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y DOR T O)IDOK I
Z I TD \'HOZ.

zsiának az a, tája, amelyről mo szólani kívánol ,
r' --ze annak a nag. határszéli területn<'k, amely India észak
nyugati vidék és Afghanü:ztán között húzódik s a Hindu-lm.
hatalmas h gybástyájától vonul lef<.'lé délnek. é.zen az

rab-ten erig. Ennek az óriáRi határvidékn k c, ak (-' yik
zuO'ába hívom m g olva óimat. D éppen hh z fűződik a
l gtöbh történ Imi " politikai ']'(1 k s:-ég. Ezúttal z volt
az. ami 1926-i kutató lltamra indított. (T'rképet 1. 190. 1.)

Ezt a határ,'zéli vidéket nagyjában í~y j lölh tnők meg:
az a t rülct. amely ,t nagy Indus folyótól nyugatra vonuló
h gy:-égben an. mai Baluc.i.ztán 's Makránnak, az ő i
G dr ,iának terül tér eRő déli r'sze r ndkívül ,'záraz é
:-í ár. Jóformán csal nomád pá.ztorkodáRra alkalma z a
föld. Ez az oka. hogy ősidők óta valamennyi nép. amel.

Rak ljutott det vagy odaszorult Perzi'ia felől. rák'nJ , ze
rült, hogy India szomsz'dos. p, zaknyu llti határvidékeire
függe~sz vágyó t kintetét. Az v It kaland zá aik t rméRzet
adta éljn. Mai lan ugyanaz a h lyzct. mÍllt ,t történelem:
előtti korban. amikor az árja törzs k, amelyek arra voltak
hivatva. ho y gykor O'ész Indiát III hódít ák. gy ideig
megszorultak a mai Vazirisztán sZ g'ny, völgy ib n.

Ennek a területnek i . bármíl~ k vé:sé vonzó i a fizikai
jell g , mcO'van ,a maga történelmi ',régé. zeti érdel r. ége.
Örültem, hoO'y az indiai kormányaI' h oIógiai zolgá
latában töltött két utolsó téli időszakot az e t rUI t n nag,\'
~zámban található történ lemelőtti korú ml 'kek felkutatú
•ának, z nt Ih ttem.

Ha elhaO'yjuk Yazirisztánt. ahol m tanában brit é.

1*
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indiai c.apatok kényt l nel- őrizni a római lim - Iul' ml'
k ztető határvonalat , '~zak fclé termék ny vid 'kr jutunk:
az é zaknyugati határtartomány PCi'ávar kerül téb. T alYy
kit rj d 'ü, . zép é,; gazda á i tekintetbcn i.' iruló yid k ('z.

tört 'neimi korokon át tálY kapuja volt ez a hatalma" völgy
a nyugatról éR '>'zakrn b özönlő hódító törzseknek.

1indnyájan hallották hír' t bizonyára a KJl) b<'r-:zoroo'
nak ' a rajta k r "ztii.l beözönlő n 'pek cgymá"t H>yctő

hullámainak: a)' ándor macedón hadai, baktriai g" rögöl-,
indo-szittyák. feh~r húnok. nyugati törökök, n pathánok éR
mogulok népe, mind a P sávari-völgy term 'keny síkf;ágán
ker f;ztül hntolt b a Pandzsáb. azaz «öt folyó» or.zágába
é É zak-India többi részébe.

Ennek a hatalmas ölgynck ő'i neyc andhára yolt.
irágzó központja gykoron a buddhi. ta eivilizációnak.
uddhi ta f-zenti-Iyeinek é. kolo. torainak szobrászati mlék it

átI ngi n h llén mih.'. zet. Ezek a görög bucldhi. ta ."ZOblOk
s dombormüyck minden más emlékn'l jobban illu...ztrúlják

a h ll'ni::-ztikus kultúra me sz behatolá"át Ázia b Lej' be.
Érth tő, mennyire vonzottúk feIf dezéük óta az India r' i
.ég iv l foglalkozó nyugati tudó okat.

Hozzá. nem értők á atáo'ai a multban é" rendo'zer s ása
tá"ok a jelenb n okat hoztak napfényre ezekből az eml 'kek
ből olyan híre' romhel. 'eken, mint Taxila, Takht-i-Báhi ':s

a többi. Ré ente nekem i. volt r'>'zem ré é.'zeti munkában.
D ő zintén megvallom. kutató ízl~. m már itten i" ho.szú
évek óta távolabb e ő és eddiO' Lmeretl n munkatérr vú-

yódott .
. Az indo-iráni határ::-zélnek é::;zaki Yégvid'ke már csak

az'rt i. c al gatottJ mindig. m rt gc gmfu. vagyok és szO'e
tem a maga. he yyeket. Három bel Őáz."Íai e.'pedícióm útjai
'.;;zak felé Csitrúl, Iasztudz., Gilgit, Hunza" Darél (>8 TangiI'on
át vezctt<+. Hálá. vagyok a .orí:mal', hogy gyön)örköd
hett m a Hindu-lm. hó- és jégborította hatahllas IwgyláncÍI
ban a Púmirokról - a «viláO' tetejéről» - é láthattIlm
azokat a e.. dálatos, mély n bcyúlYódó s7urdokokat. lUut'lYl'ken
át a Hiudu-lm. jégúrjniból Cl" dő folyók utat vájt ak maO'ul'
nak l felé az Indu"hoz.
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De azok a 'zűk I<zurdokok nagyon i· kevé' t ret nyuj
tanak a civilizált élet számára. Ez a körülmény é. a hozzá
féré n héz.éae maK arázza, hoa) itt bizony l-evé a kutatni
valója a hi. torikucllak é~ a rég' szn l , bárha az ő, i életformák

zoká 'ok jór' 'zt maigian i fennmaradtak azokon az eL"zi
g telt heg,vi idékeken.

D a Hindu-kus he yéa é p áv r nyílt ,ik 'ága között
jókora terül t maradt m'g uttörő kutatá, ra. nnál inkább

onzott ez a tájék, m rt tenné. zeti é történelmi érd ke,. 'ge
mell tt i a l gutóbbi időkig tök'l t en el volt zárva az
urópai tudomány elől. Ez a terület a zvát-folyónak, az

Indu' nagy nyugati mellékfol ójának völgye. meg az a
h gyvidék. amely tőle k l tr az Indui<ig terjed.

Amióta 'ak elsőízben partra zálltam Indiában l 7-ben,
erre a zvát-vidékr vágyódtam, talán éppen, mert akkori
ban olyannyira me közelíthetetlen volt még.

Bn. éa s bizony",ág volt róla ho y zvát egyik fő z 'k
h ly volt. a. buddhi. ta kultúrának a Kri. ztu. utáni lső

zázadokban é való"zínűl g már annakelőtte i.'. ok ,zép
örög-buddhi;;ta dombormű k rült innét a gvüjtők kezébe

a határ m II tti brit h lyőr'égekben. Tudjuk, hogy zeket
a.z ml'k ket zvát buddhi ta .zentóly inek romjai közül
z,ákmányolták a pathán benn zülött le

A tört'n lmi felj g z', kben oly, ajnálato an ;;zegény
indiai ir dalom vajmi k et tud zvátról. De ő i n vét -

zuvá ztu - a Rigv da egyik himnw záMI i merjük. zeren
c.'r azonban f nnmaradtal- azoknak a kegye kín i zarán
dokoknak a j l nt '" i, akiht a buddhi.·ta z nt h lyek hír
v z t<'tt id B lRő-Ázsiából Indiába vivő útjukon.

EI~őnek közülül- Fa-h,.zj n járt rre Kr. u. 400 körül.
I z átot látogatta meg a hír Hszüan-cana i , minden idők

leanagyobb kínai zarándoka, akit ('pártfogó kínai 8zentelm
nek fo adtam beL<;őázsiai vándorláRaimban. D még ké őbbi

időkben is jártak err jámbor kínai utazók. Feljegyzé. ik
b n' "ok",z r mleg tik ennek a földn k c. odálato t rmékeny
.égét. kdleme éghajh tát, a buddhi. ta kolo.torok zázait.
~lindez bizony:-ága annak. hogy milyen maaa;; kultúrája
volt z"átnak a buddhi. ta időkben.
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,zYátot 111 ~tanában pathán törz:ek lakják, har ia. é·
fanatiku moham dánok. Ebb n r jlik az ka, bogy Zyát
ho. zú idő" l azután L, bogy a Pandz~ábot é az ' .zaknyugati
határsz 'It 111 ghódít tta Brit-India hatalma, herm tikman
lzárt idék maradt minden európai vállalkozá lőL .

c itráli hadjárat l 95-b n ' a k' t vr rá fellázadt
törz. k ellen küldött kat nai expedíciók nyitották 111 g
elő. zör az utat a z át al. ó völgyén k egy r' ~z' b . Akkor
tájt zükre zab tt. zabad időmb n i. f lk re. tem a buddbi. ta
romokat azon a k .l eny övön, amely a C~itrálba 'o zaknak
vivő hadi út bizto ítá. a folytán hozzáférb tővé vált. IicWn
pedig l 9 telén cRatlakoztam a Bunér fellázadt tÖrz. ei llen
indított katonai x dícióhoz,. ikerült bejárnom a közép. ő

zvát-völgy é a P . ávar-Rík.ág között eIt rülő domb idék
j6r'.zét, btéb n el i vé zt mennek terepf l ételét r'gé
z ti zempontból.

Fel ő- zvát-vid 'k, annak a földnek le naO'yobb '
legfonto abb tájéka az nban a katonai expedíci'k után i.
hozzáf'rh t tI n maradt, fáI' pedi 'ppen itt játl<zódott l
a l gne ez t bb tört'n Imi em 'ny, amelyn k csak tanuja
volt az indiai '. zaknyu ati határ_zél: agy ánclornak az
a hadjárata, am ly m g lőzte a Pandz, áb m ghódítá át,

agy ándor hadit tt i közül ezen a hegyvidék n
l gkimaga.lóbb é l gn zete ebb orno . ziklavárának
OOvét l . Tudó ok má ok régóta vitatták orno. f kv'. 't.
De mindaddig, amí z a vidék megközelíth tetlen volt, c. ak
m rő találgatá ról lehetett. zó.

]904-ben tört'nt, hogy régi főnököm él' barátom, ir
Harold Deane ezr d " az É zaknyugati Határtartomány
el. ő kormányzója .egít g velljutottam aMahában heO'y
hez. Ez a hegytömeg az Indu. jobbpartján m lk dik,
ott, ahol a naO'y folyó <'léri a pe ávari .íkság é zakk leti
zél 't. ok év n át azt hitték, ho y a Mahában-h gy

azono AornoRRzal. Ez a feltevé főként bbott tábornok
vél ményén alapult, aki persz c ak nagy távoLágbóL
m .•z látón viz,gálta a h gyet, a mult zázad közepén.
Midőn 1904-OOn a . zom zédo pathán törzR k v'd lm alatt
mint l ő európainak ikerült m gmá znom heg 'et. II
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me fi yelt topoaráfiai tény k III adöntötték bbott táh rnok
fclt v 'ét.

