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Előszó helyett
A kaland lényegében már évekkel ezelőtt megfogadalmazódott bennem. De mielőtt a tényleges

előkészületekbe belevágnék, szeretnék pár szót ejteni arról, hogy miért pont ide jöttem. Szerintem
nem vagyok egyedül, hogy sok embernek vágya eljutni Szibériába, vagy végigutazni a legendás
Transszibériai expresszel. Én se vagyok ez alól kivétel. Tizenéves lehettem, amikor először olvastam
a vonatról, és akkor eldöntöttem, hogy egyszer ide eljövök. Ez valósul most meg.

 

Kb. 2 éve merült fel először, hogy ebben az évben lehetőségem nyílik rá, hogy megvalósítsam
álmaimat. Hosszas tervezgetés után alakult ki a végleges program. Az út több részből áll: először
Szibéria felfedezéséből, – főleg a transszibériai vasút mentén, de jó pár helyen letérek az eredeti
útvonalról – amennyire lehet (nyílván az egészet lehetetlen). Ezután Mongóliába teszek egy kisebb
kitérőt. Kínát érintőlegesen érintem csak, nem része az útnak, de valahonnan haza kell jönni. A
negyedik  ország  pedig  nem  más,  mint  Észak-Korea.  Igen,  a  világ  egyik  legelzártabb,
legdiktatórikusabb  országába  próbálok  meg  bejutni.

 

Amit a kedves Olvasó a kezében tart, nem úti beszámoló, de nem is történelemkönyv. Se nem
politikai  esszé,  de  még  csak  földrajzi  leírásnak  sem illik  bele.  Mesének  sem mese,  s  nem is
közgazdasági értekezés. Mindenből egy kicsi. Egy kis egyveleg, megtűzdelve személyes élményekkel,
és leírásokkal.

 



Azerbajdzsán - Irán – Irak: 2013. augusztus 5 –
szeptember 8.

 

Előzmények
Az út előzményéről röviden. Már január elején eldöntöttem, hogy idén nyáron a Kaukázusba

kellene menni utazgatni. Kijev - Kutaisi (Grúzia) útvonalat néztem ki, és onnan bejárni a 3 országot.
Sajnos a tervet1-2 apróság keresztülhúzta, így ez sztornó lett. Áprilisban elején, mikor bejelentette a
WizzAir a Budapest Baku útvonalat, újra elővettem a tervet. Az egyetemről többeket érdekelt, így
végül is 14 jegyet vettünk 22.000 Ft-os áron augusztus 5 és 13 közöttre Azerbajdzsán fővárosába, 
Bakuba.

Nézegettem, hogy Bakuból hova lehetne még elmenni, ahova esetleg nehezebben lehet. Nem sok
választás volt: Üzbegisztán (de mind a vízum, mind a repjegy drágalett volna), Türkmenisztán -
hasonló problémákkal. Kazahsztán is szóba jött, de a hajó, ami a Kaszpi-tengeren átvisz, az ország
túlsó felén tesz ki, ahonnan minden messze van és csak drágán közelíthető meg.

Így esett a választás Iránra. Azerbajdzsánnak és Iránnak van közvetlen határátkelője, így ez
nem  volt  probléma.  Vízumban  pedig  segítettek  (vízumokról  később).  Ekkor  újra  felmerült  
Türkmenisztán, mivel Bakuból van hajó a Kaszpin keresztül Türkmenbasiba. A probléma a bécsi
követség szerint az, hogy egyrészt azernek és Iránnak van közvetlen határátkelője, így nem biztos,
hogy az 5 napos tranzit vízumot megkapnám. A másik probléma, hogy a menetrend szerint minden
nap du-n indul hajó, azonban a valóság az, hogy csak akkor megy, ha megtelik. Így ha megigénylem
a tranzit vízumot - ami nem módosítható -, lehet hogy az 5-ből akár több napot is a hajón vesztegelek,
mire elindul. Ezt nem mertem bekockáztatni; ennyit nekem az ország nem ért.

Május közepén jelentette be a Wizz a Budapest - Isztambul járatát. Norbinak ezt jeleztem, és
ő neki is megtetszett, hogy jöjjön Iránba. Egyeztettük a menetrendeket, és Teheránban találkozunk
augusztus  15-én.  Ő  Budapestről  jön  átszállással.  Elvetemült  ötletünk  támadt:  mivel  az  Isztán
országokba most nem tudunk elmenni, menjünk el Irán nyugati szomszédjához, Irakba. Vagyis az
északi,  az  Iraki  Kurdisztán  nevű területre.  Ez  biztonságos,  háború sosem volt,  de  még csak
robbantás sem. Állam az államban működik; saját pénzzel és kormánnyal. De erről majd később.

Hazafelére kellett már csak jegy, amit Törökországon keresztül oldottunk meg. A Pegasus
Fly-lal 88 TYL-ért Isztambulba jövünk, majd onnan Wizz-zel Budapestre pontokból.

 

Vízumok
Azerbajdzsán

Sajnos  nem egyszerű  a  vízum.  Azaz  idén  márciustól  egyszerűsödött.  Eddig  ugyanis  csak  a
budapesti követségen lehetett megigényelni, meghívó levél (LOI = letter of invitation) keretében,
amit az MFA-nak (Külügyminisztérium) kell jóváhagynia. Ez kb. 30napot vesz igénybe. Ha ez megvan,
lehet menni a követségre, ahol további 60€ kifizetésével meg lehet szerezni a vízumot.

Másik lehetőség, ha az 1000 Útutazási irodán igényli valaki. 60€ + 5000 Ft-os ügyintési díj

http://www.1000ut.hu/


van. De a szállást végig náluk kell foglalni. Cserében a LOI beszerzésében segítenek.

2013. márciustól van lehetőség az e-vízumra. Ennek előnye, hogy nem kell LOI, nem kell a
követségre sem menni, hanem interneten meg lehet igényelni. Gyorsabb, mert max. 15 munkanap
alatt megvan, és pdf-ben elküldik, amit csak ki kell nyomtatni, és a határon bemutatni az útlevéllel.
Mind az 1000 Út, mind pl. interneten keresztül meg lehet igényelni. Az 1000 Út-nál ugyanaz a
feltétel, de pl. az azerbaijan24.com-nál 100USD, de nem kell szállásfoglalás, és ott száll meg az
ember, ahol akar. Olcsóbb, mint irodán keresztül.

 

Irán

Ahány ember igényel iráni vízumot, annyi feltétel van. Hogy miért írom ezt? Mert tényleg, így van.
Egy ismerősöm áprilisban volt Iránban, és márciusban igényelte a vízumot. Repjegyen, kitöltött
vízumkérőlapon, és szállásfoglaláson kívül semmit nem kértek tőle, sőt a 27.000 Ft kifizetése után
egyből megkapta.

