¡ban letelepedett rÃ³mai kereskedÅ‘k szÃ¡mÃ¡ra is, akik Ã-gy biztosÃ-tottÃ¡k maguknak a
Birodalomban megszokott Ã-zeket.Â Az emlÃ-tettPeriplus Maris Erythraei kereskedÅ‘ szerzÅ‘je leÃ-rja, hogy a pÃ©nzÃ©rme Ã©
aminÅ‘sÃ©gi borok mellett milyen nyugati Ã¡rut Ã©rdemes mÃ©g eladÃ¡sra kÃ-nÃ¡lni az indiai fejedelmeknek: Ã©rtÃ©kes Ã¼ve
ezÃ¼st edÃ©nyeket, fegyvereket, rezet, Ã³nt, ruhanemÅ±ket, bronztÃ¡rgyakat, balzsamokat, muzsikus rabszolgÃ¡kat Ã©s
szÃ©pleÃ¡nyokat a hÃ¡remekbe.

Ezaz Ã©lÃ©nk kereskedelmi kapcsolat az i.sz. 3. szÃ¡zadban hanyatlÃ¡snak indult. A RÃ³mai Birodalom kibontakozÃ³ vÃ¡lsÃ¡ga
a fizetÅ‘kÃ©pes keresletet egyre csÃ¶kkentette, ami aztÃ¡n a kereskedelem visszaesÃ©sÃ©hez, Ã©s vele egyÃ¼tt a hajÃ³zÃ¡s
elhalÃ¡sÃ¡hoz vezetetett. A VÃ¶rÃ¶s tengeri kikÃ¶tÅ‘vÃ¡rosok, kÃ¶ztÃ¼k a legforgalmasabb, Berenike is lassan
elnÃ©ptelenedett, jelentÅ‘sÃ©ge megszÅ±nt, de a 6-ik szÃ¡zad vÃ©gÃ©ig mÃ©g lakott telepÃ¼lÃ©s maradt.

Â Ami minket igazÃ¡n Ã©rdekelne, hogy milyenek voltak azok a hajÃ³k, amikkel a rÃ³maik az Indiai Ã³ceÃ¡nt meghÃ³dÃ-tottÃ¡k,
Ã©s kÃ©t Ã©vszÃ¡zadon keresztÃ¼l folyamatosan hajÃ³ztÃ¡k. Erre a korabeli Ã-rÃ¡sok nem sok vÃ¡laszt adnak. A tÃ¶rtÃ©netÃ
szÃ¡mÃ¡ra atiremiszek, biremszek, liburnÃ¡k voltak a fontosak, amikkel a csatÃ¡kat vÃ-vtÃ¡k. SzerencsÃ©re azonban a rÃ³mai
polgÃ¡rok, akiknek ezek a hajÃ³k tetemes hasznot Ã©s ajÃ³mÃ³dot hoztÃ¡k, ha mÃ¡shol nem, a sÃ-rkÃ¶veiken
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megÃ¶rÃ¶kÃ-tettÃ©k Å‘ket.Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

EzekrÅ‘l a hajÃ³krÃ³l elegendÅ‘ Ã¡brÃ¡zolÃ¡smaradt fenn, mint pÃ©ldÃ¡ul az i.sz. 200 kÃ¶rÃ¼l kÃ©szÃ¼lt un. TorlÃ³nia-relif .
EzekÃ©s a rÃ©gÃ©szeti leletek alapjÃ¡n , a rÃ³mai hajÃ³ nagy biztonsÃ¡ggal rekonstruÃ¡lhatÃ³, amint azt aÂ fent lÃ¡thatÃ³ tervr
is igazolja.