1906-han. amikor má dik b lsőáz,iai xpedíeiómra
indultt m. A!::;ó- zváton át vitt utam é,zaknak. Iár akkor
bizony ~ra vehett m, hogya t,;akdara-erőd és a Padz kóra
folyó között oly földön járok. am ly n át egykor agv ándor

r aei haladtak. 'vek lllúltak. mi lőtt eljött annak
l h tő" ,hogy megkí érelj m azoknak a helyeknek a meg
állapítá"lát, amelyekről agy ándor történetírói zólnak
hadjárattal kapc olatban.

1921-b n megpróbáltam, hog. legalább az Indu bal
par ján angol f nnható ág alatt álló terül tről megközelít em
az Indu -mt>llékén k azt a ré zét. ahol jt ni lehetett omo

aló zínű fekvé ét. zvátban akkoriban nagy forrongá volt
kitörőfélb n. Dir navábja é zakról, gy má ik határ zéli
hatalmal'~ág. mb navábja déh'ől készült b törni zvátba,
ho. birtokába kerít e ezt a t rmék ny földf't.

h lyz t nem ng dte akkor, hogy felhatoljak az Indu
völgv n. D ,zerene!'\é v'letl n megi mertetett bdul

zl'abár Khánnal. eg~r rég ntén nag befal á ú I'zváti főnök
::;záműzött l zármazottjával. Amb na ábja éppen arra
ké 'zül , h gy kiküldj őt 'zvát m ghooítá ára. El'g érd 
ke . ol találkozá unk, d r!'\z mint a brit kormán ti zt
vis lőj n m eh ttem ré. zt új i, m rU öm kalanda vállal·
kozá ában.

ráköv ti ező év kb n z átot' Blmért azokottnál
i' jobban f lka arták a beL ő f rrongá ok é a két vet 'lk dő

fej d l m hódító törekv'. ei. Az or zág zerene 'jél' - é
t rv z tt l utatá aim oz r ne jél' - ekkoriban egy ig n
t h tR g R személyi,,' g jut tt hatalomra zvátban: a .zváti
Akhundnak. az egykor me sze távolban i híre z ntnek é
rgyházi főnöknekaz unokája. Az Ákhund c aknem félév zá·
zadon át vallá i v zél' volt zvát é Bunér valamennyi
törz~énel . Főképpen az ő hatalma befolyá ának tulajdonít
ható, hogy m gőrizték füg etl n égük t a zikh é az angol
malomtól egyaránt. Fiai nem tudták fenntartani zt a
hatalmi állá~t. de idősebbik un kája Miángul Abdul aháb
Gul- áhzáda. vé!!l'e ho.. zú küzdelm k után felülk r k d tt



é. mindk 't hódító :zom. z'dot kiv rt az or~zágból. fO'y
azután 19~3-ban feltét l n unhá lett Fel.~ő- zvátnak, Bunér
nak ' a zvát vízvála,;ztója ' az Indu között húzódó
völgy kn k.

ralmának b 'k '. m g. zilárdulá a meghozta vé re a
régóta várt alkalmat, ho. c1jutha sak arra a "Vidékr é
felkuta am r'gi romh ly it. z új uralkodóban, akit népe
mo. t már a j II mző bád.áh (uralkodó) cím alatt i nwr,
m g olt a kellő bölc.. 'g, hogy barát. ágo. visz nyt ig~' 
k zzék ter mt ni az É:;;zaknyugati Határtartomány ható
. ágaival. Ezek .zív . en eg. engették az útját ennek a béké:;;
törekvé. nek. Ez tette lehetőv' r'gi kész. ég barátomnak,
Jam . ezrede. n l , aki akkortájt a politikai ügy ket zvát.
Dir éCsitrállal vez tt , hogy 1925 ké ő ő~z 'n me flzerezze
az uralkodó hozzájáruUl.át a t rül tér t rvez tt utazá~om

hoz. III i e.zt g ttem ok időt és megny rv'n a köz
ponti indiai kormány b l egyezé. ét, 1926 márciu, l jén
útrakeltem r'góta . óvárgott expedíciómra. ... T m i. indul
hattam volna ennél korábban, tél id j n, amik r maga. hó
fedte az egé z h gyvidék t a bád,áh or,zágának határain.

Olyan t rül t nyílt meg előtt m, am ly n n m járt m' o'

európai. em c. o la, ha fűtött a lelke dés, amikor lindultam
utamJ'a. Tudtam, hog, ok buddhi ta r mra '. emlékr
fogok találni. boc. á ák meg jámbor kínai zarándok
elődeim ' l ő orban pártfogó- zentem, züan-can hogy
ezúttal nem annyira a régi buddhi, ta keg hel k h vítették
k 'pz l temet, hanem az a r mény, hog világot vethetek

agy ándor hódító hadjáratának útvonalára és hírn v
e.emény ir .

Lehetetl n részI t .en kiterje zkednem zokra a föld
rajzi é történelmi tanu. ágokra, amelyek világo an bizonyít
ják, hogy agy ándor derékhada, mielőtt átk It az Indu.
folyón, zvát t rületén vonult k re ztül. Meg k II elégednem
vel ez alkalommal hogy rövid n össz foglaljam a lényege.
adatokat, amely ket agy Sándor történ tíróinak, Lő

orban a valam nnyinél megbízhatóbb rriano nak feljegy
z' i nyujtanak. Tudjuk hogy agy ándor a mai Orosz
Turk .ztánban vi. l kemény hadjáratairól vi. zatérőben
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Kr. . 327-b n, tava. zal, áthlt a Hindu-ku'"' láncán, Ká
bul f l' vivő útjában. Két éve múlt akkor. hogya mai

f hmúsztán meghódította. 10 t c. ak még jobban m g
szilárdít tta uralmát Kábulban é onnan ny mult továbh
India f l~.

Az Indu tól nyu<Yat fC'!' t rj dő vidék már a na y Dárius
id 'jc óta ama hatalma. perzsa hirodalomhoz tartozott,
amely mo t agy ándort uralta, mint a <,Királyok királyá.>
nak hódító utódját. De az Indu. mell Ui he }'Yidék n a
p'rzs~L hatalom bizonyára nag 'on ül gyen<Yült vala az utol ó
erélyt len Akhaem nid urali odók alatt.

Fő ereg't ándor a KAibul-fol ró mentén küldt
a P sávar-völgyh . EnM) fővár a P ukelaoti, volt abban
az időb n. a mai l">esávar váro.ától északkeletre. A má. ik
s(>r get Ő maga v"z ttc a Kábul-folyótól északra lterülő

hegy k köz' . Hadművelet i k zdetb n a KÚllar-folyó m nt n
fol, tak. }L mai fghanii'ztán földj 'n. Ez a vid'k, úgyszint'n
Badzsaur terület kelet felé. am lybe azután nyomult b a
Kúnar m llől maiO'lan i, hozzáf' rh t tlen a régészeti kutatás
számára. tt tehát hiába is igyekezn'nk megállapítalú azok
nak a helyelm k a fekvését, am lyekről agy ándor hadjára
tainak történetírói meg mlék zn k. ,mmi k' t 'g, ho T a

uraios-folyó. amely n a ma dónok átk Itek. mielőtt Ta y
ándor m gtámadta v lük az a.'. 'zak'n kat. azono aBadzsaurt
zváttól lvála ztó Pandzskóra-folyóval. É' itt megérk ztünk

arra a területre, ahol kutató utam m gkezdődött.

Pesávarból elindulva széle. jól épített hadiúton 'rt III

el az l 95-b n kem' ny h~ r ok árán meghódított Ialakand
há ót. 't' el ké. őbb me<Yint súl~'os küzdelmek. zính lye

olt z a fonto. há<Yó ahatármenti pathán törz ek nagy
felk<'l' se id jén. rost oly erődítm'nyek v'dik. amelyel en
megiörn minden pathán támadá"'.

Ott, a brit politikai ügyvivő cndé<Y zerető hajlékából
örönun l pillantottam l iHmét annyi' után ct zvát-foly6
zélC's a1"'6 völgyébe. Hatalma kép tárult . zemem l'.

É 'zakkcletn k a fi s, ze távolban lllegc",illantak azok a ma<Ya .
hó- jégfedt he<Yyormok, amelyek nlÍntha cak őrt állanának
a z át-folyó forrá. vidéke felett.
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:\Iásnap re l m a hadiúton haladva eljut ttam a
Csakdara- rŐdhö7., majd pedig a jók ra Thru1lt faluhoz,
amely már kö7. l van lE ó- zvát politikai ellenőrz" alatt
álló r' szén k k l ti határához.

Thánából t tt m lső kirándulá.aimat azokho7. a bud
dhista .z nt 'ly khe7., amelyek bármily omlata romokban
h vern k L, tanu 'kodnak az or,;zág ré i lakóinal- gazdag-
!lá áról ' k g('s~égéről. tóp-darai ~ztúpa jellegzet
példája azoknak a '7.ilárd kőkupoláknal , amelyek Buddha
. zent szem 'lyének ereklyéit őrzik b ].ejükbe)1. Az ilyen
.ztúpák mellé mindig buddhista kolostorok é'pültek, lakó
h lyekül k gye. kolduló barát lmak. H~7.üan-cang felj fYyzé
. eib n olvassuk, ho y egykor zernég, i"lzáz ilyen kolostor
volt a zvát-folyó partjain. ejdíth tő bből, milyen súdi
l h tett akkor a népef4,ég '8 mily n gazdag cl7. orRzág. A Zyát
kolostoraiban gykor élt zer7.et k. zámát H8züan-cang
körülbelül tiz nnyolcez rre b c8ülte. Egy má--ik kínai 7.a
rándok, zong ,Jün pedig azt írja, hogy éjnek id jén cl
"Z nt 'lyek haran jainal- zú á a betöltött az (' '"Z orszá
got. fövöl y tá as Rík. ágán b ljebb é. b ljebb hatolva,
romhelyröl-romhelyr , me 'rteU m ennek a l írá. nak az
igazsá át.

m r dek Landakai hegynyulvány n átl,elv('. már
ciu,12-'nm 'rk zt nHl~liángul t rül t're. Ta yonjól .ett,
amikor a határon Rúdzsa ~ úh Iam üdvözölt. régi meghitt
útit<í.rRam harmadi I- b bőázsiai xpedícióm idej 'n. Húsz 'v
körüli ifjú volt akkor, l!H:3-ban. a ybátyja, Dal'él és Tangir
f jedelme. bí7.ta III g, hogy veze8:en '. djen ottani utam
ball, a Hindu-km; oly völgyeib n, amelyek t európai mber
lába nem tapo. ott m ~g.

Rádzsa Pakhtún áli új király ágot z 1'1. tt volt magá
nak azon a földön, ol eréll el é még több g no~zsággal,

amint z ill tt ,t Khu~vakt k nemz t égéböl aló ~7.árma

zásához. em c. da, h g n 'hány 'vv l ottjártam után
ö"sz kü ő alattvalói m gyilkolták, királysága pedig mint
c. al . zéthullott apró törz. i köztár a,ágokká.

