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CCSSOODDÁÁKK  DDEELLHHII  ÉÉSS
KKAATTHHMMAANNDDUU  KKÖÖZZÖÖTTTT
KÉSÕ ESTE ÉRKEZNI EGY IDEGEN ORSZÁGBA MINDIG FÉLELMETES, DE SZERENCSÉRE A REPÜLÕTÉRRÕL A

VÁROSBA TARTÓ BUSZOZÁS SORÁN GYAKORI AZ ÁRAMSZÜNET, ÍGY A VÁROSBÓL MÉG SEMMI NEM

LÁTSZIK. SZÁLLODÁNK DELHI SZÍVÉBEN, A PAHARGANJ NEGYED KÖZELÉBEN, NAGYJÁBÓL A HELYI „HÁ-

TIZSÁKOS” FÕUTCÁBAN TALÁLHATÓ. AZ IGAZI KALAND CSAK REGGEL KEZDÕDIK, MIKOR KINÉZÜNK A

FÜRDÕSZOBA ABLAKÁN: SZEMBEN, EGY KOPÁR HÁZTETÕN HAJLÉKTALANOK FEKSZENEK, AZ UTCÁN

TEHENEK SÉTÁLNAK, RIKSÁSOK ÉS TAXISOK KÜZDENEK EGYMÁSSAL, KÓBOR KUTYÁK TURKÁLNAK A

SZEMÉTBEN. KERESÜNK EGY KONSZOLIDÁLT REGGELIZÕHELYET, HOGY MEGBESZÉLJÜK TERVEINKET.

� Szöveg és fotó: BUZÁS BALÁZS
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Indiából Nepálba
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Néhány pillantás Delhire
AZ EGÉSZ NAPOS városnézés során
kicsit oldódik a hangulat, bátran sétál-
gatunk India harmadik legnépesebb vá-
rosában, a több mint tízmilliós Delhi-
ben. A város két részre osztható: Ódelhi
a XVII-XIX. század között volt a muzul-
mán India fõvárosa, míg Újdelhit a brit
gyarmatosítók tették az ország új fõvá-
rosává. Az óváros látnivalói közül a tu-
risták által elfeledett, ma már nem hasz-
nált, de igen jelentõs obszervatóriumot,
a Jantar Mantart keressük fel, melynek
építése II. Dzsai Szingh maharadzsához
kötõdik, aki korának egyik legnagyobb
csillagásza és asztrológusa volt. 

FOGUNK PÁR tuk-tukot, azaz moto-
ros riksát, s a hatalmas jármû- és ember-
áradattal dacolva próbálunk átvergõdni

a városon, hogy felkeressük a Jama
Masjid mecsetet, melyet Sahdzsahán
építtetett extravaganciájának utolsó al-
kotásaként. Felmászunk a galambok
lakta, 40 méter magas minaretbe, és on-
nan fotózzuk a díszes udvart, amely na-
gyobb imák alkalmával 25 000 embert
képes befogadni. 

DELHIBEN kihagyhatatlan a 73 méter
magas Kutab Minár minaret, amely egy

hatalmas toronyból és a szomszédos
parkban rohangáló mókusokból áll.
Sajnos a meteoritból készült híres „vas-
oszlopot” már körbekerítették, így nem
tudhatjuk meg, hogy igaz-e a legenda,
miszerint, aki a háta mögött átöleli, si-
keres lesz a gyereknemzésben. Szerin-
tem, aki erre képes, annak nem kell ag-
gódnia.

Szent folyó a Himalájában
KORA REGGEL elhagyjuk Delhi forga-
tagát, és útnak indulunk a Garwal Hi-
malája felé, mely a Föld legmagasabb
hegyláncának egy viszonylag kevésbé is-
mert és látogatott része. A Himalája
ezen vidékén kevés a turista, annál több
viszont a megszállott zarándok, hiszen a
Garwal Himalájában ered a Gangesz, a
hinduk szent folyója. A hegységben sok

Utcai borbély az agrai vasúti híd alatt.

