
Wakhan-folyosó
Nagyhatalmi szorításban – a Világ Tetején

Afganisztán keleti határvidékén az ország testéből egy különös, csaknem
300 km hosszú, vakbélszerű nyúlvány türemkedik ki, ami kissé
északkelet felé tartva a kínai határig ér. Ez a híres-hírhedt 
Wakhan-folyosó, ami előbb volt politikai fogalom, 
mint földrajzi elnevezés

Szöveg és kép: péczely lajos
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19. század elején csak a legmerészebb politikai
spekulánsok gondolhatták, hogy hamarosan
eljön az idő, amikor az Orosz és a Brit Biroda-
lom olyan közel kerül egymáshoz Ázsiában,

hogy elkerülhetetlenné válik a határkérdések megvi-
tatása és írásos rögzítése. Minderre rácáfolva, a két ha-
talom között hamarosan ádáz és sok évtizedes,
hidegháború jellegű küzdelem kezdődött a Közép-
Ázsia feletti befolyás megszerzéséért, amit a történe-
lemben Nagy Játszmaként emlegetnek. 

Belbecs, felügyelőkkel
Sultan Ishkasimban határozottan ajánlották, hogy a saját
érdekemben regisztráltassam magam az út menti
rendőrőrsökön. E formaság egy elmaradhatatlan tea
kíséretében történik

Választási plakát és utcai csevej Sultan Ishkasimban
Az utca nyugalma és az élet egyszerűsége láttán bizsergető
érzés tudni, hogy az afgánok mindmáig mennyire büszkék
legyőzhetetlenségük mítoszára

A

Ütközőzóna születik
A Brit Birodalom északi irányú hódításait a legyőzhetetlen afgánok meg-
állították, Oroszország viszont „nyugodtan” terjeszkedhetett dél felé – tár-
gyalásokkal és katonai erővel egyaránt: az orosz térhódítást a britek minden
mesterkedésük ellenére sem tudták megakadályozni. 1868-ban orosz fenn-
hatóság alá került a Buharai Emírség, ami azt jelentette, hogy az általuk
uralt Pamír-vidék is orosz kézre jutott. A „Világ Teteje”, hiszen az Eurá-
zsiai-hegységrendszer legmagasabb bástyájáról van szó, így a térség legfon-
tosabb stratégiai helyszíne is a cári Oroszország protektorátusává vált! 

Az oroszok ott álltak a Pjandzs-folyó jobb partján, alig 20 km-re a
Brit Birodalomtól. Miközben az orosz titkosszolgálatok izgalmas mes-
terkedései zajlottak az indiai területekért is (főleg Kasmírban) – ami Kip-
linget is megihlette Kim, az ördöngös című regényében –, mindkét
birodalom elérkezettnek látta az időt, hogy a határkérdésekben a szokás-
jogokon túlmenően is egyezségre jussanak. 1873-ban a brit–orosz meg-
állapodás orosz–afgán határfolyókként ismerte el a Pjandzsot és a Pamírt.
Két évtizeddel később pedig brit–afgán konszenzusként létrejött a Du-
rand-vonal, ami kijelölte Afganisztán Brit-Indiával közös déli határát –
Kínától egészen Iránig. Ezzel máighatóan megszületett a két birodalom

között a Wakhan-folyosóként elhíresült ütközőzóna. 
A 20. század során aztán a folyosó északi határát

előbb a Szovjetunió, majd felbomlása után Tadzsi-
kisztán, a délit pedig Pakisztán örökölte meg. És bár
az itteni klasszikus birodalmakat elfújta a történelem
szele, a sokszor távolból szított vallási, politikai és
nagyhatalmi indíttatású békétlenség mindmáig meg-
maradt.

Az itteni klasszikus birodalmakat
elfújta a történelem szele, de a sokszor

távolból szított vallási, politikai 
és nagyhatalmi indíttatású

békétlenség mindmáig megmaradt.
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Selyemút-zár
A történelem viharai ellenére egyvalami azonban vál-
tozatlan maradt: a kínai határnál fekvő Wakhjir-hágó-
tól (4927 m) aláereszkedő, és az egész Wakhan-folyosót
uraló központi völgy különleges szépsége és elzártsága.
Fent, a hágó környékén Wakhjir nevű folyócskaként
kel életre a későbbi, hatalmas Amu-darja. Lejjebb a völgy névadójaként
Wakhan-folyónak nevezik, még lejjebb már Pjandzsként hömpölyög, és
csak sok száz kilométerrel távolabb kapja az Amu-darja nevet. 