áh Alam Imenekült '.. zámkiv e. b került zvát
uralkodójának a véd lm alatt. 10. t újra kitűnő ve7.etőm,
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ID bízható útitár. am Itt. Bárc al- ,egít. égére l h tn'k
ki·'rl t iben hogy nagybátyja király~ágánakörökébe lépj n!

em emlék zhetem meg .'orjában mindazokról a r'gi
buddhista i';zenthely kről '8 egykorú lakóhelyekről, amelyek
ll<'k romjait felkutattam a nagy folyó m ntén é~ adélfelőli

heO'y~é viruló völ~yeib n. B kell él'l1em v le. ho y bemu
ta"''''am n' bány j llegz t 8 példáját e na .v~zámú építm ' 
nyeknek. tg:\' például a anda völgyében e y érdek ku
polá épül tr al adtam. Tekintélye' maga ágáb61 ítélve,
óriál'i Buddha-~zobor leh tett beIm valamikor. fost y
h O'yi pásztor salád tanyázott benn bivalvaival.

adzl'igrám-völ .v fe, tői, erdőf dt oldalában gy hatal
mas I'ztúpa romjára találtam. lögöttc fáI és cserj'k buja
llÖV' nyzete fedte a kolost ruak t rj delmes r mjait. ~ztúpa

alatt nagy kőtömbökből épített duzzasztó gát tömör falai
húzódtak. Tyilván arra .zolgált ez h gy gyiijtőmed ne' j
le yC'n el(\ ki. f rrá. vizénele t jártamkor már a forrá
vize nem hatolt le odái ; régC'ntén bővebb l h tett. De
bizonyos iig e"en m g 'z rk sztett v z tékel arra vallottal,
ho y a medence eO'yúttal a nyári c.,6zé;:;ek idején lezúduló
víz meggyüjtésére is ,zolgált. ho y !'ésőbb l yen mi l
öntözni az alant cltC'rül" föld k t.

D talán a l<'gmegkapóbb é. ajamennyi buddhi ta
eml'k közül legj bb álh potban maradt r m az mlúkdara
falUCska fölött emelkedő nagy sztúpa. Ez is. mint a többi
mind, hármas talapzaton l1Yu :,zik. lapterül te több mint
1100 négyzetm't r és .'zilárd kupolájának átmérőj 21 é fél
méter. E . ztúpa félree. ik a járt úttól; ali hanem ez men
t<'tte m g érintet! nül a nagy kőtömeO' belsejében elhel ezett
er klyék t. z egykor a kupola tet j fölött eg 'más fölött

melk <lő naO'~' kőern:vők (catlra) régen l hullottak. Tégy
közüli.il ott hever <'g~Taká..on a talapzaton: egyiknek az
átm'rője nagyobb négy métern'l.

Csaknem ugyanekkorának bizonyult a ankm'dá1' n' ven
i,mert naO', r kl 'e-toronya völ yön fölfel' vivő út mell t.
Ez a hatalma. . ztúpa zánalma. romokban h vert. Kine 
ker i';ők nagy Ül' o' t vájtak a kupolába. két aL ó talapzatá
nak kőko káiból pedig eg . z falvakat építettek az ott lakók.



m g Igy i nagyon impozán. 'pítm 'ny z a .ztúpa. Hu zon
nyolc m 'ter maga;;;ra n. úlik a lábánál elhaladó út l'zintj fölé.

Különö. n 'rd keJ'l z a rom, mert kétl'égt('l nül azono.
azzal < ztúpával, amelyet y ősi hagyomány sz<'rint ~t

taraz'na. zvátr'gikirálya 'píttet tt. Hszüan- ang lbe.zéli
ezt a tradíciót é, m mIíti. hogya .ztúpa köz l'b n a folyó
partján hatalma. e! fántalakúzikla volt látható. ~ hactyo
mány bben a . zil lában annak a f hér <'lefántnak a t st 't
látta, amelyne! a hátán egykoron Buddha t st 'n k eye.
. z nt erekly 'it hozatta el zvát kegye fl királ. Ta. Amikor
ide 'rt a. fehér elefánt, holtan ro yott ö:sz és c.·odamód n
kővé változott. l ínai sz nt patrónusom <'zúttal is jó meg
iigy lőn k bizonyult. anI ardár-sztúpán túl alig <'z<'r
l' pésnyirc mcred<'k szil la.bérc emelkedik az út fItt s a
b rc formája c. alm yan fcltűnően ha onIít alami ormányo.
<'l fántf jhez. fintha csak arról a hódolatról akarna tanu
bizonyságot t nni, amelly l kegyel t .. z m k tekintett k
fel egykor err a. ziklára. sziklafa'] tö 'bm egy kis t r
mé. z t barlan nyílik. b nne egy 'rd ke' domborll1lí.
I öz 'pen áll gy szakállas alak, szent k dicsfényével feje
körül, királyi :z mél~Tiség az indo-szittya fej<'d lm k j II g-
zet belsőáz. iai vis l t 'b n. 'tségtel n, hogy az ájtato.

ttara. zéna királyt ábrázolja.
Ott, ahol a huddhi"ta mlékekbcll l gazdagabb oldal

völgy k t'gyb torkollanak. a folyó balpartján akadtam rá az
<,l;;;ő erő. 'gr azok közül. am lyek különö. "z<'r pet játszot
tak agy ándornak <' vidéken vi;;;el hadjáratában. Arról
a romokban hevert; r'gi árrÓI. zól k. amely ll, fol TÓ felett
csakn mk' bzáz méh'r ma a. "ágba m lk<'dő ziklás \ mer 
d 'lye. Bír-kót-h<'gy t tejét koronázza. Bír-kót n 'v j<'l n
té. : Bír vára. g:vaníg~' hívják a. közeli lapályon <'lt<'rülő

nagy falut.
Ez a tt'ljességgel d:-:ziget It sziklá: h<'gy me'isziríH sz mbe

szökő Hjjclző a völgybpn. zoro. an alatta halad cl zvát fő

utvonala. heg~ é. zaki oldalának nehezen mcgmá;;;zható,
itt-ott járhatatlan :ziklal<'jtőj<' a folyóba sz g alá m red k<'n,
Homorú oldalát, a d 'lit, közepén m gmászhatatlan "zikla
ormok zegély<,zik,""- yuctaton é.' K leten kopár "ziklahátakba
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meay át cl. hegy. Ott. ahol a kel ti heayoldal Bír-kót falu
fel' hajlik le, a lejtő ~zíik lép ~őz t it r'gi kőfalak omladékai

orítják.
legmaga~abb terra. z fölött nagy kőkockákból gon

do~an épít ti tiz nöt méter ma cl.' tömör kőfal vonul 'gig.
Ez a fal ugyanebben a maga.. ágban folytatódik é.·zak fel'.
Ahol a fal eléri a he Yt tő keskeny nyuaati oldalát. apró
torny k vagy bá. tyák r mjai láthatók. Ezek az itt l nyúló
..ziklahát f lől netán megkírér It támadá. elhárítá 'ára épül
tek. Túl rajta a hegyoldal olyan hozzáférhetetlenül m r 
dély H, hogy telj séggel mcgvíhatatlan. V'd ni s m kell tt.
A körülkerített . ík terül tet, f nn a hegyt tőn, omladozó
lakóházak romfa1ai és a lllohamedán ágot m g lőző korból
való ed 'nyel eFercpei borítjál .

T kint tte! a l il utatál'ra váró terület nagy. ágára, • m
itt, Hme. bütt nem il' próbálkozhattam m g a rendszere
áHatásl'al. D hadd mlíLem meg l galább. milyen íure a ő i
v'd<5 ..zközök maradványaira bukkantam a fal nyugati vona
lán. ömbölyíir kopott kövek t találtunk ott. jókora. zám-

an és na yságban. Kétségtelenül a folyó medr 'ből .. z dték
ö~szc ők t. paritt a, vagy gyéb hajítófeg v 1'1' l való ha z
nálatra. Az gyik rombadőlt torony alatt kapará. zva gy
raká,;on találtwlk g T g' HZ ki. gúlát. vahuni 3 lövé."'r
valót bből az antik lő. zerből.

Bír-kó véd tt biztonsáaát nagymértékb n fokozta az,
hogy volt vize. A part felett emelkedő ..zirtek oly m redekek,
hogy mindaddig. amía a h Yt tő védve volt, az cll n. ég
.emllliképpen em vá hatta el az utat a folyóhoz. D a
v'dőkn k gondjuk volt rá, hogy m'g zelúelül i bizt "ít ák
a vízh{'z való lejutásukat. 1\lutattak nekem l ét sziklába vájt
folyosót. amely a folyó f Iül vitt b cl, h gy bels jébe. Régi
'pítőkővel voltak kibélelv egé zen odáig, ahol cl. l omlott
Hzilda It Illette <5kct. A helyi haayomány azt tartja, é igaz
i , hogy ezek i a vízhezjutás biztOHítá 'át zol álták.

ok Ő. régi rézpénz talttlható a Bír-kót-h gy tet jén é
lejtőin. ki ált eső utún. Hoztak i. nekem belőlük nagy zám
ban, amíg a Bír-kót alatt táb roztam, Baktria é az indiai
határ..z 'l göröa fejedelm inek. z 'p érmeitől kezdve az indo-
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~zittya királyok ' kábuli törö] áhik által vert pénzekilY.
Már ezek ma ukban is el'ggé tanm kodnak róla, ho .v milyen
ré i az rő>:ség.

Hogy z a vúr már agy úndor diadalma hadjárata
id j'n állott, arról végi g m ggyőzött top gráfiai é· rég' szeti
megfigy lé eim ö" zewt" azokkal az adatokkal, am ly ket

Ta y ándor tört 'n tír6i közölnek a Bazira Yag.'" Beirának
nryezett rő .'ég ostromáról.

IGa zikus forrá.aink egybevágó j Inté 'éhí,H tudjuk
hogy agy ándor átkelvén a Guraios yalYY Pandzskóra
folyón, a hatalma (Iasszakénoi.) nemzet földjér lépett. tér
k' pből l itűnik, ho y ez nem leh tett má ,mint 'zvát. z
a>: zak6noi nrmz t nagy haderőt gyüjtött gybe hogy ag~'

Sándor előnyomulá únak gútat vr" en. D !wm mertek n~'í1

tan zembe zállni ele, elszél dtek me erősített váro. aikba.
Má helyütt kifejt ttcm földrajzi bizonyít 'kait annak. hogya

agy únd rnak .orjában llleghódolt váro ok egytől-e .ri
a fő zvát- ölgyben oltak. A völgy aLó r 'sz 'ben, c.akúg~·

mint m t. gazdagabb volt a föld é. űrübb a népes. ég, li
kéL'g " hogy T gy ándor a ] özv tlen é. legalkalmasabb
úton vonult id . Ez az út akkor if', mint ma. a folyóna l- azon
hadá zati tekintetben fontm; átkelő helyéhez yez tett, ame
ly t mo t a sakdara-eről;.'ég véd.

