
Az Afrika szívében eredő Nílus, bolygónk leghosszabb  
folyója felett skarlátpiros íbiszek vitorláznak. A folyam 6695 km 
hosszú útja során titokzatos esőerdők, hatalmas hegyek, csillogó 

tavak és csontszáraz sivatagok között kanyarog, vízeséseken 
bucskázik keresztül, és őrült iramban vágtázik, mígnem vize 

a Földközi-tengerbe ömlik.

Vágjunk bele a hatalmas folyóval együtt egy  
kalandos utazásba, és ismerjük meg emberekről  

és istenekről, életről és halálról, titkokról  
és kalandokról szóló legendáit!

Földközi- 
tenger

Szaúd-Arábia
Egyiptom

Nílus



KÉTSZERES KATASZTRÓFA 
A kalandvágyó regényíró, Ernest Hemingway 
és felesége, Mary épp a Murchison-vízesés felett 
repültek át 1954-ben, amikor a gépük lezuhant. 
Szerencsétlenségükre a megmentésükre küldött 
repülő is lezuhant. Ezután a pár autóval folyatta 
afrikai utazását.

A KÉK-NÍLUS SZELLEME 
Az új év első napján az etiópok tejjel és kenyérrel adóznak 
a folyó szellemének. A helyi földművesek hisznek a folyó gyógyító 
erejében, és abban, hogy a partján élők úgy kapcsolódnak össze, 
mint egy óriási család egymástól távol élő tagjai.

A Nílus vizének 85 százaléka 
az Etióp-magasföldről származik.

ÜNNEPEK 
A Viktória-tó partján tartott kisumui fesztiválok 
egyszerre ünneplik a helyi kultúrák sokszínűségét, 
és figyelmeztetnek a klímaváltozásra, amely gyakran 
hatalmas áradásokkal vagy éppen tartós aszályokkal 
nehezíti meg az ott lakók életét.
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SZIDI MUBARAK ÉS A NÍLUS FORRÁSVIDÉKE
Ahogy a történeteknek, úgy a folyóknak is van kezdetük. Vajon hol ered a Nílus?  
A 19. században az európai felfedezők leginkább azért utaztak Afrikába,  
hogy megkeressék a Nílus forrását. Szidi Mubarak Bombay, egy helyi vezető  
John Hanning Speke angol felfedezőt segítette abban, hogy fellebentsék a fátylat  
a Nílus forrásának titkáról.

1858-ban Szidi hosszú és veszélyes felfedezőútra vitte Johnt 
és csapatát. Amikor elérték az Ukerewe-tavat, John már 
szinte teljesen megvakult, és komoly fülfertőzéstől szenvedett, 
ezért csónakjaikat akkor már Szidi navigálta. Most, hogy már ismerjük a folyó eredetét, 

keljünk útra, és vitorlázzunk rajta észak 
felé, hogy még több történetet hallhassunk 
kitartásról, barátságról és bátorságról!

Speke végül arra a következtetésre jutott, 
hogy a Nílus az Ukerewe-tóból ered. 
Nem tévedett nagyot, hiszen ma az 
Ukerewe-tóba ömlő Kagera-folyó egyik 
mellékfolyóját tarjuk a Nílus forrásának.

Az Ukerewe-tavat később Viktória királynő 
iránti tiszteletből Viktória-tóra keresztelték át.

A tó a mai Tanzánia, Kenya 
és Uganda területén található.



A SZIGONYOZÁS MŰVÉSZEI
Egy legenda szerint réges-régen egy elkeseredett asszony 
ült a Nílus partján, és zokogott, mert fiúgyermekre vágyott. 
A folyó végül egy kisfiúval és egy szigonnyal ajándékozta 
meg. Amikor a fiú, Aivel felnőtt, népének, a dél-szudáni 
dinkáknak a vezére lett. Azóta a dinkák úgy tartják, hogy 
pap-királyaik a „szigony mesterének” leszármazottjai.

A KAIRÓ-TORONY
Az 1961-ben átadott 187 méter magas Kairó-
torony Egyiptom legmagasabb épülete. Különleges 
megjelenését a lótuszvirág, az újjászületés 
egyiptomi szimbóluma ihlette. Egyeseket azonban 
ez a tény sem tántorít el attól, hogy egyszerűen 
ananásznak hívják, mivel strukturált felülete 
némileg emlékeztet a gyümölcsre.

ÍZISZ ISTENNŐ KÖNNYEI
A mítosz szerint Széth, Ozirisznek, Egyiptom istenének a testvére 
megirigyelte bátyja trónját, ezért megölte, testét ládába zárta, 
majd a Nílusba dobta. De Ozirisz felesége, Ízisz megtalálta és 
életre keltette a testet. Így vált az újjászületett Ozirisz az alvilág 
urává. Az ókorban úgy tartották, hogy a Nílus Ízisz temérdek 
elhullajtott könnye miatt árad meg újra és újra.

A VÁNDORLÓ TEMPLOM
Amikor Egyiptomban megépült a híres 
Asszuáni-gát, létrejött a Nasszer-tó. 
Feltöltése során az ókori Abu Szimbel-
sziklatemplom víz alá került volna, ezért 
a templomot több mint ezer darabra 
vágták, és átköltöztették egy magasabban 
fekvő területre. Itt újra összerakták, és ma 
is megcsodálható.

Az Asszuáni-gát tíz évig tartó építésén 
25 ezer munkás dolgozott, hogy a Nílus 
áradását szabályozni tudják. 

A piramisok építéséhez használt köveket 
a közeli kőbányákban bányászták, 
és uszályokon szállították a Nílus vizén.

HAJÓVAL AZ ALVILÁGBA
A hatalmas piramisok valójában sírhelyek. Az ókori Egyiptom 
uralkodói, a fáraók nyugosznak bennük. Gyakran hajókat is 
temettek a piramisok mellé, hogy az uralkodók haláluk után 
átkeljenek rajtuk az alvilágba. Az egyik sír domborműve egy 
fáraót ábrázol, aki múmiaként, gyolcsokba tekerve ül egy 
hajón, amely utolsó útjára viszi.

EGYIPTOM FOLYAMISTENE
Hápi, az ókori egyiptomi folyamisten szobra 
egykor a Nílus torkolatánál állt. Egy földrengés 
során azonban a tengerbe zuhant, és elfeledve 
ott is pihent kétezer éven át. 2001-ben régészek 
egy csoportja kiemelte a tengerből, és azóta ismét 
büszkén áll a Földközi-tenger partján.

TUTANHAMON FÁRAÓ ÁTKA
A gyerekfáraó, Tutanhamon sírját a brit régész, Howard 

Carter találta meg 1922-ben. A sír feltárásában 
segédkezők közül többen is rejtélyes körülmények 

között haltak meg. Carter azonban nem hitt 
abban, hogy ezt Tutanhamon „átka” okozná, 

és végül neki lett igaza. A régész az 
ásatás után még 17 évig élt.

Ozirisz bőre gyakran zöld 
színű az ábrázolásokon. 
Ez a szín Egyiptomban 
az újjászületés jelképe.

 
                        ÓRIÁSHAL

A Nílusból valaha kifogott legnagyobb hal egy 
104 kg-os példány volt, amelyet 2000-ben  

az amerikai William Toth fogott ki helyi  
vezetője segítségével.
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