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Az utóbbi években többször is voltunk társasutazáson, és bár remekül sikerültek, elhatároztuk,
hogy idén ha megyünk is valahová, maguk szervezzük. Aztán valamikor 2018 őszén érkezett Norbitól
egy út-ajánlat: 12 nap Núbiában. Átolvasva a programot néhány perc alatt eldöntöttük, hogy részt
veszünk rajta. Bár az ára igencsak tetemes volt,  osztottunk-szoroztunk, és rászántuk magunkat.
Szinte azonnal jelentkeztünk, mert a tervezett létszám 20 fő volt. Ahogy teltek hónapok, neki álltam
megismerkedni  Núbiával.  Nekem  azonnal  felidézte  gyermekkori  kedvenc  olvasmányomat,
Sienkiewicz  Sivatagban,  őserdőben  című  regényét.  Kedveltem  a  lengyel  fiú  és  az  angol  lány
kalandjait. A történet nagyon „ifjúsági” volt, kellően romantikus, de jól írta le a sivatagot is és az
őserdőt is.  A programunk azonban nemcsak sivatagot ígért,  hanem Núbia történeti emlékeit is,
amelyek vetekednek az egyiptomival. Míg az egyiptomi történelem tananyag, a núbiai történelemről
semmit  nem  tud  az  iskolai  történelemoktatás.  Más  sem,  innen-onnan  lehet  valami  aprócska
információt összeszedni.

Többen kérdezték, nem túl veszélyes-e Szudánba utazni. A válaszunk: nem. Észak-Szudánban,
ahol  Núbia  fekszik,  már  rég  véget  ért  a  polgárháború,  csak  a  déli  tartományokban  van  még
lövöldözés, robbantás. Azon kívül Núbia történeti  emlékei miatt van némi idegenforgalom, és a
turistára vigyáznak, még ha nem is vesszük észre. Tapasztalatunk szerint nagyon békés helyeken
jártunk, sehol nem tapasztaltunk semmilyen veszélyt. Ráadásul Szudán iszlám, szunnita állam, ahol
igen súlyosan büntetik a lopást, erőszakot. Ráadásul a núbiai emberek végtelenül barátságosak,
vendégszeretőek. Egész utunk alatt biztonságban éreztük magunkat. Nem volt azonban indokolatlan
a  félelmünk.  Egy  hónappal  hazaérkezésünk  után  zavargások  törtek  ki  Kartúmban.  Azóta  talán
normalizálódott a helyzet, legalábbis a világsajtót már nem érdekli a katonai hatalomátvétel.

Szokásom szerint indulás előtt elkezdtem összegyűjteni az interneten található leírásokat, szépen
sorba véve az egyes beígért látnivalókat. Magyar nyelven is találtam anyagot, de még többet angolul
és németül. Hihetetlen világ bontakozott ki előttem. A múlt évezredekben volt mérhető. Hogy jobban
kiismerjem magam, időszalagot készítettem.

 
paleolitikum Kr.e. 500 000-8000 kőeszközök, szakócák, nyílhegyek,

Pre-Kerma kor Kr.e.8000-2500 kerámia, A csoport B csoport. Sziklarajzok.
Nincs egyiptomi hatás

Kerma kor Kr.e. 2500-1500
(Egyiptomi Óbirodalom)

Kermai királyság, Nyugati deffufa, élénk
kereskedelem Egyiptommal



Egyiptomi hódítás Kr.e. 1550-1070
(Egyiptom Újbirodalom)

Fokozatos hódítás az 5. kataraktáig.
Templomok épültek: Soleb, Sesebi,
Sedenga, Jebel Barkal, Jebel Dosha, Sei
sziget, Tombos

Kusita királyság Kr.e. 1070-270
Nepata, nagy építkezések, Jebel Barkal,
Nuri, el Kurru, Piramisok, Egyiptom
meghódítása, XXV. dinasztia, a fekete
fáraók: Piye és Taharka

Meroitikus kor Kr.e. 270-Kr.u. 350 Meroé. Mussawara el Sufra, Naga,
meroitikus írás

Korai középkor 350-1300
Több, egymás melletti királyság. Nebadia,
Makuria, Alwa. 6. sz-ban kereszténység Ó-
Dongola, Ghazali. Faras

Muszlim kor 15-21 század

Áttérés a muszlim hitre, az Oszmán
birodalom része. Magyarabok. 1830 brit
fennhatóság, Kartúm megalapítása, 1880
Mahdi szabadságharc, 1956 Önálló Szudán
létrejötte.