ÜkWlk van hinni. hogy az el. őnel- meghódított fonto'"
la. 'zaga váro. a Alsó- zvátban volt. z Indiában addi Is

meretlen hadigépek fél Imet . hatú ának a vár . nem áll
hatott ell n. rriano', T agy ándor legmeghízhatóbb tör
ténetírója, Ma. zagát ill tőleg nem nyujt ponto. topolYráfiai
adatokat, .. így ma m' nem tudjuk végI g .en megjelölni
e városnak a h lyét.

Bazira váro. tekintetében szer nC!'ére jobb helyzetben
valYyunk. Ma. zaga lfoglaláf'a után agy ándor sereget
küldött Koino. zeté ével Bazira ellen. gyan kkor má
c 'apatokat, részb n lova. ságot. előreküldött Óra város n1(' 
o tromlá.ára addig iR, amíg ő maga mg' rk zi!-. Koinos
nem tett ikerr •zert. Bazira lakói. mint riano. b . zéli.
«bíztak mind nfelől me erő. ített váro. uk kedycző ma a
f k '. ében».
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Az a v . zedelem f nyegctett, hogy Óra váro ának v' dői
" ít,,'g t kapnak a I'zom"z' d ,'barbároktóL bi, z r " az
Indu tól k letre fekvő mai Hazára, hatalma' főnök 1'

kent tte ők t rre, Amikor ...Tagy ándor ezt é.zr v tte,
lhatározta, hogy ő maga nyomul előr Óra II n é Koi

n" . apatának nagyobb r zét i magával l ZI. többit
hátrahagyta megerő.ített táb rball. azzal a parancc aL aka
dályozzák m g hogy Bazil'a lakói kijutha.. anak földjeikh z.
Bazira népe 1'1' f lbátorodva melrtámadta zt a maroknyi
ma edón c::apatot. d z ére. n i,,~zav rt őket. C'akhamar
le~ tt Óra. Amikor Bazira édői ezt m gtudták, lve ztet

t 'k bátor"águkat és az 'j. zaka lepI alatt kiürít tték váro
.ukat.

h ly f k és , <"\, l'égéRzeti bizony~ágok éH a név mind
gyütte15en alTa a következteté~r utalnak. hogy Bazira azo

nos Bír-kót várávaL Ez utóbbi telje::; n uralkodik a z át
völgyének legfontosabb útvonalán. A Bír-kót-hegy term'. z 
tc::; crő~~ég ponto. an megf l l Bazira l írá ának, amint azt
Arriano~nál találjuk. Ily erő várnak közvetlen o trommal
való yors megvívá. ára, bizony kevél'! volt a r m'ny, Má 
r' "zt pedig innét könnyű l tt volna az II n 'gnek lzárnia
a Fclő- zvátba vivő főútv nalat 'H ekkép m gzaval'ni ag.

ándor ottani hadműv l t it. így t hát 'rth tővé válik,
miért állt l agv ándor Bazint OHtromátóL m g l'gedve
avval, k g. Koino.' c. apatainak egy ré"zével «ma. zHrozza)
a vára.

Bazim é, Bír-kót azon "ítá"át rő"en tám <Tatja a n v k
tanu~ága. )lál'! helyütt részI t Ren kifejt ttem azt a filológiai
bizony, ágot, hogy a modern név, Bír, egyen n hangtani
l :::zál'mazottja az ő i ind vagy dard h lyi ln v zé -n k,
Badz int vagy Bajil'án, k. görög Bazira pedig lUlek a n' v
n k gy zcrű átíl'á::<a.

JeJcntős e tekint tben, ho y Curtiu ugyan nn k a vár
nak ~t nov't történctéb n B irának írja. kót .zó p dig
, zaknyugati India valam mlyi nyelvén egy z rű n várat
j l nt.

iiután itt. zilárdan megv tettem a lábamat, könnyebb'
vált számomra, a .l.. agy ándor hadjáratában említett többi
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bely kn k felkutatá, a " llleghatározása. völgyben feH lé
haladva f'l nap alatt l 'rtem de-grám falut. Közvetl n a
falu felett dél fd' ma a hegylánc cm lkedik. Enn k mer dek
l jtőin na ;\kiterj d 'sű é.•zemmel láthatólag naayon régi
erő égI' bukkantam. z davaló pathán k Gira király
várának n vezik. vár romjainak átkutatá. a k 'tnapi küz
delme. má zá, ba került meredek. ziklalejtőkön. nwrt a ,ár
falai é bá tyái itt- tt csaknem telje.. écrg l járhatatlan h gy_
oldalakon épültek. Egy Riirű erdőb rította ki. völgy fölött
meredek •ziklá tar' j k félkör húzódik. félkört hátul a
hegylánc zaggatott g rinee zárja be. la a.. ága de-grám
felett jó 600 m'ter. Ez a ke.keny sza gatott gerinc függő

leges sziklafallal bukik alá a zaidu termék ny oldalvöl
gyébe. Bevehetetlen védőbústyát emelt itt a t rméRzet. D
azért az Ő. i várfal még itt sem .zakad meg.

A g rine két végétől kiK tornyokkal rő.ített tömör kö1'
falakat vontak 230-300 mét rrel lejjebb f kvő pontokig.
Ahol zakadékok homorúv'\ vájták a .ziklá l jté5t. a l'ö1'
bástya ívalakban tt is f l~,tatódik. Itt egyhelyütt keskeny
zildá med r . z li kerc.ztiil az erődített vonalat. meder

m 'ly f nek'n állandó é bő 'izü forrás fal'ad a hatalma
kőtömbökközött. :\lúskülönb n . záraz II med 1'. Ezt a forrást,
a meg rősített terüld f '!tv őrzött egyetlen vizét. vakm rő

építésü védőfalakkal bizt ,ították. Ahol e>'ak kínálkozot
arra,aló térl'é a mer dek hegyoldalban, mind nütt rá
bukkantam az ecrykori lakóhel~'ek omladozó falaira. romok
állapota világo!';an rávallott a tel p ő.régi. 'a6re.

Az alsó ki. völ ~. sűrü c erjés'b n é annal- a hegy
gerincnek It lábánál. am lyen az. rő,' 'g báRtyafalánal dél
nyugati oldal édje épült. ugyane. ak .ok 'pülct omladozó
maradványai r jtőztek. Erről az oldalról volt l gkönnyeb
b n m gközelíthető a megerősít tt terül t az cg más föl'
emelk dő terra. zol- SOráll. Éppen azért itt pült egy különö 
képpen tömör é. szilárd védőbá tya.

em t rj zke<1.hetem ki bé5vebben mindama romantiku.
r' szletekre, amelyek Rádz.1l Gira várának átkutatása folya
mán lébem tárultak. z archeológiai bizonyít 'kokkal scm
foglalkozhatom ezúttal: It r' cri kőfara ványokkal. é1'mekk l
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é" e y b lletekkel. am l,n+ támpontokat .'zolgáltatnak arra
a f ltevé T , hogya várban é: az alatta kinyomozott rom
helyeken k<'r hetjük Óra váro"át.

Arriano c"ak rövid n <'mlíti Órát. Annyit mond róla.
hogyamikor T agy ándor eWr küldött ...erege ré"zb n me 
zállta a kömy 'k<,t. lakói kirohantak, «A macedónok neh 'zi'é

n 'Ikül vi, ",7avE'rték a hímadá ·t ' ... vi"...zaiízték akirohanókat
falaik köz'.» mikor később ag,\- ándor ma a, érkezett
nwa Óra alá. győzelmerői ezt olvas. uk Arriano'i l írá...ában:
«Bevette cl váro. t a falak '1. ő IllPgostromlá"akor és hatal
má ba k rítette az ott hátrahagyott elefántokai»,

bból. amit Arrilwos Ma ",zaga e1foglalá...a után f lemIít,
kiHínik annyi. hoay Óra fdjebb volt a zvát fővöllYyéhcn.

mint Bazim. Felső- zvátban ma ner,van több oly hply VcUl

még Bír-kó fölött. amcl,\ városnak nevezhető. de ezel közül
,ehol másutt nem sikerült ré i er6dítések határozott nyomaira
bukkannom. c...akis Udt,- rámban, Ez a körülmény egYIlHllYá
ban i" {·lég. hogy figyclmiinl-et ráterelje de- rámra. mint
Óm \al '.·zínií hE'lyérC'.

De méa valószínűbbé tt'"zi pzt a Ieltevésünket ma a a
n ~\: Dd -grám. Bizonyo,'. hoO',\ ö""zet ,tt név ez . .Jlá.odik
fele, grrím. eg:Vl"zerűen falut j lent. leatöbb dard é, indo
árja ny lvbC'n m lYYClIl ez cl szó é' icren ayakran jelzi)ül
.;zol ál szvát helynevekben i . A n'v első f lén k. az Tde
,'zónak ri betűje el'ebráli,' má.. ·alhangzó é.o ezt az európai
fül mindig 1'-nek hallja. amintho ,\ a modern indiai é. dard
ny!'lv kben iH gyakran r-ré mód sul. Ily n módon Arrianos

ra helynevében fE'li.'m rh t6 az 'Cde név korábbi alakjá
nak örö átíráa.

rrianos dbeszéli. milven mélv hatá t tett az a...szaké
nokraÓmel .'te. Ez il" rávaJi cl helyielentéís'gére. Bazira lakói
<.'1hagyták a magul' vánít «~" ugyanúgy csel k dtek a többi
barbárok» - írja Arricmos - «elhagyták váro. aikat PH vala
mennyien Imenekültek az omos I'ziklához.» Arriano. ua,van
ott leírja a hatalma sziklavárat. zt is jelzi, ho ry a szikla b 
veh t ·tlenségén k a híre h v i'i vá yat ébr szt tt a'y' 'án
dorban. hocry m ghódít.a. Erre m' majd rátér k. amikor el
besz 'lem. hogyan kutattam fel ezt a helyet az Indu. partján.

2



A zyát völgy ~hen maaában Úra elí glalú"a után TaO'y
,'ándor ha lm{iyelet 'i diadalma,:,an vé t 'rt<,k. Kitűnik ez
Arrianos lbesz 'l'" ~hől. hódító vez 'r mac d6n hdyőr:éget

haO'yott hátra :\Ins..;zagúban. Baúrában é, rúban, aztán d 'l
n k fordult a Pe"ávar-yölgy fdé. Ott egy . ült azzal a " r gg l,
am<'ly t e1őreküldött volt IdeI' a ábul-folyó ment' n. z
<'gy. ült s r ggel f'lindult azután k l t fel' az Jndu;;hoz.
no. dfo lalú..;árll.

