
HatalmasújgátatépítaszudánikormányzataNílus4.kataraktájánálafővárostól,
Khartumtól350km-reészakra.AzúgynevezettMerowe-gáta tervek szerint2007-
2008-rakerülátadásra.A65métermagas,7,4kmszélesvízierőmű,haelkészül,a
tervekszerint1.250MWenergiát fogtermelni.Agátmegépítésévelvízalákerülne
Afrikatörténeténekegyiklegősibblakottterülete.Aterületentalálhatórégészetilelő-
helyekmegmentésérenagynemzetközimentőakciószerveződik.

AMerowe-gátmunkálataicsakahíresAsszuáni-gátépíté-
séhez hasonlíthatóak,melynek építésekor az egykoriNí-
lus-völgy területén új tó született, elnyelveAlsó-Núbiát,
számtalan falujával, romvárosával és pótolhatatlan régé-
szeti lelőhelyével.Az1960-asévekbenazUNESCOáltal
szervezett„NagyNúbiaiMentőakció”soránaz ismert ré-
gészetilelőhelyekjelentősrészétfeltártákugyan,ésaleg-
híresebb kőtemplomokat,mint például azAbuSzimbel-i
sziklatemplomot,átköltöztették,ennekellenéreazemberi-

ség történetének szá-
mos pótolhatatlan em-
lékemerültelörökrea
Nasszer-tó hullámai-
ban.

Negyven évvel a
nagy núbiai mentőak-
ció után a núbiológia
immár önálló tudo-
mányággá vált, de
Szudánszegénységeés
el szi ge telt sé ge nem 
kedvezett a nemzetkö-
zi kutatásoknak. Így
maradhatottszinteész-
revétlenmég tudomá-
nyos körökben is a
szudáni kormányzat
gátépítési terve, annak
ellenére,hogyavízál-
tal fenyegetett Nílus
menti területen előze-
tes régészeti felméré-
seket végző British
Museum és Gdanski
Egyetem munkatársai
már évekóta igyekez-
tekmindentmegtenni,

hogy felhívják a figyelmet a fenyegető veszélyre.Ennek
eredményeképpenaszudánikormány2002-bennemzetkö-
zi felhívást tett közzé a veszélyeztetett terület régészeti
örökségénekmegmentésére.

Afelhívásnyomána2003-asév folyamánegyre több
német,amerikai,lengyelésfranciaegyeteméskutatóinté-
zetjelezterészvételiszándékátaleletmentésben.Azössze-
fogásra óriási szükség van.Ahatalmas,mintegy 160km
hosszúságú zónában a terepbejárások alapján többmint
kétezerlelőhelytalálható.

AKözépső-Nílus-völgyazemberiségegyiklegkorábbi
lakóhelye,ígyasivatagoszónapereménezerszámrahever-
nek a pattintott kőkorszakból származó, gyakran 70-80
ezeréveskőeszközök.Aneolitikumidejénelterjedtazál-
lattartás,majdaKr.e.2.évezredfolyamána4.katarakta
vidékeisazelsőismertvalódiafrikaiállam,aKermaKi-
rályságrészévévált.Afővárosárólelnevezettfeketekirály-
ságalkalmankéntháborúban,detöbbnyirefolyamatoske-
reskedelmi kapcsolatban állt a szomszédosEgyiptommal.
A 3. kataraktánál fekvőKermában az uralkodókat óriási
pompával, gyakran több tucat – sőt egy alkalommal több
mintháromszáz–leöltkísérővelegyütt temettékelhatal-
massírdombjaikba.

Amikor azÚjbirodalom fáraói aKr. e. 16. században
meghódították aKermaKirályságot, a terület Egyiptom
délihatárává lett.Núbiaa fáraók igazikincsestárávávált,
ahonnan évről évre hatalmasmennyiségű arany, drágakő
és elefántcsont áramlott Egyiptomba.Núbia jelentőségét
továbbnövelte,hogyidefutottakbeBelső-Afrikakereske-
delmiútjai,amelyekenegzotikusállatbőrőrökönésfafajtá-
kon kívül különleges fűszerek és illatszerek érkeztek a
Földközi-tengermedencéjébe.