A Dashain
Fesztivál bi-

valyáldozatait
immáron fej

nélkül szállít-
ják el a temp-

lomból.

Indiában szinte mindent az utcán lehet meg-
vásárolni.
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nevezetes hegycsúcs található, többek kö-
zött a 7 817 méter magas Nanda Devi,
India legmagasabb csúcsa. Utazásunk
közben egy rövid idõre megállunk
Haridwar városában is, ahol a híres Har-
ki-Pairi ghat, azaz fürdõ található. Itt
még kristálytiszta a Gangesz vize, emiatt
is van tele a ghat fürdõzõ hívõkkel. 

HÓFÖDTE, hatezer méteres hegyek kö-
zött folytatjuk utunkat, a himalájai céd-
rusokkal borított Gangesz-völgyben, a
Bhagirathi folyó mentén. Nemsokára
megérkezünk a busszal járható út 
végére, a 3 042 méter magasan épült
Gangotri faluba. Ez a település fekszik
legközelebb a szent Gangesz forrásához,
amely a Shivling hegy alatti Gaumukh-
gleccser egyik hasadékából tör a felszín-
re. Mivel minden hindu legnagyobb ál-
ma, hogy életében legalább egyszer el-

jusson a Gangesz forrásához, ezért
Gangotriban rengeteg különös vándort,
zarándokot láthatunk.   

MÁSNAP KORÁN kelünk, és egész
nap a monumentális Gangotri-völgyben
túrázunk, ahonnan jól látszanak a vi-

Varanasi híres ghatjai a Gangesz felõl.

A felkelõ nap sugaraiban és a Gangesz vizében
fürdõzõ hindu zarándokok.

Lent: A meteorit alapú, rozsdamentes oszlop a
Kutab Minár minaretnél. Aki háttal átöleli,
biztos gyermekáldásra számíthat. (Ma a vas-
oszlopot kerítés veszi körül).
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dék 6 000-7 000 méteres, jeges hegyóriá-
sai. Este már Bhujbasan apró települé-
sén, egy hangulatos, ámde villanyvilágí-
tás és folyóvíz nélküli menedékházban
emésztjük a látottakat. Innen már csak
két óra túrázás vár ránk a 3 890 méter
magasan fekvõ Gaumukh-gleccserhez,
mely nem más, mint a Gangesz forrása.  

Agra felé
FÁRASZTÓ UTAZÁS következik
Agráig, a világ egyik legismertebb épüle-
téhez a Taj Mahalhoz. A „Szerelem em-
lékmûvét” Sahdzsahán császár építette
szeretett második felesége emlékére, mi-
után az asszony gyermekszülés közben
elhunyt. A fenséges palota 1631 és 1653

között épült, és a munkálatokban mint-
egy húszezer ember vett részt. A császár
a legnagyszerûbb mestereket és építésze-
ket (köztük európaiakat is) kérte fel az
építéshez. A várost tuk-tukkal járjuk be,
így jutunk el a Yamuna folyó partján
homokkõbõl épült, hatalmas Agra
erõdhöz is.  

Vonattal Varanasiba
INDIA BEJÁRÁSÁHOZ a legegysze-
rûbb a jól kiépített, 60 000 kilométer
hosszú, híres Indiai Vasutat igénybe
venni. Habár az Agrából induló exp-
ressz a turisták által is kedvelt, nem rit-
ka a több órás késés. A jegyfoglalás vi-
szont interneten keresztül történik, és a
vonat oldalára kiplakátolt utaslista
alapján elõre tudjuk, hogy kivel kell
megosztani fülkénket. A világon a leg-
több embert foglalkoztató vállalat a
Hindusztáni-alföldön keresztül szállít
minket Varanasi (régi nevén Benares)
városába.  