Én májusban kezdtem el intézni. A telefonban mondták, hogy mit kérnek. Ezek a következők
voltak:  repjegyfoglalás,  útvonalterv,  LOI,  bankszámlakivonat,  kitöltött  vízumkérőlap.  A  LOI
meglepett. Szerencsémre vannak iráni ismerősök, így írtam nekik, hogy kellene LOI. 3 hét alatt
készült el. Ezek után mentem a követségre. A követségen a kitöltött vízumkérőlapon és a LOI-n kívül
semmit sem kértek. Mire visszaértem a pénz befizetéséről, rá 5 percre meg is kaptam. Kb. 45 percet,
ha ott voltam.

Ellenben szegény Norbinak már körülményesebb volt. Igaz, tőle LOI-t nem kértek, ellenben
csak 18.000Ft-ot kellett fizetnie - úgy, hogy előző nap még 27.000-t mondtak. Viszont nem kapta
meg azonnal, hanem kiküldték Teheránba a papírokat, hogy majd itt elbírálják. A Ramadán miatt
azonban az élet ilyenkor lelassul, így csak külső segítség hatására, de csak indulás előtt egy nappal
lett meg a vízum.

 

Irak és Iraki Kurdisztán

Iraki Kurdisztán 15 napig - bármi hihetetlen -, de EU-s állampolgároknak ingyenes. Így
nekünk magyaroknak sem kell.  Mi 6 napot tervezünk ott tölteni. Marvinnál hagyjuk el Iránt és
Sulaymanija-nál lépünk be Kurdisztán területére.

Útközben vetődött már csak fel, hogy az un. arab Irakba is át kéne menni 1-2 napra. Elsősorban
Ninivét és Hatrát megnézni. Vízumot bonyolult kapni, azonban ha van helyi ember, az 4 napig be tud
vinni. Most az úgy néz ki, sikerül. Sajnos időközben kiderült, hogy ez az utóbbi információ téves.
Üzleti vízummal lehet csak átmenni Irakba, aminek az elkészülte 30 munkanap!

 

Egyéb

Ha már szóba jött, itt a többi országgal kapcsolatos vízum is:

Türkmenisztán: sajnos csak Bécsben található követség. Kétféle vízum létezik. Tranzit és turista.
A tranzit vízum  5 napos tartózkodásra jogosít fel; azonban a lényege, hogy 3. ország felé kell
elhagyni az országot (pl. Iránból jössz, és Üzbegisztán felé mész). Előre meg kell jelölni a határokat



(be- és kilépést is), amin változtatni nem lehet. Túllépni sem érdemes,mert napi 200 USD a büntetés.
A turista vízum max. 30 napos tartózkodást tesz lehetővé. Előnye, hogy bármerre el lehet hagyni az
országot. Hátránya, hogy napi 200USD a vízum. Ugyanis ebben az esetben csak vezetővel lehet
utazni. Ez elég költséges, így a többség csak a tranzitot szokta igénybe venni.

 

Üzbegisztán: sajnos üzbég követség sincs Budapesten, csak Bécsben. LOI szükséges, amit helyi
cégek megadnak, kb. 50 dollárért. Ezzel kell menni Bécsbe, ahol 3 nap alatt elkészül. (Bővebben itt)

 

http://kk.blog.hu/2007/07/30/a_magyar_ember_az_eletben_ketszer_szerez


Azerbajdzsán
Baku

Az utóbbi néhány évben – amióta nekik jobban megy, nekünk meg nem – egyre többen mennek
Azerbajdzsánba  –  hogy  milliárdos  üzletekről  tárgyaljanak  –,  a  politikusok  pedig  gyakorlatilag
folyamatosan  ott  vannak.  De  az  egyszerű  magyar  polgár,  avagy  turista  számára  Azerbajdzsán
ugyanolyan távoli és megfoghatatlan marad, mint volt. Eddig. Most viszont annyiért elrepülhetünk
Bakuba, amennyiért egyébként Párizsba vagy Londonba járnánk, így akár egy hosszú hétvége sem
elképzelhetetlen az átlagos középosztálybeli magyar számára. De minek menjen oda? 

2013. augusztus 5-én indultunk el végül 11-en Budapest Ferihegyi reptérre. Este 21:20-kor,
viszonylag pontosan indult a gép, és másnap hajnalban, közel fél órával korábban szálltunk le a
Heydar Alijev reptérre. A hátszél miatt mentünk majd 1020 km/h-s sebességgel. A reptérről 3 taxival
értünk be a városba a Hotel City Palace-be kb. fél 6-ra. Taxinként 30 manat volt az út. (1 manat -
AZN = 1€).

Bakuban már rögtön azután kezdődtek a  szürreális  élmények,  hogy kiszállunk -  éjszaka -  a
repülőből.  A városba bevezető autópálya mentén azonnal Dubajban érezzük magunkat. És -  tán
jelezvén, hogy miből is van ez a sok pénz - a legszebben feldíszített,  kivilágított építmények, a
benzinkutak. Sajnos mozgó kocsiból épeszű fényképet nem tudtam róla készíteni, de van, amelyiknél
még szökőkutak is emelik a látványt.

Rövid pihenő, alvás után 11 fele indultunk el felfedezni a várrost. Az idegenvezetés rám hárult.
Az óvárossal kezdtünk. Az első napon még nehezen ismertük ki magunkat. A tengerparti Bulvárra 
lyukadtunk ki.  Ez bárhol elmenne Európában is,  annyira szép és jól  kiépített.  Mint megtudtuk,
Európa egyik leghosszabb tengerparti sétányáról van szó. Egész Baku óvárosa, az Icheri Sherer,
UNESCO világörökségi helyszín. 

Az óvárosban mecsetek, paloták, szuvenírboltok, és éttermek sorakoznak egymás mellett. Ez
az, amiben viszont Dubajt és a többi öbölbeli modern várost múlja felül Baku. A történelem itt nem
néhány oázist jelent - hatalmas birodalmak voltak itt még azelőtt, hogy Baku jelentéktelen iráni,
majd orosz határvárossá süllyedt volna. A máig álló épületek egy része a 15. században épült.
Hangulatos volt sétálni a középkort megidéző tereken, szűk kis utcákon. Az óváros egyik legszebb
épülete a Sirvánsahok palotája, és a Leánytorony, vagy más néven a Szűztorony. Ez az óváros
déli részén látható, mely nemcsak a városnak, hanem az egész országnak a jelképe. 

Eredete homályba vesz, források híján szinte semmit sem lehet tudni. A torony helyén már a 8-9.
században állt épület. Egyesek szerint ősi vallási szentély volt,  ahol hét istent imádtak; ezért a
tornyot  is  hét  szintesre  építették.  Mások  szerint  csillagászati  megfigyelésekre  használták.  Más
magyarázatok  szerint  az  ősi  Anahita-kultusz  szertartásait  végezték  benne,  mely  népszerűnek
számított  az  ókori  Elő-Ázsiában.  Vannak  olyan  elképzelések,  mely  szerint  egykoron  a
Zoroaszter-szentély lehetett.  Mint látható rengeteg elképzelés van a funkcióját  illetően.  De egy
biztos: építésekor a tengerparton állt. Sajnos restaurálás miatt nem látogatható jelenleg.