Ennek m gvívá;;a koronázta mea agy 'ándornak India
nH'g.-zállá..;i"lt megelőz{) hadjáratát. l öv sük {)t PITe az út
jára. Előbb azonb,lIl hadd szóljak mt'g néhány "zót vándor
lái<aimról a SZy{tt IlHlgas vflgyében, ('bbcn a gyönyörü alpi
világban, allH'lyet (cbádsáh» Miángul Abdul ahúb hatalomra
jutása nyit ott m pWttem, hogy jó "zel' nc~émre én legyek
az el"ő európai, aki PITe 11 földre lép.

zaiduhan, )wm n1('~"ze Mingaora városától. ahol a folyó
nagy kanyarl1lata van. meglátogattam az uralkodót ő i . z k
helyén. orra ellátogattam a term 'k ny oldalvöl y<,kben el
"zórt buddhi ta J'Omokhoz. De m' i módját ejiettf'm. hogy
df'gencW ic1<'ít t ""!th .."ek a f<'jed lf'm hlr,;;a:,ll ában . .J:T<'mc,;ak
az "rt. mert 01.\ érd<,kes ~..; ki -á16 ember. hanem m rt től .ok
miJlcknt megtudhattam küzclf'lm ..; multjáról 's arról. h gy
miképpen kormányozz'l or..;zágát fehilúO'o.'odott. de érthe
tŐ( n nagyon Ó -aios politikával.

zaiduhan e"atlakozott hozzánk az malkodó paran ,;ára
Ahmad Ali JOlán. c..;apatainak rélyes vpzér" t "tőr<'iy<'1 é
má" f gyv r " kk J. hogy <Tondoskodj 'k biztonságunkról,
szük" 'O'leteinkr()l "tb.

Az itt még ,:,zéles és t 'rmékeny f{)völgyöll {('Ifdé ,-i ő

utamban kinyomoztam n('hányat azokból a huddhi:ta rom
h 'lyekből, am ly ket HKzüan-eang. kínai patrónu..;-szentC'm, é'
más kegyeR kínai zarándokok láttak itt és leír'tak. Ez<'k <'gyil-e
az a helyet folyö johbpartjál1. ahol a ré i hagyomány "zf'rint
HZ err járó Buddha g.vkor kimosta sz('rz t Ri ruháját. Van
ott Pgy jókora ..;ziklatömb. A rajta látható furc..;a, vonalaI-ról
azt hitték. hog~ ottIul y ta nyomait Buddha ruhi"tja, mid{)n
a ..ziklára t re ett ki "z{u adni.

Tiri"tt falu hiz léh n mpgtali"tltam azt II nagy követ. a111C-
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lyen - amint azt a régi kínai zarándokok meer mlítik - két
mb rfölötti na y"áerú <dábnYOlll» látható a kőb vé,,,,, alat

tuk pedi r' eri indiai nyelvii é: ú'ású f lirut hird ti, h Y e
c.odálat i' lábnyomok Buddhát'l r dnek. c. ak ú y mint azt
a kínai zarándokok feljegy zt 'k. Ők még azt is jel ntik, hoery
«a lábnyomok nagy~ága azohul1- a vallá~o, érd meih z i a
zodik. akik megmérik ők h.

Ezen a helyen túljutva a bádsáh terület 'nek legfl'bő ré
--zébe : Tórvúlba érke7.tünk. • zvát pre-mohamedán nél 'nel
maradéka itt talált men dékpt a hódító pathánok lől. Meg
tartották itt réeri dard ny lviiket é, fajuk fizikai jf'llegét. Ez
a !cerutóbbi ével ig független köztúr~a--úerban élő hegyi nép a
maga alpi elRzigetelti'éerében megőrizt egy é~ más nyomát
e y r'gebbi civilizációnak. Tanu"kodnak erről a me " tek 'R

a féíbb em1>errk házaihan látható szép faragáRole Ezekn k
rnotívumaiban tisztán f('li~nl('rheW az egykor andhárában
'~ l dyánában \U'alkodó hellénisztikuR müvé z t Rtílu"a.

Dc még jobban lebilin ~elt a tájkép nac,\,szerűRéere.

z\'át-folyó sziU{ Rzurdokaiban haladtunk f !felé. p mpá fe
ny6kkel hpn6tt m r dek he yoldalal- között. Manl-iál föl'
'r -e k 'znyujtásra közelinek tetszett k azok a hó- é 'é fedt
hatalma.' hegyc..úc.. k, amelyeket a 1alakand háerójáról pil
lantottam volt m előzö!'. Ez az 5 00 méter ma a.' ú"'ot
lér') hegys' a vízválaRztó a 'zdt-folyó és az Indu Kohisz

tán víz yüjtő t rülete között.
P'sllU\l fItt el'rtem a bádi'áh ki r{1Yi'ágánah. le északibb

határát. Túl rajta ott t rült cl <:'lőttem Kalám tága . alpi m 
dencéj . Körött mIkednek a, naer." hava.' h gyláncok. am 
ly k Iválasztják a z\'át-folyó forrásait a Hindu-l'usban fek ő

sitr'U, 1asz UdZH éi' Kandia, t riileteitől. 1egracradó volt a
. pan ráma. enI i sem járt itt előttelll. De bármennyir vágy

tam i~ kikutatni ezt a, teljespn iHlllPretIen hegyvidéket, nem
léphett m át a bádRáh túlRÓ hatúr:-:zélét. kora tava. zi idő

zal-han n m iR I tt vohu... tanác os továbbhatolni heg.vek
közé. Politikai t kintetből "em ,"olt . zabad ezt m ko káz
tatn Jll.

EIinduItall1 tehá visszafelé. a zvát völgyén lef I', Tór
vál alá, onnan az Indu vízválasztóján át a :.hórhalld-folyó



völg,\ éb . Ez a terület az Indu. Kohi. ztúnhoz tartozik, é
tö)'z" i c"ak nemd lY hódoltak m g zvát urúnak. Érdcke
megti ,vel'"ek ldnálkoztal' itt i,. kivált azokon a h ly k n,
ahol uralma bizto"ítá"ál'H er"döket III It c"apatai .zámára.
De "i tn III k ll, hogy vi",-,zat 'rj k utam el 'ő"orban való
cl~ljához: az « omo" ,ziklájának)) felkutatá"úhoz.

Ezt a nagy, t I'm ',''z t .. eré)..;. é t, .l.Jagy ándor gyik
Il'(T!l vezetc~<,hb hadi t 'ttének "zính lyét kelldt kinyomoz
nom. Fölötte vonzó volt e feladat. de nehéz i.. mióta csak
IflO-!-b n <'ljutottam a Jlahúban-hegyhl'z 's hel~'színi me 
ti!!~'eléseim m gdöntött<'k azt a .okáig elfogadott. de meré)
ben kockázatos felü'v{'st. hog~' Aornos azono!'i a )lahában
hl'ggyf'l, - tilr'elm<'tll'niil vúrtam az alka.lomra, hogy foly tat
ha,.sam nyomozó utamat felj bb az Indus m nt 'n.

Arrianos <'lbe"zéh~!'i'ből tudjuk, hogy Óra el<'st után az
a "zak 'nok nép<' elhacryta, városait é. ('az 01'110. sziklájáhoZ!>
m nckült. Err<' .. Tllcry ándor ft m nekülők üldözé. c hely tt
elindult a P. ávar-völcryb ; ott e ye.'ült a Kábul-folyó
ment ~n már korúbban ('lör('küldött cl rékhadával é· meg
"z<'rvezte a mac dón uralmat fonto terül t fItt. )1ind-

z<'k utún nyomult c"ak kelet fel' az Indu,.,hoz.
Aniano.' utal egy Heralde"ről keJ'incréí mondárH. amely

'z rint mé ez a féli.:;t n i,., kudarcot vllllott !'iZ m1.><'n azzal
a hatalma,., "zikla-<'rő, égg 1. Ez a le enda úllítóla olyany
ll,'ira izgatta ..Tagy ándor b c. ág~'át. h cr)' ncm nyu dott,
mÍcr d n m focrlalta. ligha t'vedünk abban ftf lt vé ünkb n,
hog~' ..Ta y úndort n<'m c'upán efféle bec"vÍl ) vez<'tt<' {'lhatá
l'ozúsúban. hlllwm alighanem mécr sokkal inkább az a !-ztraté-

iai ('lv. am<'ly minr1j(Y sz me előtt l begett. hogy soha.e tűr

jön maga mögött llen"{'get. amíIY t lje~séggf'l 0,.,,1.' n m mor
z,olta. rrianos n m mondja meg kifej('7ett n. hoa) Aornos
az Indu jobbpaJ'tján volt. D( Diocloru" és 'ur,tius egyb 
hangzÓtU1 az Indu. jobbpartjára h lye7ik ezt asziklavárat.
Egy'b okok is tőlük füga tlenü[ e mcllett a felt vr mellett
szólnak.

Ha megnézzük II térk 'pet látjul" hoay az a 'szakénok
nép 're igen fonto, lőnyt j Inthet tt z II m ntsvítrnk az
Indu mell U.' fő. zvát-völ y t llleg;:;zúllották a mac dón
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őr-é ek ~. í y dél '~ nyugat fel' el volt zárva az útja a
menekül(; lak :-"áanak. Észak felé i: hiába k r st k volna
m ned 'ket az llen. é elől. t'l I"zig rÚ"ága magában ic'
vi:-szarett nt tt volna ők t bb n az idő zakban. ho
il:wn JlHlga"ra húzódjanal- a, h gye! közé. De meg Tórvál,
meg a zvát é" Pandz. kórába ömW folyók völgyeinek fel::;ő

szakaszai nem iR fo adhattak olna he enn:vi m n kÜlőt.

T m is l tt volna ottan miből f nntartaniok maguka.
kkal k dvezőhh volt a vil".zavonulá· útja kel t felé.

l'rafrlé könny n járható há ÓkOll kere. ztül juthattnl- el
na<'ykitcrj d{O'ü é" jobbára, t rmékeny területekre. A zvát
éR az InduR vízvála"ztó lúnca tprmészete" védőháRtyát nyuj
tott a hódítók iHdözé,., ellen. És végül. ha avisszavonuló,
r'szbcn lllPg veretlrn nép méa el'ri az Indu't. r ménye
lehetf'tt rá, hogy Regíts'get kap Hazára felől, va y ő maga
biztos m 'ned 'kr talál ottan a folyón túl.

fgy hát könnyií megérteni. miért vonult viRsza Felső

zvát n 'pc k let fel' az Indtts m llé. De egyúttal feli. III rjük
azt a helyes hadá:zati okot is. mllC'ly arra indít tta r aa.

ándort, ho y omo. llleaostromlása lőtt előbb délnek for
duljon a Pel"ávar-vÖlgybe. Annak a területn k a bizto. Há. a
után nyu odtan YOl1ulh'üott felfelé az Indu;; j hbpartján ' ..
ostromolhatta m cr dél f lől aszváti menekülőknek heayi
lllrnt.várát. Ilyen m 'don az Indu völgyének '. a l i'ával'Í
l-eriilct szél s síksáaának min len termél-év l szahadon ren
delkezett. É' e mellett III gvolt az az előny . hogya védők

s rC'gét elvághatta az Indu:on túl. kel t felé való 1"f'Za
vonulústól ''i attól hogy .' gítséget kaphassanak bi zúr ,
tm. n, folyón túli terültnek. a mai Ilazárának fej d bnétől.