 

Így már egy kicsit jobban el tudtam rendezni gondolataimat. A forrásanyagban a nevek átírása
okozott gondot. Szudán hivatalos nyelve az arab és az angol, bár van núbiai nyelv, sokan beszélik is.
Núbiában az angol nem elterjedt, inkább délen a sok különböző nyelv miatt használják. A helynevek
írása minden forrásban más és más. Példa: Tombos neve a mindennapokban Tumbuszra változott.
Naga néha Naqa,  Mussawarat  többször  Musawwarat.  Taharkáról  nem is  beszélve.  Találkoztam
Taharqa, Taharkosz változatokkal is. A Google map szinte csak arab nyelvű helyneveket tartalmaz.

Jó tudni, hogy Núbia történeti terület, északi része az úgynevezett Alsó- Núbia ma Egyiptomhoz
tartozik,  déli  része,  Felső-  Núbia Szudánhoz.  Mi Felső-  Núbiába látogatunk (folyásirány szerint
nevezik az egyes területeket. Ez másutt is ismert: lásd Alsó- és Felső Ausztria).

Na de egy dolog a történelem. Szeretem, izgat, de ott van még a földrajz is. Milyen egy sivatag?
Az internet a földrajz tekintetében nagyon szűkszavú. Úgyhogy Cholnoky Jenőhöz fordultam. A Föld
és lakói öt kötetes mű Afrika kötetét vettem elő. Ebből úgy tűnik, ő inkább tunéziai, algériai részét
ismeri,  de  korrekt  leírást  találtam  a  Núbiai  sivatagról,  egyáltalán  a  kontinens  kialakulásáról,
éghajlatáról. A program szerint két nagyobb sivatagi átkelést ígértek. Félsivatagban már jártam
néhány éve, Üzbegisztánban, úgy hogy valami halvány elképzelésem volt. Itt Szuravy Géza-Máthé
Lajos: Fények a Szaharában, illetve Balázs Dénes: A sivatagok világa című könyve segített. Igaz,
ezekre csak később, már hazatérésünk után bukkantam. Ugyanígy a látottak alapján tudtam sok
mindent megkeresni az interneten: már tudtam, mit kell keresnem.

Utolsó  nagy  kérdéskör  az  ott  élő  népesség  élete  volt.  Na,  erről  találtam a  legkevesebbet.
Számtalan népcsoport él az országban számtalan nyelvvel. Észak-Szudánban, ahol Núbia terül el, a
núbiai nyelv az uralkodó, de mindent felülír az arab nyelv. Úgy jártak, mint az írek: létezik a núbiai
nyelv (mint a gael), a mindennapok nyelve az arab (Írországban az angol). De ilyenek a bolgárok is,
akik török népként érkeztek a mai Bulgáriába, majd átvették a környező szlávok nyelvét.

A  statisztikai  adatok  szerint  nagyon  szegény  ország.  Van  ugyan  aranya,  olaja,  és  sok  más
ásványkincse (ezüst,  króm, azbeszt,  mangán,  gránit,  ólom, uránium, nikkel,  kobalt,  cink),  De a
befolyó  pénz  magánvagyonokba  áramlik  és  nem az  ország  javát  szolgálja.  A  törzsi  és  vallási
konfliktusok miatt egy szörnyű polgárháború után 2011-ben Dél-Szudán kivált az országból. A déli



végeken még mindig nincs béke Darfur környékén. A mai Szudán alapvetően mezőgazdasági ország,
különösen a Nílus mente, Kartúm környéke. A Nílus termékeny völgye keskeny, a folyótól csak
néhány száz méterig tart, a többi terméketlen sivatag. Mi éppen erre a vidékre igyekszünk. A szokott
munkamegosztás szerint férjem fényképezett, én rajzoltam. Itt csak a rajzok láthatók – ennél több
készült, válogattam.