Itt ránk talált egy idegenvezetést szervező koma, aki hosszas alkudozás után elvitt minket egy
városnéző túrára. Először azonban egy olyan helyre, ahol lehetett azeri sört kapni. Sajnos alátét nem
volt L A sör viszont finom volt J

Pénzváltás után mindent megmutatott a városban, ami érdekes. Kezdve az Azerbajdzsáni



Tudományos Akadémiától, egészen a Mártírok emlékhelyéig. 

Ez utóbbi egy Baku fölé magasodó dombon fekszik. Ez a szovjet és a garabagi háborúban
elesetteknek állít emléket.

Itt található a Parlament és a most épülő Flame-tower is. Utóbbi egy 3 épületből álló torony
együttes, melynek alakja a tűz lobogását imitálja. Ez egy 3 épületből álló toronyegyüttes - annyira
újak, hogy kettő még lakatlan, de már a város új jelképei.

A tűz az ország jelképe is. Mindezek után még elmentünk a Kaszpi-tenger azon részére, ahol
az  1820-as  évek elején -  állítólag a  világon először  -  itt  találtak olajat.  Ez adja  ma az ország
gazdagságát is, ill. a gazdaság motorja is egyben.

Este a sétálóutca egyik éttermében vacsoráztunk steak-et. Finom volt. 

 

Az Abseron-félsziget
A  Közel-Kelet,  Irak,  Irán  ma  a  világnak  egy  kissé  lepusztult,  nagyon  veszélyes,  és  inkább

kerülendő tája - legalább is a közvélekedés szerint. Turistahordák például semmiképp nem lepik el.
Akik erre jönnek, külföldiek az utóbbi időben tereptarka öltözetet és sok-sok fegyvert viselnek. Ez
utóbbi nem volt máshogy a korábbi évezredekben sem, csak éppen a terület megítélése volt egészen
más - évezredeken át a Közel-Kelet a világ civilizációjának központja volt, gazdag és - a többihez
képest - boldog vidék, amit mindenki magának akart. (És nem csak, sőt, nem elsősorban az olajért
jöttek.)   Jönni  viszont  nem volt  mindig minden irányból  könnyű.  Keletről  és  Északról  igencsak
nagyocska hegyek zárják el az utat. Így a tengerparti utak voltak a legjobbak. Északról aki jönni
akart, az a Kaszpi-tenger két partján haladt délnek.

Az idő túlnyomó részében ez örömteli volt - a messzi Észak értékes áruit, és a Dél míves
termékeit  egyaránt  erre  hozták,  amin  jól  meg  lehetett  gazdagodni.  De  nem  volt  ritka,  hogy
hadseregek, sőt egész népek vonultak el itt.  Hogy kik voltak az őslakók, arról igazán sokat nem
tudunk - amit mégis, azt a sorozatunk következő részében olvashatjátok. De az már bizonyosnak
látszik, hogy az i.e. II évezred közepe táján ezen az útvonalon jöttek le délre az indoiráni népek.
Egészen addig a dél-orosz sztyeppvidéken éltek, ott háziasították a lovat, majd megindultak hosszú
útjukon, ami egyeseket egészen a mai Srí Lankáig vezetett. Az indeket követték néhány száz évvel
később az irániak. Ők aztán - sokáig - meg is telepedtek ezen a tájon. Az északi sztyeppék egy időre
kiürültek.

9-re jött értünk a transzfer. A sofőrünket Mr. Azernek hívták. Hatalmas arc volt. Innentől
kezdve  mindenhova  azzal  mentünk.  Az  Abseron-félsziget  látnivalói  volt  mára  a  program.  Az
Abseron szó az egyik magyarázat szerint egy ősi türk törzsről kapta a nevét; mások viszont úgy vélik,
hogy gyógyító helyet jelent. 

Első állomásunk Qala  volt,  ahol  egy néprajzi  múzeum  és  egy felújított vár  található.
Skanzennek  rendezték  be,  és  tkp.  Azerbajdzsán  összes  tájegységének  a  kultúráját,  életét,
foglalkozásukat mutatja be. Mellette áll egy felújított vár, ahonnan remek kilátás nyílt az olajfúró
tornyok mezejére. Ameddig a szem ellátott, csakis olajat termelő tornyok látszódtak.

Amikor az északi sztyeppék mozgolódni kezdtek. II. Jazdagird szászánida nagykirály (i.sz.
438-457) úgy döntött, a római limeshez hasonló erődrendszert épít ki birodalma északi határain. A
keleti  részt,  az úgy nevezett  gorkáni  fal  alkotta,  a nyugati  pedig -  amelynek egy részét  ma is



láthatjuk Azerbajdzsánban - Derbenttől az Abseron-félszigetig húzódott.

A feladata kettős volt,  egy részről  figyelmeztetni  kellett  a belső területeket,  ha támadás
érkezik, más részt pedig el kellett zárni az utat, amíg az erősítés megjön.  Északon a terep erre jó
lehetőséget adott. A tengerparti rész, ahol át lehet kelni a Kaukázuson a legszűkebb részen alig 12
km széles. Az erődrendszer legészakibb része, a derbenti citadella ma az Oroszországhoz tartozó
Dagesztán területén áll - a Világörökség része.

A rendszer bevált - az alánokat, egyéb lovas nomád népeket ez a hálózat távol tartotta Irántól.
Azt  azonban  nem tudták  megakadályozni,  hogy  délről  az  arabok  megdöntsék  a  birodalmat.  A
muszlim hódítást követő zűrzavarból emelkedett ki a térségben a Sirvánsahok állama,  egy arab
helytartó  alapította,  utódai  azonban beházasodtak  a  régi  perzsa  királyi  családba,  és  maguk is
perzsák lettek. Az egyik leghosszabban uralkodó muszlim dinasztia volt 861-től egészen 1539-ig
uralkodtak  (sokszor  persze  valami  nagyobb  hatalom vazallusaként)  azon  a  területen,  amit  ma
Azerbajdzsánnak hívunk.

Az északi veszedelemtől pedig ők is féltek. Mongolok járták a sztyeppéket, és félő volt, hogy
erre törnek át.  A XIII. század elején így elkezdték rohamléptekben erősíteni a várrendszert, amit
még a Szászánidák hagytak rájuk. Ennek szép példányait pedig Baku közelében is láthatjuk. Az egyik
vár köré már nett kis régészeti parkot is rittyentett - mi más - a Heydar Aliyev alapítvány.

 Qala-ból Merdeken felé vettük az irányt. Itt egy régi erőd vár található. A vár, ahogy a korabeli
erődök általában, egy toronyból, és a környező  védművekből áll. Ez is szépen fel van újítva - és
tartozik hozzá egy nagy földalatti alagútrendszer, aminek egy része járható csak. Mindez pontosan
mire szolgált, azt itt, a külcsín ellenére az egyszerű utazó aligha tudja meg. Azért egy kicsit tovább
kell utazni, Mardakanba. Ott is vár egy vár.