A rÃ³mai hajÃ³Ã©pÃ-tÃ©si technika nagyon erÅ‘s hajÃ³kat tudott lÃ©trehozni. A hajÃ³kat ekkoriban kÃ-vÃ¼lrÅ‘l befelÃ© Ã©pÃ-t
Ãºgy zajlott, hogy a palÃ¡nkok Ã©lÃ©be lyukakat vÃ©stek, amibe egy fa Ã©ket vertek, Ã©s a kÃ¶vetkezÅ‘ palÃ¡kba vÃ©sett lyuk
mintegy Ã¶ssze tipliztÃ©k. AztÃ¡n a hajÃ³test alakjÃ¡nak megfelelÅ‘ bordÃ¡kat behelyeztÃ©k Ã©s ehhez a palÃ¡nkokat bronz, va
vas szÃ¶gekkel rÃ¶gzÃ-tettÃ©k. Ilyen masszÃ-v hajÃ³testtel mÃ©g a 19-dik szÃ¡zadban Ã©pÃ¼lt fa hajÃ³k sem rendelkeztek. A
jÃ³ faanyagbÃ³l Ã©pÃ-tetett hajÃ³k Ã©letkora, nem vÃ©letlenÃ¼l, meghaladta akÃ¡r a 100 Ã©vet is. Az ilyen hajÃ³k bizonyÃ¡ra j
megÃ¡lltÃ¡k a helyÃ¼ket az Indiai -Ã³ceÃ¡non.

A korabeli Ã-rÃ¡sokbÃ³l mÃ¡s is kiderÃ¼l: leszÃ¡mÃ-tva a helyi kalÃ³zkodÃ¡sokat, a tÃ©rsÃ©gben nem volt olyan hatalom, ami a
hajÃ³zÃ¡st akadÃ¡lyozni tudta volna. HadiflottÃ¡ra tehÃ¡t nem volt szÃ¼ksÃ©g. A hajÃ³zÃ¡st a monszun eleve meghatÃ¡rozta,
ezÃ©rt bizonyÃ¡ra konvojba tÃ¶mÃ¶rÃ¼lve egyszerre indultak, Ã-gy a kereskedelmi hajÃ³k fedÃ©lzetÃ©n alkalmazott nÃ©hÃ¡n
fegyveres katona elegendÅ‘ vÃ©delmet jelentett.Â KÃ©rdÃ©s viszont, hogy ezeket a hajÃ³kat hol Ã©pÃ-tettÃ©k meg Ã©s honna
szereztÃ©k be a szÃ¼ksÃ©ges faanyagot?Â A VÃ¶rÃ¶s-tenger, az Arab-fÃ©lsziget, a kelet-afrikai partok szÃ¡raz vidÃ©kÃ©n se
nem terem hajÃ³Ã©pÃ-tÃ©sre alkalmas fa. Ez csak kÃ©t helyen, a Libanoni hegysÃ©gben Ã©s IndiÃ¡ban volt megtalÃ¡lhatÃ³.Â
faanyagot tehÃ¡t importÃ¡lni kellet. A vÃ¡ros Ã©s a kikÃ¶tÅ‘ terÃ¼letÃ©n, cÃ©drus, teak, szantÃ¡l stb. faanyag maradvÃ¡nyok
kerÃ¼ltek elÅ‘, ami arra utal, hogy a fa is meglehetÅ‘sen fontos kereskedelmi cikk volt a tÃ©rsÃ©gben Ã©s a hajÃ³kat is
valÃ³szÃ-nÅ± helyben Ã©pÃ-tettÃ©k meg.