A völgy közel-távol a legélhetőbb vidék. Ennek és a Pamír kikerülé-
sére alkalmas helyzetének köszönheti, hogy a kelet-nyugati irányú 
Selyemút-hálózat egyik fontos szakasza haladt itt kétezer éven át. 1272-ben
Kína felé utaztában Marco Polo is végighaladt rajta, és láthatta azokat az
erődítményeket, amelyek ma is őrzik az emlékeket. A Selyemútra viszont
mindig is jellemző volt, hogy a „legforróbb” helyszínek hatalmi harcai
gyakorta kényszerítették új útirányokba a kereskedőket, karavánokat. 
A Wakhan-folyosó életében az elmúlt évszázad is ilyen volt. A  Szovjetunió
létrejöttével határok és hágók záródtak be, 1949-ben pedig Kína is le-
zárta itteni határait. Az ősi kereskedelmi út e szakasza szüneteltette mű-
ködését. Az élet élénkülését az afganisztáni szovjet katonai beavatkozás,
a háborús viszonyok és később a Talibán-uralom, majd az egyre szélesebb
területre kiterjedő hadiállapot sem szolgálta...

A völgy a Pamír kikerülésére alkalmas
helyzetének köszönheti, 

hogy a kelet–nyugati irányú 
Selyemút-hálózat egyik fontos

szakasza haladt itt kétezer éven át. 

Vegyesbolt Langarban
Az áruk java része Tadzsikisztánból
származik a heti egyszeri, ishkasimi 
hídi vásárnak köszönhetően, ahová 
az afgánok átjárhatnak. itt még 
Az amerikai hadseregtől származó
tőrt és elemlámpát is kínálnak

Alapélelem
Az afgán konyha legfőbb alapanyaga a bárányhús.
Darabokban saslikként és darálva kebabként sütve 
a legnépszerűbb. Különleges csemege a bárány feje. Híres 
az afgán birkakrokett, amelyet sárgaborsó
felhasználásával készítenek. A főtt alapanyagokat
megdarálják, és kebabként olajban megsütik

Távoli találkozás
Nem egyedi, de mindenképp megkapóan
emlékezetes, ahogy egy-egy idős asszony egy
világvégi régióban, egy településen kívüli,
magányos házból megjelenik és elénk jön.
Tisztaságuk, öltözékük és díszeik harmonikus
színvilága méltósággal övezi személyiségüket
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A Wakhan tadzsik felén
A tadzsik fővárosban, Dusanbéban várakozom, hogy a határvidék kissé lenyu-
godjon. Afganisztánból ugyanis egy felfegyverzett különítmény kelt át a Pjan-
dzson – ami nem lehetett könnyű feladat –, és a főváros irányába tartva
behatolt a hegyek közé, a katonaság pedig lezárta az érintett vidéket. A negye-
dik napon megjön a jó hír, végre elindulhatunk a távoli Pamír felé. Két nap
múlva érjük el a Pjandzs völgyét, s nincs más teendő ezután, mint 400 km-en
át követni a folyóval együtt kanyargó utat – egészen a Wakhan-folyosóig. 

Tatár nemzetiségű tadzsik sofőröm, Marszel vérbeli
hegyvidéki sofőr, így vakon megy bele a beláthatatlan ka-
nyarokba, és egyensúlyoz a mélységbe leszakadó, védelem
nélküli útszegélyeken. Így valódi megkönnyebbülés, amikor
elhagyjuk az Afganisztán és Tadzsikisztán határára „szorult”
Pjandzs félelmetes szurdokjait, és egy tágas, végeláthatatlan
völgybe, magába a Wakhan-folyosóba érünk. 

A völgy bejáratát két nagyobb település vigyázza:
tadzsik oldalon az ötezer lakos körüli Ishkasim, afgán területen az ezer-
lelkes Sultan Ishkasim. A régi időkben a Kína felől jövő karavánok főleg
az afgán földet átszelő úton haladtak a messzi Földközi-tenger felé.