Láthatóan hasonlít az előzőhöz, csak éppen az Aliyev alapítvány még nem újíttatta fel. Van
viszont valaki, aki minden tud a várrendszerről: Valerij. (Ok, nem ez a valódi neve, de a seregben is
mindenki így hívta.)  Ám, még mielőtt rátérnénk a várra, sok mindent megtudunk magáról a hely
őréről: 67 éves, egy ideig a szovjet hadsereg különleges alakulatánál szolgált, ejtőernyős volt, majd
hazatért Azerbajdzsánba, és történésznek tanult, ő maga is részt vett a környékbeli ásatásokon.
Valerij a családjától kezdve, a testvérén át, mindenről beszélt. A várról is. 

Megtudjuk, hogy Brezsnyev alatt minden sokkal jobb volt, mert akkor volt minden, itt is volt
ipar, és ő is bejárhatta az egész Szovjetuniót. Most meg, és itt már azért halkabbra veszi a szót,
mindenütt csak a maffia van. Mardakan viszont jó hely, még az örmények sem mentek mind el innen
a háború idején, a zsidók pedig, akik kivándoroltak Izraelbe, visszajárnak, akárcsak a németek,
akiket az orosz cár telepített ide.

Aztán rátérünk a várakra. I. Ahszitán sah uralkodása alatt kezdték el a rendszer újjáépítését,
és fejlesztését.  A cél, ahogy korábban is, kettős volt, jelzés és védelem. Derbenttől egészen Bakuig
olyan sűrűséggel épültek erődítmények, hogy mindegyikből látni lehessen a két szomszédosat. (Bár,
ma már az épületek nagyrészt takarják őket, és néhányat le is romboltak, ez még ma is így van.)

A kommunikáció másik módja egy alagútrendszer volt, ami szintén végighúzódott a védelmi
vonal jó részén - ezt láttuk az előző várban, és itt is. Itt persze már nem csak üzeneteket, hanem akár
erősítést is lehetett küldeni, vagy éppen menekülni. Összességében több száz kilométer alagutat
fúrtak.

Ha pedig már megjött a hódító, és védekezni kellett, egy-egy vár úgy volt kiképezve, hogy a
környező  falu  lakosságát,  néhány  száz  embert  befogadhasson.  A  mardakani  vár  öt  emeletén,



egyenként 30-35 embert szállásoltak el. (Azóta persze Mardakan is sokszorosára nőtt. )

Régen pár km-enként voltak erődök, melyekről elláttak akár 80 km-re is. Ezekről védelmezték
a partvidéket. Mára 3 maradt, és ez van a legjobb állapotban. 26 m magas. A tetejére művészet
felmenni. Vezet felfelé lépcső, de se korlát, se világítás nincs. Ennek ellenére szinte mindenki feljött.
Telefonokkal világítottunk, ill. néha négykézláb kellett ereszkedni, mert olyan meredek volt a lépcső.
Kellett figyelni rendesen. De megérte, mert a tetejéről szép panoráma tárult elénk.

A várakban nem csak a lakosságot, hanem az élelmezésükhöz szükséges alapanyagokat is
helyben  tárolták,  hogy  egy  hosszabb ostromot  is  képesek  legyenek  túlélni,  nem csak  kút  volt
mindenütt, hanem hatalmas földbe vájt hombárok is.

De akármilyen tökéletes volt is a terv, a mongolok 1235-ben feldúlták a Sirvánsahok országát.
Ez azonban még nem jelentette a dinasztia végét. Az 1539-ben következett be, amikor az szafavida
Perzsia magához csatolta a területet. Utoljára ők használták ezt a védelmi rendszert a XIX. sz. elején,
ami akkorra, akárcsak a teljes perzsa hadsereg, reménytelenül elavult lett.  I. Sándor cár csapatai
megalázó vereséget mértek a perzsákra, és ezzel meghatározták Azerbajdzsán sorsát.

Bár Iránban ezt máshogy látják, az azerik nem szomorkodtak igazán. Különösen mivel a
század  végére  eljött  az  első  olajkonjunktúra  korszak.  Ennek  szép  emléke  lehetne  -  ha  már
Mardakanban vagyunk - az egykori olajbáró kertjéből kialakított arborétum, és maga a XIX. századi
villa.

Utunk következő állomása Süvelan volt, ahol Azerbajdzsán egyik legszebb mecsete található.
Mint minden mecsetbe, ide is csak mezítláb lehetett bemenni, ill. a lányok is csak csadorban. 

Bent  egy mauzóleum volt,  aki  az  azeriek egyik  kiemelkedő alakja  letett,  mert  mindenki
hozzáért, aki csak tehette. 

Nem tudom, hányakban merül fel a kérdés, hogy Azerbajdzsánt miért pont Azerbajdzsánnak
hívjuk.  (Hívhatnánk, mondjuk, Béla bácsinak, de országoknál ez elég ritka.) Nos a név iráni-görög
eredetű, az antik források nevezik e területet Média Atropaténé-nak. Az első tag arra utal, hogy
ekkor médek - vagy legalább is valamiféle iráni nép - alkotta itt a lakosság többségét. A második szó
pedig két iráni elemre megy vissza az *atr- tüzet, a *pati- urat jelent. Összetételben kb. tűzimádó.

Az,  hogy a tüzet  itt  kezdték istenként  tisztelni,  igazán nem meglepő jelenség.  A tűz itt
mindennapos jószág, itt vannak a világon a földfelszínhez legközelebb eső szénhidrogén-mezők, így a
kőolaj,  a  földgáz  gyakran a  földfelszínre  kerül,  aztán  villám,  vagy  öngyulladás  eredményeképp
begyullad, és csak úgy ég magának a készlet erejéig.

Ilyen égő hegyet ma is láthatunk - Yanar Dag  a neve, és ott lángol Baku határában. A
semmiből előtörő lángok igazán kísértetiesek. A Janar Darg, nem más, mint egy égő földgáz mező.
Több száz éve ég a hegy oldalán. Még az eső sem oltja el (hasonló található Türkmenisztánban is, de
ott egy szakadékban). 

Sajnos nappal nem úgy adja ki a fényeket, mint éjszaka. De lehetőség nem volt arra, hogy
megvárjuk. Forró nyári napon a lángok közelsége kimondottan éget - arról már nem is szólva, hogy
erős gázszag van.

Napunk utolsó állomása az Astregati-tűztemplom volt. Ez a zoroaszrianusok egyik szent
helye. Pár ezren gyakorolják még ezt a vallást ma.