Ennyit azokról az okokróL amelyek igazolják feltevé
Künk t. ho y rnost valahol az Indus jobbpartja, köz Iében
kell l er ..nünk. Igen ám, d hol? cm volt remény < probl' ma
megfejtés' re. amíg a füg l('tI 'n törzs lakta vidék k az Indus
jobbpartján továbbra iR zárva JlHtL'adtak urópai emb r lőtt,

c'akúgy mint r g ntén, amikor :óvárgó pillantá. t vetettem
f l je a {ahában magal'latáról l 904-bell. De a Hazám határ
,'z 'lén élő pathán törz. k ell· n l '92-ben indít tt kat nai
xpedíció id jén gye katon i téri- 'pezők nacry távol ágból



uO'~'an, dm' lYi láttak valamit az Indus t úlioió partján el
terülő hegyvidél-hől ~s nagyjából meg is rajzoltál~ vázlatos
t 'rképét.

19H1-ben be,z~lgett m orno, prohl' máj áról az azóta
lhunyt \Yauhope ezrC'dC', barátommal. India topográfiai

hivatalának e yik érdemes ti"ztjével. z ezredC'. az l !l2-i
m gfigyel'. kre való utalá :al felhívta fi yelnl('met annak a
ho.. zd 's maga. h gylán nak a vég'rC', lUB<,I.\' a Ghórband
völ ~ f j 'től húzódik k l t fdl' az Indushoz é' amdynek
v' ső lábát a folyó megkerüli Tbúkót melktti Ilagy kanya
rulatá al. Ezen utalás alapjáB i~yekezett ké.6hb Jame,'
ezrede, barátom továbhi adat kat ,'zerezni a ~falakaBdró],

h lyben lakó pathánoktól. Ekkor h'rüH Rzóba a Pír-szar
hegy erinc. az említ tt hcgylán nak egyik k leti nyúlvún,va,
hogy talán ennek a f k ésc melYfeleln a görö történetíróI·
Aorno ának. D az ily n j l nté:ek nem nyujthattak bizto,
útmutatást. ~ak a 11('1~'8zínén v' zt'tt vizsgálat d rítlwt tt
világo. ,álYot arra a k 'rdésr , m gfelelne-e enn l a h lYY
láncnak valamelyik nyúlványa omo,nak.

Ez a cél l b o' tt szenl('m előtt. amikor áprili, 2.3-én
cl' rtem a minteg~- másf~l ezer méter maga':,{t ban f<'kvő

kis pal falut. Ezen át n'zet eg.\~ ösvény arra a húO'óra,
am l~- a hórband-völgyből allla hegylán on hr<'sztül útvi. z
Csakészarb. lívnap r g d gyaloO'szern'l <'lindultunk a
h gylánc g rincér<'. <'zd<'tén e ~. t lje napi fára, ztó heg~-

má záfmak egy Csat ne\rií h nl('gmüvelt fcnnsíl'ra érten1.
fennsíkon rombadőlt r'gi körfal maradványaira bnkkan

tam. Építőanyagaé· a "er' ptöred 'kek világosan rín-allottak,
ho y már régi időkben lakott volt a h ly. D<' sokkal inkább
f lk ltett figyelm mct cunikor gudzsar v< z tőn k a ll('g:vlánc
l gmagasabbnak hitt c. úc. át nra-he~~ nl'veIl említett ,
közvetlenül alatta ped.ig a Pír-o zar nevü nag~' nlpi le dőt.

Könnyű volt fplismernelll az Únra és 0l'l10s l1e\-ek
közti esetkges ös. z függ'. t. fert az a11m nevet l'Plx'n azzal
a cer bráli n-nel ejtik. amelyet a pastu nyelv akkor haszIlál,
ha déhb az orrhang mellett r hangzó volt. rg~' tehát az

nra n 'vben egyen fonetikai leszármazóját láthatnók
annak a darcl vaO':,' zanszkrit névnek am ly<,t a göröO'ök az



.Aol'llo~ ...zóval iayekeztek llH'aköz líteni. De term':;zete~en

z a ny h·~.·z ti indicinm c,.aJ· aj-kor ...h tn 'k latba. ha a
Pír-,.:zar top ráfiája a hely,.:zínen me fi yelve való ág aj
ö ·,.zeváaóllak hizonynlna az Aorno...ról ...zóló ré...zl t('s '.
nWlTbízható adatokkal.

Fölérw az erdőborította he ylánc o' rincére. mint('O'
harmadfél z r mét r maga":~á ban bájos alpi tájra jutot
tunk. D(' fáradalmas volt itt az utunk, nwrt az ösvény a
he rylán mer dek ~zikláH d'li homlokzatán v zetett, köv('tve
a ,'zagO'atott hegygerin' ormát. Örvendt m. aIllikor vé re mé
lY('11 alattunk fel ~illant az In lu.. a sürü fenyőkközött. De még
zután is sokáig kellett má.'znunk. míO' gy fátlan h('aytetőről

sz('münkbC' hint az . nra-he Ylwk kopár, ~ziklás onna. Ma
a.'ságát a, {('nt mlít it C'xp díció alkalmával jó m ::;sziről

vé(yrC'hajtott háromszögelés :WGO méterb('n állapította m('g.
z 'nra-csúcshóllapos lwgyhát ágazik ('l déln('k. Ez

a Pír-szar. ~I kapó kép. Köröskörül c"upa, szikla"zirt.
Alatta meredek vízmosásos szakadékok buknak alá az
Inc1u,,·folyóhoz másfél ez r mét rnél naO'yobb mélYi"éO'be.
A Pír-szar íO'y a től(' elválasztó m 'ly völ yön át nézv(' ('l'
köz('ln k t('t:-z tt. D(' továb] i három órába t('lt. amí" fel
jutottunk reá.

EW"zör a mer dek középs6 he ·tetőt kellett megkerül
nünk. az ' nra-szart (az « , nra fejéb». Az egy~zerü ' nra
n' v az ('gé"z hegytöm('g n ve, hozzá' rtve a 1(' ma <vabb
h yhátakat. közöttük a Pír-~zart is. Az Tnta-szar déli
homlok1.ata nwr d('k szikla.zirtckh<'n szeg le a m 'lyh<'. Ezért
aztán f('l k('ll tt l 'hb kapaszkodnunk e~akn m a fő sÚ
ma a·.'á ába. míg átmehettiink a h<'O'y erdős é~zaki oldalára.
OIllHUl nwr dek, hóval telt ál'kok lll<'ntén értünl- le a fákkal
körülvett kis Burimár alpi ti~ztásra.

~k:-szil'<H úg tünt f('l, mintlla Bmimár összefü g"b n
volna azzal a kúpalakú erdős llH10'aslattal, amelyben a Pír-szar
hosszú II gyháta észak f<'lé égződik. ~zelíd lejtésü alpi
rét alsó ~zélér érve vettem sak '~zr hogy m'ly mer d k
I"zal-ad' k választ cl attól a maO'a.'lattól. gyan. ak k('llc
nwt!C'1J me lepetés volt z nekünk fáradt emberelm k. an
Dál is inkább m rt rohaIllOsan alkonyodott.
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Lef lé botorkálva a . ziklák é fenyők között a mint-
y 200 m 'ter m 'lyl:" gli "zük. zakadék aljára. gy ondolat

ragadott m g. Tem ('Z-(' az orno. nak az a mély. é • "zakH
cl 'ka. amel} ebő alkalommal m ghiul"ította a macedónok
támadá át. azután. hogy Tagy ándor gy. ült Ptolemaio. _
nak lől' küldött cl:'apatával a hegyt t6 köz('léb n? mikor
l jutottunk v' r(' azakadék fenekér('. kid('rült. hogy ('gy
alig 40 IéI' ho"szú. 10 l'pés .·zélps ki" nyel' n úllunk.
lRdőlt fatörzs k hevert('k rajta k r(':<7.tül-ka.·ul c's a 1l.WI'

k~t oldalán alá:<zúlló Yízmosá t is \ astaO'on borították a
hev('l'ő fatörzs k. Esz(,IlI1>(' jutott ('kkor Aornos ol"tromának
a l írásában az a ("l:'z1<'t. hogy Tagy Sándor' töml'l'() k fát
'R . ('rjét váaat. tt. ki. hogy maga. gátat ('mC'lv a szala
d 'kon át, megindíthassa az o,tromot.

Megérk ztiink II Pír-"'7.ar maga" 'szaki vég(' alá. Párasztó
volt a mászás a Bar-szar vagyi. a «t tő domb) kjtőinek

meredek "zirtjt'in. '7.('1' n Rére muaa.abbra jutva, a hold
fény mellett bizto:<abban haladhattunk. D(' azért jól e..ett.
cunikor vé re sík t.ér"é rt' értünk a Bar-"7.arh07. c. atlako7.ó
lapo!:i he ~·hútra. Jó má fél kilomét rnyin' tökél('tt'.·!:iíl t('re])('l1
vit az út, míg tanyát 11 m ütöttünk a ho., zan lnyúló f('nnsík
köz pén. A t li hold világánál láttuk. hoO''y mind niitt
zöld lő búza- é" árpavetés borítja. El'. a látYán~ i. e"z('mbe
juttatta. mily kedw7.ő l<'het tt z a t(,l'll1ék 'ny h gyhút a
r'gi időkben h gyi m(']wd 'kn('k.

ornos f<'lkutati'l.'a volt a célom. cuuikol' a Pír-szal' fel'
v('ttem utamat és az ottani hál'Omnapo.' tartózk( dá. om
g ndo. megfigyelé. ei <~s t('r('pf<'1Yételei me yőzt('k róla. hog~'

m gtaláltam orno~t. Ez a v 'lem 'ny<'m topográfiai bizony
.ágon alapult. Részlet ,'('n kifejt ttm] ('zt On Ale;!:auder'
Trael: to the Indus f'ímií angol munkámban. l Ez alkalommal
éppen c.al utalok rá. D mi<'lőtt rátér k <'1'1'<', hdyé'nvaló,
hogy, ha m'g oly röviden il:', ÖL> z('gezz ro itt a agy 'ándor
hadművelet inek főbb m07.c1ulatait. am lyek asziklavár
elfoglalására vel'. tt('l-. I;{' helyesebb, ha rriano j('l<'nté..ér

l ~Io t fOl'dítja magyarra Halú z Gyula. A .'Ia yal' Földrajzi
TÚl'sa úg Könydárában j lenik 1lH'~ a Franklin-'I'úIR "nt kiadús',ban.
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táma"zkodunk. Ez eg' 'zen viláao. ' hal':zno top gráfiai
ndntokHt ·zolgáltat. Annál i" inkább bizalmat érd mel, mert
Ptol 'Ilulio " Lago' fia, - ... ag' ándor bizalma generálü.a.
az ('gyiptomi Ptolemaio.'ok Ői'f' - akinek könyvére Arrian "
mint "aját műv főforrá,ára hivatkozik. igen n v z te.
'zer pet vitt omo. lfo lahbában .