A völgytalpi Pjandzs szélesen kanyarogva hatalmas, fonatos meder-
hálózatot alkot. A száraz, törmelékes lejtők fölött helyenként havas hegy-
óriások bukkannak ki, a települések szinte elvesznek az óriási hegy- és
völgyméretek miatt. A természet nyugalmat és békességet áraszt. Az úton
azonban időről időre gyalogos katonai őrjárattal találkozunk. Folyama-
tosan figyelik, történik-e valami Afgánföld felől. 

A völgy tadzsik oldalának is kijutott a félelemből és a háborúból. 
A szovjet időkben mindig tartottak egy Afganisztán
felől jövő támadástól, ezért már az 1920-as években ki-
építettek egy hadi járművekkel is járható utat, közvet-
lenül a határon, a Pjandzs- és a Pamír-folyó mentén.
A stratégák azonban nemsokára úgy döntöttek, hogy
a világ e távoli zugában ez a folyó menti út nagyobb
támadás esetén biztosan nem lesz védhető. Ezért innen
30–80 kilométerre, bent, a Pamírban új hadiutat épí-

tettek. Ma ezt a 4000 méter feletti hágókon átkelő utat Pamír Highway-
ként ismeri a világ, és még az utóbbi évtizedben Tadzsikisztán
legvonzóbb idegenforgalmi érdekességévé avanzsált. 

A völgy bejáratát két nagyobb
település vigyázza: tadzsik oldalon 

az ötezer lakos körüli Ishkasim,
afgán területen az ezerlelkes 

Sultan Ishkasim. 

Már az 1920-as években kiépítettek
egy hadi járművekkel is járható utat,

közvetlenül a határon, a Pjandzs- 
és a Pamír-folyó mentén.

Éltető oázisok
Ott, ahol a soványka legeltetési
lehetőségek miatt szarvasmarhát már
nem tudnak tartani, a juhok és 
a kecskék még jól megvannak. 
Így történhet, hogy a Pjandzs menti
települések élő állatokat tudnak
„exportálni” a Pamír belsejében
lakóknak
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Folyófonatok, falvak, főemberek
Az afganisztáni háború idején (1979–1989) a szovjet ka-
tonai utánpótlás-szállítás miatt jócskán felértékelődött a
völgy: ekkor két, állandó híd is épült a Pjandzson. Per-
sze, az 1992–1997 közötti tadzsik polgárháború sem
hagyta érintetlenül a Wakhan-folyosót. A folyó mentén
kilőtt tankok maradványai és az aknamezőkre figyelmeztető táblák idézik
a közelmúlt eseményeit. 

Felkapaszkodunk a jó 500 méterrel a völgytalp fölött fekvő Yam-
chun-erődbe. A 3200 méteres magasságból pazar látvány nyílik a folyo-
sóra, amelyben a tekintet könnyedén fog át vagy 100 kilométert. Alant
az egyszerűségen túl is kifejezetten szegény falvak épületei innen is sza-
bályszerű rendezettséget mutatnak. Többségük jellemzően napon szárí-
tott agyagból épült, és stílusában ún. „pamíri ház”. Látványos eleme a
ház legnagyobb, központi helyiségét felül lezáró bevilágító- és szellőző-
tető-ablak. Ez a – hagyományos ablakok nélküli, bútorozatlan – szoba a
pamíri ember fő élettere. Generációk születnek, élnek együtt, és halnak

A „pamíri ház” látványos eleme 
a legnagyobb, központi helyiségét

felül lezáró bevilágító- és szellőzőtető-
ablak. Ez a szoba a pamíri ember 

fő élettere. 

meg itt. Abban sincs semmi rendkívüli, ha mindez olykor egyidejűleg
történik...

A völgy valaha élt leghíresebb embere Szufi Muboraki Vakhoni
(1842–1910), akiről leszármazottja, a yamgi szállásadónk, a helyi iskola
orosznyelvtanára mesél. A keleti felfogásnak megfelelően kiemeli, hogy
Muboraki tudósnak született, tanulással csak az ismereteket szerezte. Ki-
válóan tudott arabul. Ez tette lehetővé, hogy a Koránt tanulmányozza,
és elmerüljön az iszlám misztikában, a szufizmusban. Érdeklődött a ter-
mészettudományok, főleg a matematika iránt. Gondolatait, megállapí-
tásait könyvben foglalta össze, ami abban az időben errefelé jelentős tett
volt. Amikor érezte halála közeledtét, megásta a sírját, és kérte, ne emel-
jenek fölé síremléket. Másnap házigazdánkkal felkeressük a magaslaton
lévő sírt, ahová az utókor természetesen síremléket állított. 