A RÃ³mai Birodalom megszÅ±nÃ©se utÃ¡n az Indiai Ã³ceÃ¡n kereskedelmi hajÃ³zÃ¡sÃ¡t az arabok Ã©lesztettÃ©k ÃºjjÃ¡, ami eg
felfogÃ¡sok szerint mÃ¡r az i.sz. 4-ik szÃ¡zadban megtÃ¶rtÃ©nt. Ã•m ez nagyon kÃ©tsÃ©ges. ValÃ³szÃ-nÅ±bb inkÃ¡bb az i.sz. 7
szÃ¡zad, amikor az iszlÃ¡mra alapozva egy Ãºj birodalom jÃ¶tt lÃ©tre. EzÃ¡ltal ismÃ©t megteremtÅ‘dÃ¶tt a kereskedelem
biztonsÃ¡ga, amit a korÃ¡bban a Kelet RÃ³mai Ã©sPerzsa Birodalom Ã©vszÃ¡zados hadakozÃ¡sai teljesen szÃ©tzilÃ¡ltak.Â Ez a
Ãºj kereskedelem azonban tranzit (Ã¡tmenÅ‘) kereskedelem volt. A hajÃ³k a termÃ©keket csak a legkÃ¶zelebbi elosztÃ³helyig
vittÃ©k, ott tovÃ¡bbadtÃ¡k Å‘ket, ami az Ã¡rakat drasztikusan emelte. A mÃ¡sik sajÃ¡tossÃ¡g az volt, hogy az arabok India felÃ©
Ã¡rut nem szÃ¡llÃ-tottak, hanem nemesfÃ©mmel fizettek. Mivel EurÃ³pÃ¡ban a nemesfÃ©m egyre inkÃ¡bb hiÃ¡nycikk lett, a
kereskedelemi hajÃ³zÃ¡s a korÃ¡bbi mÃ©reteit sose Ã©rte el Ã©s fÅ‘ termÃ©kÃ©tÂ a nagy hasznot hozÃ³, de kis sÃºlytÂ kÃ©pe
kereskedelem tette ki. Â Azarabok tÃ¶rtÃ©nelmÃ©rÅ‘l amÃºgyÂ nagyon keveset tudunk, amitÂ tudunk azt a kÃ¶rnyezetÃ¼kbe
nÃ©pek jegyeztÃ©k le rÃ³luk. Ezek szerint az arabok nem szeretik a tengert. Ha lehet, inkÃ¡bb szÃ¡razfÃ¶ldÃ¶n kÃ¶zlekednek,
Ã©s ott szÃ¡llÃ-tjÃ¡k Ã¡ruikat karavÃ¡nok ÃºtjÃ¡n.Â De ha nem is voltak tenger kedvelÅ‘k, rÃ¡kÃ©nyszerÃ¼ltek azÃ©rt a hajÃ³zÃ
mert a vÃ-zen a teve nem tudott jÃ¡rni. Hogy az arabok milyen hajÃ³kat hasznÃ¡ltak az Ã¡ruk szÃ¡llÃ-tÃ¡sÃ¡ra, arrÃ³l mÃ©g anny
se tudunk, mint arÃ³mai hajÃ³krÃ³l. RÃ³mai hatÃ¡s az arabok hajÃ³Ã©pÃ-tÅ‘ technikÃ¡jÃ¡ban nem mutathatÃ³ ki. Az ugyancsak
avult mÃ³dszernek szÃ¡mÃ-tÃ³ varrott palÃ¡nkozÃ¡s pÃ©ldÃ¡ul egÃ©szen a kÃ¶zelmÃºltig fennmaradt. Ezt nÃ©hÃ¡nyan azzal az
Ã©rvvel kÃ-vÃ¡njÃ¡k igazolni, hogy az ilyen hajÃ³ a hullÃ¡mzÃ¡ssal szemben rugalmas Ã©s ezÃ©rt vÃ©geredmÃ©nyben nagyon
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korszerÅ±. Az biztos, hogy rugalmas, de az Ã¡llandÃ³ mozgÃ¡s elkoptatja mind a faanyagot, mind a rÃ¶gzÃ-tÅ‘ kÃ¶tÃ©lzetet. Ã•g
a hajÃ³ Ã¡llandÃ³an szivÃ¡rog Ã©s minden hosszabb hajÃ³Ãºt utÃ¡n Ãºjra kellet Ã©pÃ-teni, ami az egÃ©szet nagyon kÃ¶ltsÃ©ge
tette.

