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'1. A Nilusmenti táj közismert képe·. A foly6 partját követ6 pálmesort és a jellegzetes forr6éghajlati
benszülött épitkezési m6dot Imagas falak, lapos tet6, kis ablaknyilás: védekezés a 'hőség
elleni figyeltessük meg a tanulókkal.
2. Nilusmenti papiruszboz6t. A Nilus mocsaras vidékét a legyez5szerüen szétnyiló papirusz borit ja. E papiruszmocsáron
keresz~al a lakosság csak épitett utakon tud közlekedni. Ez a jellegzeteá sás annyira hozzátartozik a régi Egyiptom épitménldiezitéseihez, mint a nilusi ló~sz.
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,. Öntözött kert a Nilus partján. A kis parcellákratagolt
terület--öntözési módja a bolgár kertészeti:m6dhoz
hasonlit. A viz
kiemelése a Nilussal összekötött gödörből kézierővel, veder segi tségével történi'k. Igy jut. a viz a. csatornákba •. A kis területek öntözésének ez a módja több ezeréves multra tekint vissza.
A gyarmati, illetve félgyarmati helyzet a termelési technika fejlődésének akadálya. A kis kert mögött. a Nilus sekély medre huz6diknagy
homokzátonnyal.
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4. Cukornád tiltetvényt látunk a kép előterében.

A Nilus vidákének

bár_nem a legjellegzetesebb,
de gyakori, elég nagy területet
elfogla16 ipari növénye a cukornád. ~ermelését az angolok számára a helyben kizsákmányolhat6
emberi. munkaerő teszi kifiz.etdvé.
A háttérben.datolyapálm.ák
törnek a magasba •

4 gazdag Nilusvölgyben a régi Memphis
vidékének.virul6
datolyapálma-ültetvényeit
.látjuk. A füves terU.lete~ állattenyésztés
folyik.

. 2; Datolzspálma ültetvény.

6; Gabonatábla; A piramiaok e16terében aratásra érett buzatáb-"
lát látunk. Az e16térben elcsépelt, papiruszgyékényre
halmozott,
_buaagarmada;
Balra kBralaku nagy roaták az emb.ere k kezében. Az
aratás és cséplés egész fárasztó müvelete állati, illetve emberi
er6vel zajlik le. Gépi er6t a fellah, a törpebirtokos nem tud alkalmazni. A gépi er6t a teve Inyomtatás/ és az ,ember Irostálásl
egyesitett ereje helyette~iti.

1.

Teh~rvitorlás a Niluson. Veszélyesen magas vitorlákkal dolgoz~
nak a-benszülöttek a vitorlá.s hajóikon. Ezekkel szállitják az
als6folyóvidék
termékeit a felső foly6vizekre, hogy annak fon_tos termékeit usztassák le cserébe.
8., Kair6.

Egyiptom. fővárosa, a Nilus deltájánál épült dsi város.
a benszülött városrész látszik mecsetjeivel
és
minaretjeivel. Középen folyik végig a Nilus, háttérben az eur6pai városrész napsütéses foltjai látsz~nak a sivatag porába burko16dz6 yiramisokkal.
1
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9. Alexandria kikéSt6je~'4 tengerparti városnegyed palo~asorait
látjuk a kikSt~ egy raszletével •.•.káp e16terébe,n egl kb. la ezer
tonnás személyszálli t6 g6zös horgoll7oz.
10. Alexan4ria látképe. " tengerparti városrész uj te~6~erraszos
berpalotái ti látjuk. A bemutatott képek az el6kel6 eur-6pai negy,edet muta~j'k. De van a városnak másik art!a 1s: a benszü.lött
nagledek szeg'll1es visk61 és Dlomortanyái. Ezt persze nem 8zivesen fénlk4pezik az európai fotortpor~.re:k, mert,kiderUlne, hogy
ez angolh6dit6k miatt az egliptomi nép koldus a sa~át hazájában.
ll.> A ~uéS1 csatorna térképe t •• '160 kilolllát8t{;
hossz II 80-1'0 lll.
--s_zéle~, zuez:\.c8atorna Port Said 4s 8zuez"köa~'t~ 'pfU i.. Jtélystige'
9-10 méter. Épitésekor a meglev6 tavakat isf,lhasználták.
A képen lS&Jszeha.Gnli~ásulla Balston,kelet1,-d,arab~át látJuk.,.! csatorna:,jelell16ségét Ilutalja, hOBY a l-ondon- Bombsy-i utat 24
nappal 743.5 ~kal/ ;rövic1it1még.
'
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12. A Szuezi c,atorna részlet,. A csatorna egyhangu, sima, nyilegyenes szakaesat látJü.k, kétoldalt a e1vataggal. Jobboldalon
'
*z ádeaviz1 osatórna ás a mUuthalad. A csatornán kát kis teherg6z~8 nagy u.szály~ vontat.

14. Port S8id~ A ,Szuezi csatorna bejáratát mutatja a lág1 felvé-

tel. A háttérDen a város messze eln1ulik a Földközi tenger part~án. As e16térben, a osatorna bejáratánál hajók usznak. Jobbra
a Földk~zi"tenger.
'

li.
Szuez, a osatorna Vöröatengerbe nyuló kiköt6je. ! lég1 felv tel jól mutatja a keskeny tengerpart8zegély~e, telepUlt modern
,
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kiköt6-városnegyedet. A azárazföld belseje felé valÓ.terJeaz- "
kedésánek a sivatag utját állja. A háttérb61 az afrikai táJra
jell~mz6 viz szintes táblap~re~ emelkedik ki.
",:-", ~
16. Ag1zehi piramisok. Egyiptom három jellemz6 vonását tünteti
fel a kep ~1zeh közelében. A háttérben a ~ib18i sivatag egyenetlen felszine, ahol 8 táblás fe1áp1tettaég-ts megtigyelhet6. SZélán a jel1eg~etes piram1sok, 8.1 e16térben pedig e osa'tornák 8e'iitségável öntözött terület.
'
17. A Xheopsz piramis közelr61 •• piram1aok sima fala k68elr61
hatalmas 8ziklakockák tömeg~rebomlik.
Sok t1zezer rabszolga ve_o
reJtéke ás vére tapad ezeklles az épit6kövekhez, aert hosszu évtizedeken át 6k ápitettéka fáraók ~halhatatlan·~1remlékeit.
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l8.'.Phile szigete 8 Nilus alacsony vizállásánál; ~ 8zigeia Nilus els6 kataraktaja közelében keletkezeti. Qkori épitészeti emlékeivel legszebb a Nilus szi.!etei köz~. A foly6 alacsony yizállásakor /májust61-11ovemberigl :aagasan a viz szine fölé emelkedik
a sziget.
.~
19. Phile szi~ete a Nilus árvisénél. Decembert6l májusig a Nilu.
áradása elönti a .szigetet•.A Viz az épületek alapz8,át is ellepi.

Készült a lel,6oktatási Jegyzetellá,t6 Válla1atnál
Fe1e16s vezet6: ~oj~ovszk1 ~ajo.
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