Az egyszerű,  népi  tűzimádatot  és a korábbi  indo-iráni  mitológiát,  a  legenda szerint,  egy



bizonyos Zarathustra fogta össze rendszerbe, az i.e. II. évezred közepe felé. Tételes vallást azonban
csak Perzsa Birodalom idején csináltak ebből. Mire eljön a Szászánidák kora - i.sz. III. század a
zoroasztrianizmus  már  államvallás,  a  főpapok  a  nagykirályok  mellett  állnak  a  ranglétrán.  A
Szászánida Birodalom egyébként az az államalakulat,  ami keleten vagy fél  évezreden keresztül
egyenlőként harcolt Rómával (majd mondjuk úgy Bizánccal), de a magyar tankönyvekbe nem sikerült
ezzel beküzdenie magát.

A zoroasztriánusok hisznek a Jóban és Rosszban, meg természetesen abban, hogy ők a jó
oldalon állnak, és a világ végzeténél majd csak ők, mint az egyedül üdvözítő tanok tudósai kerülnek a
jó oldalra. Ilyen szempontból elég frusztratív lehet nekik, hogy egykor virágzó hatalmas egyházuk,
mi tagadás, vesztésre áll. Az iszlám hódítás után nekik sokkal rosszabb lett a helyzetük, mint más
nem-muszlimoknak. Őket az iszlám nem tartja a "könyv népének", csak egyszerű pogánynak. Így
hamar  az  erőszakos  hittérítés  áldozatául  estek.  Ma Iránban alig  néhány tízezren élnek,  a  pár
százezernyi hívő nagy többsége Indiában, Pakisztánban és - hol máshol - az Egyesült Államokban él.
(Néhányan mindenütt  vannak,  ahol  indus  közösség él  -  Zanzibáron közülük származott  Freddy
Mercury.)

Központi szentélyük - ahová Gaznakból, az egykori birodalmi főtemplomból menekítették a
szent tüzet - ma is Iránban, Jazban áll.

De  mi  történt  ott,  ahonnan  a  szent  tűz  gondolata  származott.  Nos,  az  ősidőktől  fogva
tiszteltek egy helyet, ahol, mint most a Yanar Dagon, a földből szökött a gáz, és hatalmas lánggal
égett. Minden bizonnyal voltak itt korábbi templomok is, de amit ma látunk Baku határában, az
minden valószínűség szerint, csak a 17. században épült.

Hogy miért vagyunk biztosak benne, hogy korábban is állhatott  itt  valami? Egyrészről  a
régészek tártak fel a környéken korábbi romokat is, másrészt a középkori örmény és arab krónikások
egyértelműen leírják, hogy itt jelentős tűzimádó közösség élt. Ők nevezték ez a helyez Atesgah-nak, a
tűz helyének. A települést pedig Szurahani-nak, ami a lyukakra utal (szintén a perzsához közeli tat
nyelven), amelyekből a gáz feltör.

Struktúrájában nem emlékeztet egyetlen más vallás templomára sem - a régi zoroasztriánus
hagyományokat követi. A központi helyen egy kis épületben lobog maga a szent tűz.

Európai és indus utazók egyaránt megerősítik, hogy a 17-18. században éltek még itt kis
számban zoroasztriánusok. Mára a történelem viharai őket mind elsodorták innen, vagy beleolvadtak
a muszlim többségbe. Külföldről, Perzsiából, Indiából máig járnak ide zarándokok a szent tűzhöz. 
Erről feliratok is tanúskodnak bent a templomban.

Ahogy Baku vesztett jelentőségéből a zarándokok is egyre ritkábban jöttek. Azért néhány csoport
évente ma is eljut ide.

A hívők hiányát életnagyságú babákkal igyekeznek pótolni, akik mindenféle szertartásokat
mutatnak be.

A  helyszín  világörökségi  várományosi  listán  van  -  feltételezem,  ha  kész  lesz  a  felújítás,
elkészítik a dokumentációt, és jöhet az értékelés. Gyakorlatilag biztosnak érzem, hogy a hely bejut a
listára, hiszen, ha valami, hát ez igazán egyedülálló a világban.

 

A programok után a sofőrök elvittek minket egy étterembe. A kajával, felszolgálással nem volt
probléma. A probléma akkor volt, mikor fizettünk volna. 1 AZN-re jött ki fejenként a kaja. Mikor



azonban a buszhoz értünk, a pincérek odajöttek a buszhoz és közölték, hogy kevesebbet fizettünk 40
AZN-nel (156 volt amit otthagytunk, és erre kértek még 40-t. Igaz, se számlát, se árakat nem nagyon
láttunk). Nem értettük, hogy mire kell, de kiperkáltuk - a fejenkénti 5 manatot. (Később kiderült,
hogy valószínűleg a 2 sofőr kajája nem volt beleszámolva a végső árba, és ez az ő részük volt). 

 

Qobustan és a sárvulkánok földjén
Következő nap Bakutól délre indultunk el, egy fél napos programra. Két nevezetesség található itt.

Egy iszap vulkán és a sziklarajzok. Sajnos esőre ébredtünk, így kérdéses volt,  hogy a vulkánok
megközelíthetők-e. Szerencsére az eső elállt, mire kiértünk Bakuból.

Az út a tengerparton halad, ahol elég változatos volt a táj. Az autópályáról letérve előbb kis
mellékutakon, majd falusi földutakon mentünk, végül teljesen lejöttünk mindenféle útról. Cikáztunk
az olajtavak,  és  a  sárguló  füvet  rágcsáló  birkanyájak között.  Aztán huppantunk egyet,  és  Neil
Armstrong nyomaiba léptünk - leszálltunk a Holdra.

Az iszapvulkánok különlegessége abban rejlik, hogy nem lávát lő ki a vulkán, hanem hideg
iszapot. Az eső miatt nem voltak annyira aktívak, de azért jó pár kilövelést, ill.. fortyogást láttunk.
Érdekes természeti képződmény, nem sok van belőle a világon, így érdemes venni a fáradtságot és
eljönni megnézni.

Tekintve, hogy a világ sár, avagy iszapvulkánjainak jó fele Azerbajdzsánban van (bár éppen
tőlünk nem messze a romániai Buzauban is van egy-kettő), nemigen volt pontos képünk arról, hogy
mi fogad minket. Abban nagyjából biztosak voltunk, hogy meleg, kénszagú trutyiban fogunk lépkedni.
Hát nem, kimondottan hideg, szaga nincs, és jórészt száraz. De mi is tulajdonképpen?

A  kialakulásukhoz  több  feltétel  is  szükséges.  A  "klasszikus"  iszapvulkánhoz  kell  a
szénhidrogén, ami a föld alatt van, és elég nagy nyomású ahhoz, hogy feltörjön. Ez a metán a
földfelszín felé haladva talál magának egy szeizmikus törésvonalat, amin kibukkanhat, de nem csak
úgy egyszerűen - mint a Yanar Dag esetében, hanem úgy, hogy a talaj felsőbb rétegeiből vizet és
homokot visz magával. Ebből lesz a sár, amin a gáz keresztülbugyborékol.