Az arab hajÃ³k rekonstrukciÃ³jÃ¡ra szÃ¡mos kÃ-sÃ©rlet szÃ¼letetett, de ezek mind a 19-dik szÃ¡zadbeli, a tÃ©rsÃ©gben meglÃ
tÃ-pusokbÃ³l indultak ki, ami az egÃ©szet kÃ©tsÃ©gessÃ© teszi.

A hajÃ³zÃ¡stÃ¶rtÃ©neti kÃ¶nyvek egyetlen korabeli rajzot mutatnak be, ez a hariri kodex Ã¡brÃ¡zolÃ¡sa. Ezzel csak az a baj,
hogy az iromÃ¡ny a 13-dik szÃ¡zadbÃ³l valÃ³. Hogy az elÅ‘tte lÃ©vÅ‘ Ã©s az utÃ¡na kÃ¶vetkezÅ‘ 400 Ã©v hajÃ³i milyenek voltak
valÃ³szÃ-nÅ± Ã¶rÃ¶kkÃ© homÃ¡lyban marad. De az hogy ettÅ‘l lÃ©nyegesen nem tÃ©rtek el, az biztos.Â Foglakozzunk tehÃ¡t e
az 1200-as Ã©vekbÅ‘l fennmaradt Ã¡brÃ¡zolÃ¡ssal. Az elkÃ©szÃ-tÅ‘je bizonyÃ¡ra ismerte a hajÃ³kat, mert nagyon valÃ³sÃ¡ghÅ±
Ã¡brÃ¡zolja a varrott palÃ¡nkozÃ¡st. Az is biztos, hogy a hajÃ³ ugyancsak nyelte a vizet, mert szorgalmasan merik belÅ‘le.
Ami a fedÃ©lzetÃ©n van, az feltehetÅ‘en allegorikus. A mÅ± szerzÅ‘je egy kÃ¶ltÅ‘ volt, aki valami emelvÃ©nyen Ã¼lve olvassa
a vilÃ¡gnak a verseit. A torony meg talÃ¡n a vÃ¡rost jelkÃ©pezi, akit a szÃ³nok meg akar magÃ¡nak gyÅ‘zni. Ami gyanÃºt kelt, az
Ã¡rbocozat formÃ¡ja. Lehet, hogy a latin vitorla nemis volt annyira jellemzÅ‘ az arab hajÃ³kra? A monszunnal valÃ³ hajÃ³zÃ¡s
szempontjÃ¡bÃ³l, ami mindig hÃ¡tszelet jelentett, Â ugyancsak feltÃ©telezhetÅ‘.Â Ez megint csak megkÃ©rdÅ‘jelezi a latinvitorla
eredetÃ©t, amit mÃ¡r a rÃ³maik is ismertek, mint errÅ‘l az i.sz. 2-3 szÃ¡zadbÃ³l szÃ¡rmazÃ³ pireuszi sÃ-rkÅ‘rÅ‘l nyilvÃ¡nvalÃ³vÃ¡
vÃ¡lik.Â MindezekbÅ‘l vilÃ¡gosan lÃ¡tszik, hogy az Indiai Ã³ceÃ¡ni arab kereskedelmi hajÃ³k Ã©s a MediterrÃ¡niumi arab
kereskedelmÃ©nek hajÃ³i kÃ¶zÃ¶tt szerves kapcsolat nem igazÃ¡n lÃ©tezett. A FÃ¶ldkÃ¶zi-tenger tÃ©rsÃ©gÃ©ben kialakulÃ³ a
birodalom inkÃ¡bb a rÃ³mai-gÃ¶rÃ¶g hagyomÃ¡nyokat preferÃ¡lta a hajÃ³zÃ¡s terÃ©n ugyan Ãºgy, mint atÃ¡rsadalmi
berendezkedÃ©sben, az Ã©pÃ-tÃ©szetben, a gazdasÃ¡gban Ã©s az Ã³korbÃ³l Ã¶rÃ¶kÃ¶lt termelÃ©si strukturÃ¡kban. Nem me
az Indiai Ã³ceÃ¡n tÃ©rsÃ©gÃ©nek civilizÃ¡ciÃ³ibÃ³l, mert azokkal nem nyert volna semmit.