.l. T agy ,ándor n 'hány IndmHll lléki váro: elfoglalál'a
után mea'rk z t Embolimába. Ezt a hely t, főként név
hal'onló:4ága alapján, a mai mb-nál ker "t 'l az Indu jobb
partján, jóval túl fi pe ávari k rület határán. Ott élelmi~z rt
gvüjt t tt. arra az . etr . ha omOR megszál]{lRa okái
húzó lnék. Egyúttal r gén k egy rész 't i hátrahagyta ott.
Ó maO'H, álogatott könnyű f rryv r ' haddal vonult tovább
a ( zikla) fel'. Mondják. hog} H, zikla magas ága m gvolt
II stadion, vagyi. körülb Iül 2000 méter. T t jén ok erdő

volt 'fi termék ny zántóföld. iz t egy forrá . zolgáltatott
bŐi,ig n. Egvetl n neh z n járható ösvény vitt fel a t tőre.

A (j zikla) közelébe érv k tnapi m net után előr küldt
Ptol maio. t. davaló v z Mkke1. hogy foglalj n l gy
maga 'latot. am lyről lzárha, a a vi . zavonulókat a mene
kül', től. Ptolemai, <<fárasztó, n héz útvonalon halad alI
m g"zállta zt a maga latot a n 'Ikül hogy a védők '.zr 
v tt'k olna. hel m gerő. ít ' s után egy kimaga. ló pont n
máalyá g ujtott, horry j It adjon királyának. agy ándor
másnap m gindult s r gév 1. d a t rep n héz 'gei é a édők

der ka ell nállá a m ghiu,ít tták a közv tlen rohamot.
Ekkor azután a barbárok Ptolemaio ell n fordultak. A v z' r
azonban helytállott. ag, ándor éjjel kém gít ég' v l
hírül adta Ptol maio n k h gy hadit rvét megváltoztatta.
Csapatait regg l azon az úton v zette, amely n Ptol maio
nyomult olt f l ő előtte. Hajnaltól délutánig tartott a km'n,
har a mer dek b gyoldalban. Végül i lfoglalta ahágót
. a hágón túl gye itette hader jét Ptol maio éval. zonnal
folytatódott az lőnyomulá a ziklavár felé, de o.tromra
még nem k rülh tett a or.

~ maga latot, amel en az egy. ült macedón had tábort
ütött mély zakadék vála ztotta el a ~ ziklavál'l)-tól. agy
• ándor err paranc ot adott, épít n k fatörz kből gáta



kel' ztül a .zakadékon, úgyhogy lehetővé válj 'k nyilakkal
é>l hajítógépek lö\redékeivel elérni a v' dőket. «EIRő nap teljes
erőnlf'gfe zíté~.cl egy l'tadion-nyira épült meg a át. 7.
indu>lok máRnap megtámadták a gátépítéRen foglalato. kodó
l at. de a hajítógépek lövedékei viRs7.akergették őket.»

gát 'pít 'st l'7.akadatlanul fol.\'tatták három nap. T e_
gyednapra n 'hány el>lzánt macedón felkapa. zkodott és elfog
lalt egy, a ziklával gymagaf.:i:'ágú sH kü,zögdléf.:t. aa.v

ándor .züntelen munkával előretolatta a gátat. ho y elérj
azt a ki.zÖaelléRt. urtius sz rint hét nap. hét éjjel tartó
fáradozá ba került ennek elérése.

macedónok akmerő előny mtl1ása r' mül tbc ejtette
a v'dőket. Lemondtak a további ellenállá ról 'R tárgyalá
sokba b csátkoztak. hogy átadják az erő. Réget. Valójában
pedig az volt a . zándékuk, ho y az éj leple alatt szét. zél d
n le agy. ándor é.zr vette ezt. Időt adott nekik, hogy
mcgkezdj 'k vi.szavonulá. ukat. Akkor azután 700 válogatott
mb rrel megmá.zta a ziklát, arról felől. ahonnan a vár
védői el onultak. «Előre m gállapított j Ire rávet tték magu
kai avisszavonuló harbárokra és sokai közülök levágtak
menekülé közb n. :M:á.ol- pedig rémületükben l vetették
magukat a Jl1f'red 'lyeken éR úgy haltak meg. agy, ándor
ilyen módon nrává lett a zikIának.»

rriano nak ezzel a világos, higgadt leírá.ával minden
lényege pontban meg gyezik agy, ándor többi történet
írójának, Diodoru,nak é. Curtiu nak a j l ntése. Ves. ünk
már mo t a, or. pillantá t maaára a térszínr , a Pír-.zar éi:'
környékének topográfiájára, hogy m ggyőz6dj ünl , mennyire
gyb vág ez mindazzal, amit AornoR le téről írnak a történ t

ír6k.
A Pír-szar a legnag~'obb éR legRzcmbeRzökőbb gerin

azok közül a hegynyúlván~'ok közül, amely k az Únra-heay
torz. 'hől ágaznak ki d 'ln k és meredeken bulmak alá a Maira
alae.ony fennsíkjára. am€'lynek a lábát már az InduR vize
mos.a. K.özülök a, Pír-.zar gerinc a legho<;Rzabb, harmacHpl
kilom 't r ho szban tartja meg gyeniete, átlagosan mintegy
2100-2200 méternyi magaf.:. ágát. sH\: hegyháton tága.
tpr:>é kínálkozik nemc. ak leltetésre, hanem földmíveléqe is.
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Talaja i Tcn t nu'k ny. .J.:Tagy maCTHi":-;áCTa 'g a körülötte cI
t rül() yöl yr}- mély,,'gc folytán H Pír-szal' hegyháta ural
kodik a messz körny'k f lett. ~linthogy a többi h yg rin-
ek n túl 'melk dik ~ maga. ba. naCTykiterj d '.ű c. dúlat .'

panoráma nyílik róla l-öröskörüL a Kandia éH a zvát-folyó
forrá.·vidék in k jégf dt c..,úc:-;aitól le egéi'z n az Indu. "ík
jára. tto k felett.

Pír-o zar né azt jel nti: «(~ i'zent mb l' maCTaslatu)\.
név onnan cred, hog, a magáslat közepe táján van g.

kil'i sz ntély. állítólag egy szent nyugvóh ly . he yhát
ment~n h,zórt 20-25 kezdetI g. ktmyhóban CTudzsar sa
U.dok laknak tavasztól kora őszig. Mívelik földj ik t é
l g It tik nyáj~tikat az északi l jtőkön. Kel ten é.., nyu aton
naCTyon lUcredek a "!ziJ lá.' hcg~'oldaL Hely nkint kopár
függől geR sziklafalként bukik l a m 'lybe, másutt y- g
f nyő kapaRzI'odik DH'g a mer dél eken. Dél n nem na
magas. ágú, d sz mb szökő r mban vé ződik a plató. Enn k
a n y uz-szar, I.az ala sonyabhik domb). Alatta három
hegy arkantyú nyujtja lől' RziklaRzirtjeit. bá tya mód
jára kinyúló nyugati sarkantyú körül kí yózik fel egy n h z n
járható ösvény a t tőr .

Pír-.-zar nyuCTati lejtőj ig n m r dek n ,záll alá,
mint y 600 méternyir gy szűk völ yf nékI' .
h ly nkint hozzáférh t tlen szakad 'kká mél ül. öl y 'zem
b n..ő oldalán melk du k a ki. Balai hegyg riDe k pár zikla
falai. Ezt ~1 g rincet m'l, zakadék ála ztja el a okkalh z
'Z" bb Danda- urdai erinctől. Ennek ke.k n m g zabdalt
tar ját k 't háCTó zeli át. Az ala nyabbikon a minte y 1200
mét r magas ágú Pézal-kandao hágón ker ztül ljuthatunk
abba, a völgyb ,amel ből az mlít tt n héz ö vény kapaszko
dik a Pír-Rzar déli v'g r . A má ik hágón át - 2000 métel' ma
ga.. ágban - valami el könny bb út v z t a Danda- urdai

erinc mögött e y füve alpi lejtőr ,a I i -Únrára, '. onnan
arra az öRvényI' , amely a főlánc tet j m ntén vi. z végig.

Pír-l'izar k l tn k néző lejtőj i igen mer d k. D
túl rajta nyitottabb a tér zín. Ott ugyani gyor an alá. záll
a főlállC vonala é. kopár, fátlan '8 vízt l n maga latok orán
vélZleg feloldódik.
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szaki vé "n a Pír-szar platója fölött a Bar-f'zar - a
(<fe).'ő maga~lah - l úpja mrI' cl a ma a, ba. Vi..zonyla Os

maga"áO"a fl, platé> fölött mintegy harmadfél. záz métc'r.
kúp teteje naO"yon mrrrdrk éq . ziklás.. gyanc ak mer dek

a nyugati l jtf), ahol a Bar-. zar megközelíti az Oma-c, ú . ot a
főlánc t nO"clyéb n. DC' éppen itt zakítja me a lánc fol.,·
tono"_ ágát az a mély c',., m r dek :-zakadék, anwlyen út
v z tdt utunk. mid{)n először közel dtünk a Pír-o zar fl'.
Elhesz 'ltem már fáradalmas lzállásullkat Burimárb61 enn k
a ,zakadéknal- a fenekére.

z It kC'.keny 'ziklá borda. am ly a Bar-<;zar tet -jér6l
sz g le It mélyb , méO" mer dek bb. A ..ziI-1abér k sorát cRak
egy hC'lyütt Rzakítja meg y ki. váll. zerű kiszöO" ll's: It

iá';}un. Ennek .ík It felRzíne. iaO"a.. áO"a ll, Rzltkaclék frn ke
fölött mintegy 140 méter. lögötte n h zen megmúRzható
mer drk sziklafalak em lk dnek újabh 100 ID 'ter ma a:-
.áo"ba. a Bar-!'lzar tetej 're. Ott a t tőn egy r'gi erőd romjait
f cl zt m föl. Ennek é<; a Aá.lunnak rég' z ti j lentősé ér
m'g vi. zatérek.

Ez a futóla o' áttekint('. i m gérteti velünk, miért volt
oly kivétele,'en alkalma" a Pír-o zar h gylláta, hogy trrJué
sz trR men dél e é.. 0rős,é r legyen a messze körny 'k egykori
lakóinak. 1.ú"fél('zer mét rn 'l maga. ahb kien1C'lkedés(' az
Indu. fölé már eg~'maga m neh('zíti mrgtámadáRát. II gy
tdő ,ík tér~' én nagy tömrO" k gyülekezhetnek. l jtők

lllao"a ága é· III r d k~'ge köl1l\;(ív' t tt a v'd Imet. külö
nö. n a régi idéiben. amikor a krzdrt1egr. f gy" r k oly
nagy előnyt nyujtottak annak a f'Inek, amelyik f li.i1ről har
('olt. VéO"ül hadá'z ti t kint tI n fonto,' tényrző volt az
általáno. f kvé.. mert hiszrn több mint I- 'tharmadát védi az
Indus nagy kanyarulata.