A vulkánkákra felmászni kimondottan vicces élmény. Nagy felkészültséget nem igényel, a
kúpok fala kimondottan könnyen járható, frissen kiszáradt, töredezett sár. A tető pedig érdekes
élményeket tartogat.Nem kell várni a kitörésre, lesben állni, majd elszomorodni, hogy pont most
semmi  nem történt.  A  kis  kráterek  gyakorlatilag  folyamatosan  aktívak,  lehet  hallani  a  furcsa
kluttyogó hangot, amint egy-egy metánbuborék kipukkad a felszínen, és kilök némi sarat, és persze
érezni is lehet az ember lábán a kis sárgömböket.

A sár kimondottan hideg, és inkább enyhe gázszagot érezni, nem azt a kénes kigőzölgést, ami
a valódi vulkánok esetében szinte mindenütt érezhető. A holdbéli tájon órákat el lehet tölteni a
vicces vulkánokkal.

 

Innen 10  km-rel  arrébb található  a  szintén  UNESCO világörökség alátartozó  sziklarajtok,  
Qobustanban.

A - meglehetősen kisszámú - turistát ugyanis egy a 21. század összes lehetséges technikai
vívmányával  felszerelt  látogatóközpont  fogadja  a  semmi  közepén  -  nyilván  a  Heydar  Aliyev



Alapítvány pénzéből.

A  belépő  az  Azerbajdzsánban  általában  szokásos  fejenkénti  két  euró.  Ezért  viszont  két
emeletnyi hipermodern múzeumi élményt kapunk. Diaporámák mutatják be az állatvilágot (még
hangeffektek is vannak) amelyet a sziklarajzokon látunk.

Rekonstruált  lakóhelyeket  láthatunk,  és  minden  teremben  animációk,  érintőképernyők
tucatjai mutatják be az egykor itt élt emberek vélhető életét. Mintha egy tech-őrült tizenévesre
bízták volna a berendezést (lehet, hogy arra bízták), mindenre van legalább egy érintőképernyő,
amin lehet rajzolni, színezni, forgatni valamit, lehetőleg 3D-ben. Az egyik nagy durranás egy fél
szobányi 3D-s térkép volt. Olyan technikákat alkalmaztak, hogy a csoport informatikusai is csak
néztek. Hologramos megjelenítés, 3D bemutatók, minden, amit el lehet képzelni. A semmit arra
értettem, hogy körülötte tényleg semmi sincs kiépítve.

Egy nagyon kedves leányzót kaptunk idegenvezetőül, aki mindent alaposan elmagyarázott a
helyről.

De mit is tudhatunk meg a sok technikától és az idegenvezetőnktől? I.e. 10 000 körül, amikor
véget ért az utolsó jégkorszak, ezen a vidéken is megváltozott a klíma. Ami jelenleg kellemetlen,
száraz  félsivatagos  táj,  akkor  zöldellő  paradicsom  volt,  teli  mindenféle  állattal,  gazellával,
vaddisznóval, no meg oroszlánnal. Az emberek itt, ahol mindig volt bőséges eső, a tengerben sok hal,
és biztonságot adó barlangok, szívesen telepedtek meg. Kisebb halászó-vadászó közösségek voltak,
amelyek  a  sziklákba  vájt  rajzokat  a  vadászmágia  céljaira  használták.  Erre  utal  a  számos
állatábrázolás.

A modern analógiák alapján úgy feltételezzük,  hogy az  állatok lerajzolásával,  és  rituális
elejtésével segítették a vadászat sikerét. A rítusokról képet kaphatunk a bőrökbe öltözött sámán,
vagy éppen a táncoló (?) emberek ábrázolásaiból.

Szintén a rituálé részei lehettek a "zenélő kövek". Ha hozzáütünk a nagyobbhoz egy kisebbet,
tényleg érdekes zengő hangot ad.

Bár  a  klíma lassan,  de  biztosan  zordabbra  fordult,  a  falfirkálással  nem hagytak  fel  -  a
neolitikumban, sőt a középkorban is készültek még rajzok e tájon. Az egyre kevesebb csapadékot
pedig igyekeztek felfogni.

A múzeumban az őskorszak bemutatója volt, míg a tényleges rajzok azok pár km-rel arrébb a
hegyekben találhatók.  A többi  sziklarajzzal  ellentétben itt  még az eredetik vannak kitéve,  nem
másolatok. Valamint ezeket vésték, és nem színezték.

Puha mészkő hegység,  így  ezt  a  technikát  alkalmazták.  Megszámlálhatatlan sokféle  rajz
található. Családtól, kezdve a hajón át, a sámánig - akit magasabban ábrázoltak a többinél -, táncoló
csoport, gyerekek, kocsi, valamint csillagok. Csupa olyan ábra, amivel találkoztak, vagy ismertek az
akkori emberek.

Érdekes  emléket  hagytak  maguk  után  a  rómaiak.  Bakutól  nem  messze,  a  qobustani
sziklarajzok mellett van a világ legkeletebbi római felirata. Egy bizonyos Iulius Maximus nevű
katona állította, aki a XII Legio Fulminata kötelékében járt erre Domitianus császár idejében, az i.sz.
I. század végén.

Állítólag néhányan - ebből a kötelékből vagy egy másikból - maradtak is, róluk kaphatta a
nevét a Baku melletti Romana település. (Vannak további régészeit bizonyítékok is.) A vidék akkor az
úgy nevezett kaukázusi albán királysághoz tartozott, ami ekkor még egy ideig Róma vazallusa is volt.



Később visszajöttek a perzsák, és jöttek a keményebb idők.

 

Bakuba menet visszafelé fürdési lehetőséget akartunk beiktatni, de ez több okból is elmaradt.
Egyrészt a tengerpart olyan retek mocskos volt, hogy nehéz gyűrtük le. De ezt még is gyűrtük volna,
azonban sajnos újra rázendített az eső. Így már nem kockáztattunk.

 

Ebédeltünk  - én egy Kaszpi-tengerben honos halat ettem -, majd irány vissza a város. Az eső miatt
sok mindent nem lehetett csinálni; maradt a pihenés. 

 

A Selyemút mentén
A csoport ma reggel ketté vált. 5-en úgy döntöttek, hogy nem jönnek velünk a Kaukázus belsejébe,

hanem helyette  egy  tengerparti  5*****-os  szállodában  maradnak  -  fürdés  reményében  (később
kiderült, hogy itt is hasonlóan mocskos volt a tengerpart, így erre nem volt lehetőségük. Ellenben a
szálloda medencéjében tudtak pihenni).

Azerbajdzsán észak-nyugati  része az ország ősi,  történeti  emlékekben gazdag területe.  A
legkorábbi  időkben  is  erre  haladták  már  a  karavánok,  hogy  összekössék  a  közép-ázsiai  és  a
távol-keleti piacot. Ez volt a híres nemzetközi kereskedelmi út, a Selyemút kaukázusi szakasza. A
térség természeti látnivalókban is bővelkedik.