AzÚjbirodalombukásautánNúbia területénújbenn-
szülöttkirályságszületett,amelyaKr.e.8.századtólNap-
ata-,majdMeroitikusKirályságként többmint 1200 évig
fennállt.Királyai felügyelték a belső-afrikai kereskedel-
met, egyiptomiésmeroitikusnyelvű feliratokkalés relie-
fekkeldíszítettkőtemplomaik,palotáikéspiramisaiknagy
gazdagságról tanúskodnak.Meroédiplomáciai éskulturá-
liskapcsolatbanálltamediterránvilággalésaRómaiBi-
rodalommalis.

AKr.u.3–4. századbandélről indulónépvándorlások
soránszámosújnépcsoportérkezettFelső-Núbiába,ame-
lyeklassanújkirályságokatalapítottakaMeroitikusBiro-
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dalomromjain.AzújkirályokaBizáncbólésEgyiptomból
érkezőhittérítőkhatására a 6. századbankeresztényhitre
tértek, és számos kolostort alapítottak.A magaslatokon
épülthatalmaserődökaközépkorikereszténykirályságok,
majdamuszlimkorpolitikaibizonytalanságairautalnak.

Aleletmentésbenvalómagyarrészvételazelmúltévben
kezdett körvonalazódni, amikor is fiatal magyar kutatók
egycsapatatárgyalásokatkezdettaszudánirégészetiható-
ságokkalésa területendolgozó tudományos intézmények
képviselőivel.A2004júliusábanGdańskbanmegrendezett
egyeztetőkonferenciánmagyarkoncessziós területkijelö-
lésére is sor került a Nílus bal partján, ahol a kutatások
2006-ban kezdődhetnekmeg.AMagyarMerowe Projekt
régészeken és egyiptológusokon kívül természettudomá-
nyos szakemberekből (antropológus, geológus, botanikus,
archeozoológus)ésmérnökökbőláll,akikatervekszerint
képeseklesznekarendelkezésreállórövididőalattaterület
régészetiéskulturálisemlékeitminélpontosabbanfelmér-
ni,dokumentálniésalegfontosabblelőhelyekenleletmen-
té se ket vé gez ni.

Aprojektkülönlegessége,hogya leletmentésbenrészt
vevőországoka tudományos és erkölcsi dicsőségen túl a
megmentett tárgyiemlékekből is részesülnek, ígykomoly

esélyvanarra,hogya leletmegosztási törvényekértelmé-

benkülönlegesókoriműkincsekkerülhetnekmagyarmúze-
umokba,jelesülaSzépművészetiMúzeumba.

A magyar projekt megvalósulásához azonban jelentős
pénzügyiháttérrevanszükség.Ennekegyrészétazerrea
célralétrejöttMagyarMeroéAlapítványkulturálispályáza-
tokbóligyekszikelőteremteni,dejelentősmértékbenszámít
szpon zo rok anya gi és ter mé szet be ni tá mo ga tá sá ra is.

a ma gya rok és núBia

Magyarkutatatókmárazasszuánigátépítésekorszere-
petvállaltakazUNESCOáltal szervezett leletmentésben,
egyiptomiterületen.ACastiglioneLászlóáltalvezetettte-
amaMTARégészetiIntézetének,aSzépművészetiMúze-
umésazELTEkiválómunkatársaibólálltössze.Arészt-
vevőkegyikevoltaközelmúltbanelhunytKákosyLászló
egyiptológus professzor is.Az expedíció eredményeként
napvilágrakerült egykésőantik–korakeresztényváros,
AbdallahNirqi,utcahálózatával,lakóházaivaléstemetőjé-
vel.A feltárt leletek egy része leletmegosztás soránMa-
gyarországra, a SzépművészetiMúzeum gyűjteményébe
került.A feltárt leletanyag feldolgozása közel egy évtize-
digtartott,amelyneklegnagyobbrészétazidénMagyaror-
szágonisakadémikussáválasztottTörökLászlóprofesszor
végezte,akiazeztkövetőévtizedekalattNúbiatörténeté-
vel és kultúrájával foglalkozó tudományág, a núbiológia
egyik legjelentősebb nemzetközi képviselőjévé vált. A
nemzetközi összefogásban való 1964-esmagyar részvétel
jelentősennövelteamagyartudománynemzetközihírétés
hosszabbtávonmegalapoztaatervszerűmagyarásatásokat
Egyiptomban.

Lassányi Gá bor  
projectvezető,régész,egyiptológus

Aprojektrőltovábbiinformációktalálhatókahttp://
merowe.kemet.huoldalon

Kertasitemploma(Kr.u.1.század).ANassertóépítésekorköltöztettékát
Aswantóldélre(LassányiGáborfelvétele)