Ennyi előtanulmány után vágtunk neki az utazásnak. Előbb Isztambulba repültünk (2 óra), majd
némi várakozás után Kartúmba (4 óra). Éjfél elmúlt helyi idő szerint, mire leszállt a repülőgép.
Közben többször állítottuk óráinkat. Isztambul két órával, Kartúm viszont csak egy órával van arrébb
tőlünk, gyakorlatilag a kelet-európai időt használják. Legnagyobb meglepetésünkre már a beléptetés
előtt várt bennünket a szudáni idegenforgalmi hivatal (vagy a szálloda) embere, Valid. Hozta kitöltve
az arab nyelvű papírokat (a hivatalos angolnak nyoma sem volt). Nekünk kész katasztrófa lett volna a
kitöltése. Így belépésünk Szudánba viszonylag zökkenőmentes volt. Számtalan ellenőrző pont, újabb
és újabb útlevél ellenőrzés. Végül kiléptünk a hűvös éjszakába. Egy kisbusz várt ránk. Az eredeti
húsz fős csoport leolvadt tizenkettőre. Kicsit megváltozott az indulás ideje, betegségek jöttek közbe.
Így viszont kényelmesen elfértünk a kisbuszban, csomagjaink egy mási kisbuszban utaztak. Jó sokat
autóztunk, mire a szállodához értünk, ahol nagyon hamar megkaptuk a szobakulcsokat. Rohanás fel,
némi bajlódás az ajtónyitással, de végre ágyba bújhattunk.

Első nap: Kartúm
Reggelizni  ugyan már  fél  héttől  lehetett,  az  indulást  a  késői  érkezés  miatt  9  órára  tették.

Kíváncsiak voltunk mit kapunk reggelire. Volt tea és neszkávé, kávétejszínnel, cukorral. Rántotta,
sült  kolbászkák,  apró  pizza  és  sült  krumpli  melegedett  az  edényekben.  Kenyérfélének  édes
kalácsfélék voltak. Lehetett müzlit választani, volt lekvár és egy tálban gyümölcssaláta.

A kényelmes reggeli után a kisbuszunkkal indultunk Kartúm felfedezésére. Először a Köztársaság
Múzeumot látogattuk meg. Templomra emlékeztető érdekes épület előtt álltunk meg. Mint kiderült,
valaha ez volt az anglikán egyház székesegyháza. 1905-ben épült, 2000-ben elkobozta az állam, és
múzeum lett  belőle.  Érdekes  keveréke  lett  az  európai  és  az  iszlám építészetnek.  A  bejárattal
szemben szép, régi autókat láttunk egy alacsony üvegfalú épületben. Itt voltak az állami autók,
szinte csupa Rolls Royce, amiket az államfők és a hivatalos vendégek használtak. A kiírásokból
kiderült kik is ültek bennük: II. Erzsébet, Tito, Nasszer és még sokan mások. A templom/múzeum
épület-múzeum egyik oldalán régi fényképek mutatják be a Mahdi felkelés eseményeit,  a másik
oldalon a híres vendégek, államfők ajándékait láthatjuk. Igencsak tanulságos tanulmányozni. Azért
nem annyira érdekes, hogy sok időt töltsünk itt, mentünk tovább a Nemzeti Múzeumba.

A kapun belépve  rögtön szembetűntek  az  oszlopok,  és  a  bejárati  utat  szegélyező  kosok  és
oroszlánok.  Az  oszlopok  Farasból  valók,  egy  XII.  századi  kolostor  együttesből.  A  kertben  egy
medence szimbolizálja a Nílust, körülötte a Nasszer-tó által elöntött, újra felállított templomok, vagy
legalább  kövei.  A  Níluson  épített  víztárolók  nagyon  sok  régészeti  emléket  veszélyeztettek.  A
tudományos világ összefogott: régészek érkeztek a világ számos országából és leletmentésbe fogtak.
Faras kolostorát lengyel tudóscsoport tárta fel, mentette meg az oszlopokat és a freskókat. Ami nem
itt van, azt Varsóban kell keresni, a Történeti Múzeumban. Két gát: az Asszuánnál és a Merowénél
épült gát miatt a leletmentés hatalmas méreteket öltött, a kartúmi múzeum gazdag anyaga ennek
köszönheti a létét. Mivel a leletmentésben a világ egyetemei alaposan kivették a részüket, számos
közlemény,  előadás,  absztrakt  anyaga található  az  interneten.  Nem egyszerű a  búvárkodás,  de
megéri. A legtöbb angol nyelvű, de bőven van német és lengyel anyag is. Az oroszlánok Jebel Basa
templomából kerültek ide. A meroitikus időkben készültek, súlyuk 2 tonna. Öt darab díszíti a kertet.
Az épület fala előtt két hatalmas szobor hívja fel magára a figyelmet: ezek Agro szigetéről, Tabóból
származnak. Valószínűleg Natakamani királyt ábrázolja az egyik, Amanitoret királynőt a másik. A



baloldali óriás szobor fején ott a kettős fejék, mely jelenti Alsó és Felső Egyiptomot (Ez Natakamani
esetében csak vágyálom. Már rég csak Núbiában uralkodtak a királyok az ő korában).