Kb. fél 11 fele indultunk el. Bakut elhagyva első megállónk Maraza volt. Itt található az
azeriek egyik nagy vezérének, Diri Baba mauzóleuma („Élő Nagypapa”), mely az egyik leghíresebb
műemlék a környéken. Sajnos a sír ma már nincs itt, ellopták, de a helyiek ennek ellenére nagy
jelentőséget tulajdonítanak a helynek. 1402-ben halt meg a nagy szufi. 

Ott jártunkkor pl. egy kettővel ezelőtti típusú Opel Astrából nem kevesebb, mint 11 ember
szállt ki, és jött kegyeletét leróni. A hely egyébként egy hegyoldalba épült. 2 szintes. A mauzóleum
régen a 2. emeleten volt. A helyiek feltalálták magukat: a mauzóleumnak van egy 3. emelete is, ahol
a kupola van. Ide is lépcső vezet fel, és ez már egy szinten van a hegytetővel. Mivel más út nincs, így
feljáróként is szolgál a hegyre.

Az eső sajnos újra eleredt. Hiába, egyre bentebb kerülünk a Kaukázusba. Gyönyörű szerpentinen
haladtunk Samaha városába. Samaha korábban Azerbajdzsán fővárosa volt, és nevét már Ptolemaisz
térképe is megemlíti, amikor a Kaukázusi Albánia egyik városa volt. A 12. században a pusztító
földrengések miatt költöztették át a fővárost Bakuba. Azóta vesztette el a város a jelentőségét.

A Kaukázus legnagyobb mecsete található itt, a Juma mecset, mely nevét a pénteki ima
napról  kapta.  792-ben építették,  amikor az arab kalifák központjuknak választották a várost.  A
különleges építészeti emléknek nincs párja a Kaukázusban. 

Belsejében egy nagy imaterem van, melyet három kis különálló része osztottak, melyeket
ajtók kötnek össze. Jelenlegi formáját a 20. században nyerte el. Szerencsére Azerbajdzsánban nem
olyan szigorúak a mecsetbe belépési szabályok, mint más arab országokban. 

Ennek oka, hogy a Szovjetunió alatt nem gyakorolhatták a vallást. Csak a függetlenség után
vették fel újra az iszlám vallást. Néhány mecset megúszta a pusztulás is. Ezért van az, hogy itt a



legtöbb nem muszlim is beléphet. (Marokkóban pl. mindösszesen 2 mecsetbe lehetett bemenni nem
muszlimoknak az egész országban). A nőknek itt is kell a csador.

A  város  felett  áll  a  Yeddi  Gumbez  temető.  Jobb  esetben  a  temetők  nem  szolgálnak
különösebb látnivalóval. Samaha azonban különleges. Itt vannak eltemetve a régi dinasztia nagy
királyai: a sirváni sahok.  A Yeddi Gumbez jelentése: Hét sír, mely számot az azeriek szentnek
tekintenek. Elképzelhető, hogy a szám náluk is az ősi Földanya-kultusszal függ össze. 

A királysírok közül csak három maradt meg jó állapotban. A hagyomány szerint a sírokat az
ősi napimádó templom felé emelték, majd 10. században egy imahelyet biztosítottak. 1918-ban az
örmények felgyújtották a helyet, de szerencsére a vastag falak túlélték a barbár pusztítást. Egy-egy
kriptában 3-4 sír található. A 19. század közepéig temetkeztek ide a királyok.

Lahic  felé  áthaladtunk  Iszmaili  városán,  melyben  Obrusánszky  Borbála  szerint  „nincs
különleges látnivaló”, így mi se álltunk meg. :D

 

Lahic
Utolsó állomásunk Lahic volt. Szerintem az egész út egyik legfantasztikusabb táján haladtunk el.

A főúttól  egy mellékút vezetett  be a faluba.  Eleinte még volt  rajta beton, de ezt folyamatosan
felváltotta a föld. A helyzetet tetőzte, hogy elkezdett szakadni az eső. Alig lehetett kilátni. Olyan
útszakaszon mentünk keresztül, hol jobb oldalt több száz méter magas sziklafal, bal oldalt pedig
ugyanez, csak mély szakadékban. Korlát persze sehol sem. Mindezt tetőzte, hogy egyes helyeken
olyan szűk, ill. keskeny volt az út, hogy a szakadék pereme, és a kisbusz között pár centinél nem volt
több. Többször meg kellett állni, mert előttünk volt kőomlás. A figyelmeztető tábla tényleg igaz. 

A másik veszélyt  a  vízátfolyások jelentették.  A hegyről  lezúduló víz  irdatlan sebességgel
keresztezte az utat. Sokszor mindenki a lélegzetét visszafojtotta, hogy át tudunk-e menni egy-egy
helyen. A sofőrünk, akit Mr. Azernek hívtak, azonban ura volt a helyzetnek. Látszott, hogy nem
először jár ezen az úton. Kb. egy óra alatt értük el Lahicot. Mivel a busz a szállásig nem tudott
elmenni, Mr. Azer szerzett valahonnan egy terepjárót, és 2 körben, azzal vitt el minket az Evim
Otelbe (link). A szállás ugyanolyan stílusban épült, mint maga a falú.

Lahic Azerbajdzsán egyik legkülönlegesebb faluja, mely máig megőrizte középkori értékeit és
a műhelyekben még hagyományos módon folyik a munka. A faluban perzsa eredetű tat kisebbség él.
A  világtól  elszigetelt  településen  a  kézművesség  az  egész  közösség  számára  meghatározó
megélhetési lehetőséget biztosít. Minden család ért valamilyen szakmához. 

Többen vásároltak különböző réz termékeket. A perzsa várostervezés mintája épült és középkori
hangulatát máig őrzi. Miután elállt az eső, felfedeztük a települést. Egy fő utcából áll. Estére vettünk
sört, és helyi édességet, és jót beszélgetve ütöttük el az időt.

Másnap Lahicot elhagyva már jobb idő fogadott. Sütött a nap, így több helyen megálltunk
fotózni. Eszméletlen volt a táj - habár egyesek szerint olyan, mint Torockó :D Videó felvétel is készült,
ez  majd  látható  lesz  valamikor.  J  Hogy  mennyire  instabil  ez  az  út,  jelzi,  hogy  több  helyen
munkagépek vannak. A sofőrtől megtudtuk, hogy egy-egy eső, mint amilyen tegnap is volt, néha
annyira elmossa az utat, hogy járhatatlan. Mivel nincs más út, amivel a falut meg lehetne közelíteni,
így helyreállítják, amint lehetséges. A hegyről leérve egy függőhídnál álltunk meg. KPM-mel vettük
a bátorságot, és kb. a feléig besétáltunk. A szél is feltámadt és elég nagy kilengése volt már; bár
stabilnak tűnt.



Gabala felé mentünk. Vagyis nem ez volt a fő állomásunk, hanem az innen 40 km-re fekvő 
Nidzs kaukázusi albán keresztény templom, mely a megújuló albániai kereszténység központja.
Itt látható a Dzsatari templom, melyet 1723-ban építettek a régi albániai templomok mintájára. Az
udvaron a templommal közel egy idős, 300 éves platánfa áll. A templom a szovjet éra alatt gabona
hombár volt, és csak 2003-ban újították fel.