Marco PolÃ³ sem volt elragadtatva ezektÅ‘l a hajÃ³ktÃ³l, apjÃ¡val Ã©s nagybÃ¡tyjÃ¡val elÅ‘szÃ¶r Ãºgy gondoltÃ¡k, hogy a Perzsa
Ã¶bÃ¶ltÅ‘l, ahova kÃ-nai hajÃ³kon Ã©rkeztek meg tovÃ¡bbra is tengeri Ãºton haladnak hazÃ¡ig, de amikor meglÃ¡ttÃ¡k az arab
daukat, inkÃ¡bbl etettek rÃ³la. Vasco de Gama sem volt elragadtatva a lÃ¡tvÃ¡nyuktÃ³l, silÃ¡ny jÃ¡rmÅ±veknek titulÃ¡lta
Å‘ket.Â Nem beszÃ©lve az1509-es Diui Ã¼tkÃ¶zetrÅ‘l, ahol a 18 hajÃ³bÃ³l Ã¡llÃ³ portugÃ¡l flotta kÃ¶zel 100 hajÃ³bÃ³l Ã¡llÃ³ ara
flottÃ¡t semmisÃ-tett meg.Â Az arab hajÃ³k Ã¡ltalunk kÃ¶zismert formÃ¡i a 17-ik szÃ¡zadban az eurÃ³pai hajÃ³k hatÃ¡sÃ¡ra
alakultak ki, Ã©s nem fordÃ-tva, mint egyesek Ã¡llÃ-tjÃ¡k.

Â A VÃ¶rÃ¶s tengeri hajÃ³zÃ¡s Ã©s vele Berenike kikÃ¶tÅ‘je annak ellenÃ©re, hogy Egyiptom is az Arab Birodalom rÃ©sze lett
soha nem Ã©ledt ÃºjjÃ¡. Az arabok IndiÃ¡bÃ³l csak Adenig hajÃ³ztak, onnan az Ã¡rukat az arÃ¡biai oldalon hÃºzÃ³dÃ³
karavÃ¡nÃºton szÃ¡llÃ-tottÃ¡k Egyiptomba. Ebben fÅ‘ rÃ©sze volt a Mekkai kereskedÅ‘knek, akik kÃ¶zÃ¼l Mohamed is
szÃ¡rmazott. A vÃ¡ros fÅ‘ bevÃ©tele ezeknek a kereskedÅ‘ karavÃ¡noknak a megvÃ¡molÃ¡sÃ¡bÃ³l szÃ¡rmazott. Mohamed rÃ©vÃ
ez a privilÃ©giumuk mÃ©g hosszÃº idÅ‘kre megmaradt. Ã•gy mindent elkÃ¶vettek azÃ©rt, a kalÃ³zkodÃ¡stÃ³l sem riadva vissza
hogy a VÃ¶rÃ¶s tengeren a kereskedelmi hajÃ³zÃ¡s ne Ã©ledjen Ãºjra.Â Volt egy mÃ¡sik Indiai Ãºt is, ami a Perzsa Ã¶bÃ¶lben,
aztÃ¡n a Tigris folyÃ³n vÃ©gig AnatÃ³liÃ¡ba vezetett, de ennek az Indiai Ã³ceÃ¡ni hajÃ³zÃ¡s szempontjÃ¡bÃ³l alig volt
jelentÅ‘sÃ©ge.

Â

HuszÃ¡r LÃ¡szlÃ³

Â

Â

Irodalom: SzÃ©kely Melinda : Kereskedelem RÃ³ma Ã©s IndiakÃ¶zÃ¶tt (2008, Szeged)
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http://hajomakett.hu

Powered by Joomla!

Generated: 21 April, 2021, 15:30