Zongnál hagyjuk el a folyosó tadzsik oldalát, ott, ahol a Pjandzs-
folyó megszületik. Az afgán határ mentén a Pamír-folyót követve foly-
tatjuk utunkat egyre felfelé, a Pamír belsejébe – visszatekintve még sokáig
látható a völgy, amelynek túloldali, még elzártabb, afganisztáni vidékét
is régi vágyam végigjárni.

Éjjeli szállás
Az elénk siető házigazda szálem
alejkummal – béke legyen veletek! –
köszön, amit mi megfelelően viszonzunk.
Szállásadónk két felesége és négy
gyermeke visszahúzódva figyeli
érkezésünket. 
A spártai külsőségek ellenére örülünk,
hogy fedél van a fejünk felett, 
a vendéglátó kedvessége pedig 
mindenre gyógyír

A tudós mubaraki sírja
Közép-Ázsiában sok az olyan zarándokhely, 
ahol a látogatók egy jeles tudósra 
vagy szent életű emberre emlékezhetnek.
Ünnepnapokon a zarándokok – némi adomány
ellenében – áldásban részesülhetnek 
az iszlámban járatos helyi mollától

FÖLDGÖMB  VILÁGLÁTÓ  A  TRENDFM-EN
CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT  16.35-KOR.

A  rádióban  vendégünk  a  témáról:
PÉCZELY LAJOS

Korábbi  műsoraink  meghallgathatók:
www.trendfm.hu



77

# F E G Y V E R E S E K  # E L Z Á R T S Á G# A F G A N I S Z TÁ N  # S E LY E M Ú T

A feszült afgán oldal
Egy évvel később, egy augusztusi estén Marszellal újból Ishkashimba
érkezem, remélve, hogy másnap (32 év után ismét) Afganisztán
földjére léphetek. Kora reggel a legszükségesebb pénzeszközökön
kívül mindenemet Marszelra „hagyományozom”, bizakodva, hogy
legkésőbb egy hét múlva viszontlátjuk egymást. 

Három nappal korábban a tadzsikisztáni Khorogban, a Pamír-
térség központjában találkoztam egy afganisztáni német segélyszer-
vezet képviselőivel, akik felajánlották segítségüket Afganisztánban.
Legalábbis abban, hogy szereznek nekem egy dzsipet és sofőrt. Út-
ravalójuk – miszerint legyek nagyon óvatos, a bizalommal pedig
bánjak csínján – nem töltött el jókedvvel, de a terepjáró már várt
rám a határon. 

A közeli Sultan Ishkasimba megyünk. Nagy a nyüzsgés, áru-
sok sokasága kínálja az eladnivalókat, kisebb csoportok guggolva
beszélgetnek, mások teázgatnak. Egy-egy tetőtől talpig eltakart,
lenge, világoskék burkába öltözött nő is elsuhan a poros utakon.
A férfiak pedig lassan száz éve ugyanannak a módinak hódolnak.
Az akkori európai ruhasegély-szállítmányokból a hagyományos
afgán öltözékre felöltötték az angol fazonú mellényt, zakót – és
máris megszületett a ma már szinte tradicionálisnak tekintett
afgán viselet. 

A Wakhan-folyosó legmesszibb települése, az úton még elérhető
Sarhad-e Wakhan felé szeretnék indulni, de a következő három órát
a közigazgatás egyik irodájában, a határőrségnél és a rendőri szer-

veknél töltöm, míg minden papír és regisztráció
elkészül. Közben van idő tanulmányozni a szem-
betűnő fegyveres készültséget, a kézifegyverekkel
felszerelt több tucat katonai quadot és a különféle
páncélozott járművet – pedig a térség Afganisztán
békésebb régiói közé tartozik. Közben gyorsan
szerzek egy tolmácsot is, mert a sofőrrel, Szaiddal
csak a helyi nyelveken lehet kommunikálni. 

Az európai ruhasegély-szállítmányokból 
a hagyományos afgán öltözékre felöltötték
az angol fazonú mellényt, zakót – és máris

megszületett a ma már szinte
tradicionálisnak tekintett afgán viselet. 