Érdekesség, hogy a településen élő udi nemzetiségek nem az azerbajdzsánokhoz tartoznak,
hanem úgy vélik,  hogy ők  az  ősi  Albánia  egyik  törzsének utódai.  Az  udik  máig  gyakorolják  a
keresztény vallásukat. Az udik száma nagyon kevés. Ma nagyjából 10.000-en élnek összesen, ebből
kb. 6000-en Azerbajdzsánban Gabala környékén; a többiek szétszóródtak a volt Szovjetunió területén.
Állítólag hazánkban is él egy udi család.

Szünnap révén sajnos a templom zárva volt; csak kívülről tudtuk megnézni ezt a nagyon korai
alapítású emlékhelyet.

 

Kish
Ekkor még úgy tudtuk, hogy a mai szállásunk, és egyben mai utolsó településünk, ami megnézünk,

az Sheki (később kiderült, hogy nem).  Mielőtt a városba értünk volna, ebédeltünk - szokásos bárány
és csirke -, majd Kish felé mentünk. Itt található a legrégebbi albán templom, mely kör alakú.  Egy
meredek emelkedőn kellett felkapaszkodni, de megérte a fáradtságot. 

Kis volt az első olyan hely a keresztény világban, ahol nem házakban vagy katakombákban
végezték a szertartásokat, hanem önálló, erre a célra szentelt épületben. A bejáratnál tábla hirdeti,
mely  szerint  a  Kr.u.  1-5.  század  között  épült.  A  szentélyt  az  1920-as  években  mecsetként  is
használták. 

A hely különlegessége, hogy nemcsak a keresztények, hanem a muszlimok számáéra is szent
hely számít, és környékről sokan járnak ide gyógyulni. Az oltár rész egy félköríves térben található.
Itt egy freskó maradványait lehet kivenni, és a hagyomány szerint, ha valaki a falra fel tud helyezni
egy érmét, annak teljesül a kívánsága.

 

Sheki
Innen mentünk vissza Shekibe, mely egy 2600 évvel ezelőtt alapított város. Jelentőségét egyrészt

a Selyem-útnak köszönhette, másfelől meg annak, hogy a kánok ezt jelölték meg fővárosnak. Itt épült
fel a Kánok palotája, mely a 18. századi Azerbajdzsán kézművességének egyik páratlan alkotása. A
palota kívül-belül freskókkal díszített, az ablakok mindegyikét sebekék díszítik. Építését 1761-ben
fejezték be.

Az alsó szinten volt a diván terem, ahol a kánok és tanácsadói a közügyeket intézték; ott
tartották meg a nemesi gyűléseket, valamint fogadták a külföldi vendégeket. A helységben volt egy
szökőkút, ez volt akkoriban a légkondicionáló berendezés.

Az első emelet egyik szobája a női vendégeknek volt fenntartva. A termeket virágmintákkal és
állatfigurákkal díszítették, melyek szimbolikus jelentésűek: az oroszlán az erőt, a sárkány a megújult
erőt  jelképezi.  A  Nap  a  függetlenség  jele,  de  látható  még  paradicsomi  jelenetek  is.  A  másik
helységben, ahol a férfiak és a palota vendégei tartózkodtak, már harcias jeleneteket festettek. A

http://hu.wikipedia.org/wiki/Kaukázusi_Albania


falon végigfutó csíkokon Seki kán életéből vett jelenetek láthatók. (Megjegyzés: mivel bent nem
lehetett fényképezni, így a belső képek a netről vannak). 

A palota kertjében álló méretes platánfákat 1530-ban ültették.

A Karavánszerájt és a Történeti Múzeumot szerettük volna még megnézni. Sajnos erre
nem maradt idő. Kiderült, hogy az itt lefoglalt szállást nem tudjuk elfoglalni. Oka: a tegnapi eső
elmosta az oda vezető utat. Ha Mr. Azer szerint járhatatlan, annak szerintünk az tényleg úgy lehet. A
kintio partner így árfoglalt nekünk egy másik szállást Zaqatalába. Ez kb. 2 órányira van még Shekitől.
Nem jártunk rosszul  vele,  mert  este 9-re megérkeztünk,  és így nem másnap reggel  kell  ezt  a
távolságot megtenni, hanem most letudtuk. Ennyivel előrébb leszünk.

Estére vettünk újfent sört, és kicsit elbeszélgettük még az időt. 

 

Zaqatala
Utolsó Kaukázusi napunkon előbb Zaqatalát néztük meg. A hely különösebben nem jelentős. Egy

erőd az egyik legfőbb látványosság, de az ma katonai komplexum, így nem látogatható.

Peri Gala: a környék azonban bővelkedik látnivalókban. Ilyen többek között Peri Gala, a 
Tündérek vára. Sikerült egy olyan helyet mondanunk a sofőrnek, amit ő sem tudott egyből, hogy
hol van. (Az LP sem írja; egyedül Obrusánszszky Borbála tesz róla említést). Hosszas keresgélés után
akadtunk rá a megfelelő útra. A busz azonban nem tudott felmenni. Szerencsére jött lefelé egy lada
taxi, és az 2 fuvarban felvitt minket. Egy HVCS (helyi vagány csávó) vezette, aki meg akarta mutatni,
hogy ki a Jani itt. Nem sikerült neki. Egyszer csak úgy nekivágta a kereket egy sziklának, hogy csak
koppant. 

A vár egy fennsíkon van, kb. 300 méter magasan simul bele a sziklákba. Eszméletlen látványt
nyújtott. Nem csak ez, hanem a környező hegyek is. A vár építéséről keveset tudni. Sokan úgy
gondolják, hogy az a Kaukázusi Albánia idején épült q 4-8. század között. Máig ismeretlen, hogy
milyen célból építették és miért hagyták el. Csak a helyi hagyomány őriz róla néhány emléket. Az
egyik legenda szerint a félelmetes mongol hódítóval, Dzsingisz kánnal kapcsolatos, aki a történet
szerint szemet vetett a környék szépségére, Perire. A hölgy azonban várat építetett a sziklákba és ott
bújt el kérője ellen. Amikor a nagy hódító a vár alá érkezett, a nő inkább a mélységet és a biztos
halált választotta.

Mikor a többiek felértek, mi akkor mentünk le (2x 3-as körben mentünk). A probléma akkor
keletkezett, amikor a taxi lefelé akart jönni: nem sikerölt egy defekt miatt. Kb. 2 órát várakoztunk,
mire a pórkerék megérkezett. A tegnap megnyert időt, most elveszítettük.

 

Zaqatalától nem messze, bér Baku felé visszamenet ejtettük útba Ilisut: itt Borbála szerint egy
gyönyörű vízesés található. A vízesés a Garacsaj-folyó mentén fekszik 1400-1600 méter magasan az
Iliszu Nemzeti Parkban.