Pír-o Zlll' 's környék(' topográfiájában könnyen rá
i::;m rünk orno, topográfiai j l nségrirr. amiként az "agy

ándor miívrlrtrin k leírásáhól kiviláglik. Fekvése az Indus
mrllrtt é", l1ao"Y ma assága pontosan mro"e yezik a le
jrússal. Az az uralkodó magaslat. am lyn k r1foglalú"ám
... "ao"~ ándor rlőrrküldte Ptolemai. könnyu frff~'\' rz tű

különítmény 't. könn~'rn f li merhető az ('nm-,'zar (";) jl- vag."



má...ik oldalán feky{) ki. fenw"íkhan. Többf'le indicium alTa
utal hogy a l'zelídlE'jté"'ü Ki.- "'nra alpi rét"é> n ker .·,.:ük
Ptolemaio,.: m gerő.ít tt táhorát. Az Indu,.: m llől odcwiyő

úton terE'lik ma i. c"'ordáikat taya"'zkor az odcwal6 u<1z,.:ar
pá"ztorok a főlán l aE'1őjén'. :\linthogy ez az ú a Danda-
Turdai-gerin' mögött a yöJgyb n w'z t felfelé. meg 'rt 'iil-,

hogy Ptol<'maios lőnyonmlá.át r!rinte n III vett 'k é. zr
omo.' védili .

zt i megértjük. mil.n n könnyú ,olt a Pír-zaron
gyb<'gyiilt rl1('nségnek III akasztani Tag:. ándor r1()llYo

muláHát llaycUle völ yön f<'lf lé. midőn már tudorná. t ,.:z('rez
t k Piolemaios megelőző mozdulatáról. agy ándor első

közv tI II támadá;;ának ct Jdsél'letét, való"zínűl g a Pézal
kandao háaón át. meaállította a maga. abb ponton álló
II n.ég. sak amikor má"l1<tp a főhad elfoglalta a völ y

fején lévő hágót. vált l hetőv' az egye ülé. Ptol 'maio. csa
patával. hágó maga"..á a 'R a Danda- Turdai hegy erine
m r d k. ége arra vall. ho y rrialloR leírá a nem túlozza II

há ó' rt vívott kiizdelern hevesség' t.
Mihelyt azonban <' y . ült a mac dón "ere az ma-szar

uraIk dó maaaslatán. a továbhi lűnyomnlá' a «~ zikhll) felé
nem okozha ott többé nagy nehéz·é t. Arrian .. l írá--a
mutatja. hogy z meg i' történt még uayanazon a napon.
amikor ezt a k m 'ny diadalt III gvíyták az o..trollllók. Ho y
azután m gakadt az előnyomulá;;, m gint t lj ,.:en érth tő,

ha a Bnrimár-. zakadék na y t<'rmé"zeti akadályára gon
dolunk.

Ennek a I'zakadéknak nagy mély,,'ge, oldalfalainak III 

rcdE'k..éac maayarázza. mi'rt szorult Jagy ándor arra. hogy
gátat építtc.. 'en a célból, hogy az ostromlól- megközelíthE'.s' k
Aornoi:it. Bar-Flzarról a "zakad 'kba lenyúló i en mer d k

i:i sziklás lpjtőket nem támadhattet mea a ;;ikcr l'E'ményév 1.
amÍa ID(' n III kÖZE'lith(,ti annyira, hogy a hajítógépck «W
távolába» csscn k. Az aki ori görög tüzér",pg balli!:lt{\i 's kata
pllltáinak lőtávola pedig csak \alami 300 mét l' lehet<:tt.
lár pedig ct távolsá a Bar- zar Ic'dun llevü kiszögellés é

n Burimár alatti zemközti l jtő között bizonyára m gnm
500 III 'tel'. z, hog: fatörz ekkel 'pí ctt meg a gátat. ill<' int
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c ak term '.'z t " hiRzen ma i>; ~uru relő horítja a lejtők t

a Burimál' plató fölött '" alatt.
z a ki t rraRz, amelyrp néhány mac dón ki rŐi'zakolta

az lőnyomulást a n gy dik napon, bátran az no ítható a
J. Iá. Immal. E fölött pedi ,amint Arriano l írásából tudjuk,
m 'g egy má ik mer el k maga>;lat t k ll€'tt me másznia ...a y
ándornak 700 mb r v L ho y fölérjpn It zikla t t jébe.

Ez tplj :>;'ggel ö>;sz ág a Taló;::ággal. A Iáslun több mint
100 m 'terr l alacsonyabb a Bar-. zar t tején l. Élénk n
mlél sz m, mily€') fára.ztó kapa. zkodásba került a mer del

. 7iklákon, amíg ll, ~láRlul1ról f ljutottam a Bar-szal' tetejér.
yilvánvaló, ho y a Bar- zar nag?on alkalmas hely volt a

macedónoknak a yülek zé rc, hogy azután az előre' meg
b .z 'It jeladá.ra rajtaü.. nek a vi,.zavonuló barhárokon,
amiként azt rrianos lb.z 'li. Ugyaníg mgértjük itt a
h ly. zínén. h gy a m n l ülől közül egye. k rémült futá uk
ban n kirohantak a mpr el k Rziklafalaknak é. tt YCRzt t
t k életüket a Pír-o zar alatt.

Láttuk tehát, mily pont . an megfelel a Pír-o zar mind n
topográfiai ré..,zl t annak, amit kla. zikus felje yzé. kből

tudunk 01'110. ról é"l ...a y ándor ottani hadmüyelet iről.

z nkíYiiI ré 'szeti é. ny lYé.z ti bizonysá ok i me 
rősítik ezt az azon "ítá>;t. Tört'n ti :zövcg ink nem t .zn€'k
emmiféle említ' ·t arról, hog Temb r k zC is közreműködött

volna, ho y mcgerő;;;ít. e zt a term' . z tadta. zikla árat. Kút-
forrá aink egy'z rű n p irá-nak n v zik, vag i. (l..;ziklá»-nak,
kk'P L jel zv , hogy ti. ztán t I'mész tadta rőss 'gről van

;;;zó. De rriano azt i lm ndja, hogy a y ándor Aorno
bev't l után erődöt em It rajta' paranc. n k ágát rábízta
az indiai i, ikotto ra, aki Bal trában C. atlakoz tt volt hozzá.

Ezt tudva, különöR n fell eltették érd klőd s emet azok
a r mok, amelyeIu a Bar- zar hegytetőn akadtam. Egy ki
rődítmény földb t met tt maradványait rég. rég n be
nőtt itt az rdő. Rövid ásatás mutatta, h gy a rombadőlt

rőd falai b kerítik, ami ík t'r~ég c. ak van a heg t tőn.

z i k' t ' gtelenül kiderült, hog ig n régi r d tű romokról
van zó. Hogy ez k a maradványok c akugyan a agy ándor
r nd l tér 'pült erődítm 'ny romjai- ,olyan kérdé. , am lyr
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c.ak további kutatá~ok adhatllának vála.'zt. linden .etr('
fi y lemreméltó. ho ya rombadőlt erGd éppen azt a htgyh·t6t
védt'lm zi. am('ly tanuja volt "agy ~ 'ándor vég"ő o tromának.

Pír-szar alatti kis t('l p{'kréíl felhozattam a l gör hb
udz:ar pá"ztorokat. Itt i", mint má"utt a vidéken. a régi

h 'ly i ha yományok l megbízhatóbb őrzői e pásztorok.
földb t('m t tt romokról nem tudtak ~ mmit s('111 mondani.

T rmézet ,en nE'm i: hallottak róla ,enunit. hogya nagy
~ zil andanl itt járt valaha. U~ak arról tudtak előd ik r 'vén.
hogy a Pír-"zar nyári lakóh 1,\'(' 'olt valamikor bizonyo'

zil'kap nevii rádzf'ának. Ezt a nevet «RádzRa 'zil'kap»
má ő~i helyekk l kap 'olatban is el'g gyakran emleg tik
az Indu. mindkét partján.

nyelvé zeti bizollyítékról szólottam már. Ezt az Úma
zób61 medtjük Ebb('n az Onn#' névben határozottan f('l
i,merhető egy régebhi ANInla ~zóalak egyene fon tikai le-
zármazottja. Iig lehet két.·ég, hogy az ilyen névalakot

igy keztek r produkálni a göröO' orno•. zal. név alakjá
ban égb m nt változá. ponto"nn ö zhan zá. ban van II

dard '" az indo-árja nyelv k han ani fejlődé. 'v l.
Pír-.'zar szél~öpörte magaslatain töltött fáradalma ,

d boldog napok alatt .'odálattal gond Ihlm arra a határ
talan n r iára és bec,",vágynl. amel kellett hozzá. ho y (
mac dón hódító ennek a b vehetetlennek t t. ző h gyi rő-

é II k az cIf O'lalására vállalkozzék é győz d lm 8kedjék
ennyi nehé7.~'g fölött. D nemcsak a vezér diadala volt ez a
yőzelcm. "Ill kevé"bb' m 'ly mcgindulá"~al ndoltam arra

az odaadó Önfeláldozá. ra '" l llem lankadó kitartá ra. am ly
n k próbáját adták itt :rag~' ándor macedónjai. lár ma a
az irdatlan távol8áO'. amit m gjártak az egei-t ng r partjai
tól idáig, India határáig fiatal királyuk v zér1('téyel. ('lé<,. lett
volna arra. hogy dícsfénnyel övezze az itt szerz tt hatalmas
hadi ~ikeriik színhelyét. 'zemtől-:zembell állva a természet
adta óriási nehéz!'égekkel. amelyek itt a hódítók elé mered
tek. váltig cRodáltam, hogy omol' történetét 1(' ndának
n('m milJ()~ített'k már a régi korban!

ehez('mre eRett me válnom cUM a történelmi Rzính ly
től t\· a JH10'y~zerü h O'yi tájak gyönyörködtető .'zép"'éO'étől.



tam Bunérb vitt tovább, u :vanc ak m ~ ki n m kutatott
tájakon k r .'ztül. Alapo.- okunk van hinnÜ1lk, hogy lUl k a
földnek egye>i r'. 'zcitzintén v'gigjárta agy ándor az ő

. zívós macedónjaival orno~ cl st után _Dp adataink az itt
v' zett hadmüv let iről már sokkal bizon. talanabbak. hogy
. m azono. íthatnók ezekn k zínhely it.

Tudjuk tört 'n lmiforrá.'ainkból,hogytiz nhat diktábor
h Iye után agy ándor dérte azt a. helyet l jj bb az Indu on,
ahol már jóelőr hidat veretett Rel' génel gy má>iik ré.z 'vel
az átkelé.re.

Itt, ahOllll 't kiindult b nyomulása a. tulajdonképpeni
Indiába, el kell búc. úznunk a. nagy hódítótól. Itt v'get i
ér be zámolóm arról, miképpen nyomoztam ki kzínhelycit
annak a hadjáratnak, am ly megelőzt agy ándor indiai
diadalútját ' amely, ha a leküzdött t I'm' z ti nehéz égek t
t kintjük, még f' nye. bb bizon. ít 'kút adta hadv zéri géniu-
zának.

z S Á

tein ul' l 1926-i kutató útjának színtere.
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