Bevásárlóutca
Aki a völgy afgán oldalán közlekedik,
jövet-menet megkerülhetetlenül
elhalad a Pamír havas csúcsainak
lábánál fekvő Langar egyetlen
üzletsora előtt. A csekélyke forgalom
ellenére a kereskedők bízhatnak 
a szerencséjükben

A munka dandárja
Közép-Ázsiában nem rendkívüli, ha a nők
nehéz fizikai munkát végeznek. Az
asszonyok épp a házon dolgoztak, és
nevetgélve mutatták meg az építkezés
előrehaladtát

Eszmecsere-terep
Afganisztánban nem jellemző, hogy 
az emberek eljárnának egymáshoz. Az utca, 
egy teázó, vagy minden olyan hely, ahol 
a férfiak leülhetnek, kitűnő lehetőség 
a beszélgetésre, az élet dolgainak 
megvitatására. Mindez nők nélkül történik
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Ameddig a völgy enged...
Búcsút intünk az épített útnak, és kelet felé tartunk a Pjandzs afgán
oldalán. Hamar megtanulom, hogy ha a Hindukus felől nyíló völgy-
höz közeledünk, folyami átkelés is vár ránk. Szaid aggódik is, mert
túl sok eső hullott az elmúlt napokban e Pamírnál csapadékosabb
hegyvidéken, de végül szinte mindig találunk jó gázlót. 

Meg-megállunk a tadzsik oldalihoz hasonló épületekből álló,
egyszerű településeken, Kandutnál, a völgy legnagyobb telepü-
lésénél pedig szállást keresve én a helyőrségre szavaznék. (Leg-
főképp a biztonság miatt.) Útitársaim viszont pont
ellenkező és merőben logikus állásponton vannak:
kifejtik, hogy leginkább a katonai és rendőrőrsök
kitettek egy-egy fegyveres támadásnak. Így a veszé-
lyes pontoktól távolabb lévő, erődítményszerű fa-
lakkal körülvett házakban kopogtatunk szállásért. 

A Wakhan-folyó torkolatánál elbúcsúzunk a Pjandzs

péczely lajos
– Más lettem (BME, mérnök), mint ami
szerettem volna lenni (Ázsia-utazó). 
ám ez a más tette lehetővé, hogy az
legyek, ami szerettem volna – vallja 
a szerző

Hamar megtanulom, hogy ha 
a Hindukus felől nyíló völgyhöz

közeledünk, folyami átkelés is vár
ránk.

hatalmas völgyétől, s a Wakhan keskenyebb völgyében folytatjuk
a terepjárós menetet. Innentől a túlpart is afgán föld, s egyik
mély gázló követi a másikat. Késő délután annyira széles és mély
átkelőhöz érünk, ami meghaladja Szaid bátorságát. Levetkőzik,
és úgy vizsgálja a vízmélységet. Kisvártatva visszatér, és jelzi,
hogy nincs tovább, a derékig érő vízben nem kelhetünk át. 

Úgy 70 kilométerre lehetünk Sarhad-e Wakhan településtől.
A hegyoldalban nem messze magányos házat veszünk észre egy
felvezető nyommal. Felkapaszkodunk, és ott tudjuk tölteni az
éjszakát, aztán másnap vissza – itt nincs kerülőút, a mély völ-
gyek irányítanak. Ha nem engednek tovább, marad a hátraarc. 

Még egy éjszaka Sultan Ishkasimban, de az afganisztáni óva-
tosság és bizalmatlanság fárasztó légkörének feszültsége csak
akkor múlik el, amikor a következő nap a határ tadzsik oldalán
megpillantom a terepjáró mellett rám várakozó Marszelt.

Gázlóhasználat
Átkelés közben a Hindukusból érkező egyik
folyó fonatos mederrendszerén. A Wakhan-
folyosó afgán oldalán nincs épített út.
Mindenki tudja, hogy csak a „szovjet idők”-
ből örökölt Ural és Kamaz teherautók
tudnak bármikor eljutni Sarhad-e Wakhanig.
A japán terepjárók ügyesen küzdenek, de
hatósugaruk ilyen terepen korlátozott 

Kereskedő Sultan Ishkasimban 
Az iszlám azt tanítja híveinek: az élet minden napján
ügyelni kell a test és a lélek tisztaságára! 
A szegénység ellenére sem találkozunk elhanyagolt
külsejű emberekkel