VARANASI INDIA egyik legszentebb
helye, hindu zarándokok milliói érkez-
nek ide évrõl-évre, hogy a Gangesz vizé-

A hatalmas
Agra erõd

kezdetben ka-
tonai célokat

szolgált, de
Sahdzsahán
császár idejé-
ben palotává
alakították.

A Yamuna
folyó partján
fekszik a „sze-
relem emlék-

mûve”, a Taj
Mahal.
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ben megmártózva szabaduljanak meg
bûneiktõl. Sok idõs ember jön, hiszen
aki itt hunyja le utoljára szemét, az biz-
tos lehet benne, hogy kiszabadul az új-
jászületés örök körforgásából, és halála
után egyenesen a mennyországba kerül.
Varázslatos város ez, ahol az élet és ha-
lál meghitt szertartásait nyilvánosan

végzik a Gangeszbe vezetõ lépcsõkön. A
Gangesz nyugati partján húzódó több
mint száz ghat legtöbbjét a szent fürdõ-
zésre használják, de számos égetõ hely
is van. Hajnalban kelünk, és a napfel-
kelte elsõ sugarai már a Gangeszen, egy
apró csónakban találnak minket. Már
gyülekeznek is a zarándokok, majd el-
kezdik szent fürdésüket, és tiszteletüket
fejezik ki a felkelõ Napnak. 

AZ ÓVÁROS SIKÁTORAIN keresztül
Varanasi legszentebb templomához, a
híres Arany templomhoz is elsétálunk.

A jelenlegi épületet 1776-ban emelték,
majd 50 évvel késõbb a tornyokra mint-
egy 800 kilogramm aranybevonat ke-
rült. Bejutni nem egyszerû, mert a
templom a politikai villongások állan-
dó helyszíne, ezért szigorúak a bizton-
sági intézkedések. Délután az egész vá-
rosnézést Sarnath híres emlékhelyénél
pihenjük ki, a 34 méter magas
sztúpánál, ahol Buddha számos beszéde
hangzott el. Kezdünk ráhangolódni a
buddhista filozófiára, majd másnap Ne-
pál felé vesszük az irányt. Hamarosan
egy másik világba érkezünk, ahol min-
denki mosolyog, imádja a turistákat, és
söpörnek az utcán.

Állalti csodák
A ROYAL CHITWAN Nemzeti Park az
ország leghíresebb természetvédelmi te-
rülete. A vidék a XIX. században a brit
és a nepáli arisztokrácia kedvelt vadász-
területe volt, minek következtében
1973-ra az itt õshonos orrszarvúk és tig-
risek csaknem teljesen kipusztultak. A
terület azóta teljes védelem alatt áll, így

az idõközben megalakult nemzeti park
mára ötszáznál is több orrszarvúval és
körülbelül nyolcvan tigrissel büszkél-
kedhet. 

A TERMÉSZETVÉDELMI terület csak
a legutóbbi idõkben fogad látogatókat,
szállásról a közeli falvak tharu népcso-
portja gondoskodik. A park bejárásá-
nak legnépszerûbb módja elefánt hátá-
ról szemlélni a vadvilágot. Ez a legbiz-

tonságosabb módszere a borját védõ
orrszarvú megközelítésének. De más
okból is praktikus, egyrészt magasan
az elefántok hátán védve vagyunk,
másrészt a többi állat nem riad meg az
elefánt láttán. A délutáni gyalogtúra is
izgalmas élményeket rejt: tõlünk mind-
össze pár méterre eldübörög egy orr-
szarvú, késõbb hatalmas királykobra
siklik át elõttünk, aztán tigrislábnyo-
mokat találunk.

A Royal Chitwan Nemzeti Park állatvilágát
legjobban elefántok hátáról szemlélhetjük.

A bozótban rejtõzõ, borját féltõ nõstény indiai
orrszarvú.

Nepál templomai egyben a szent majmok ját-
szóterei is.

Ez a bátor ön-
kéntes naponta
eteti a Pashu-
pathinath-i
templomudva-
ron élõ
makákókat.
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A nepáli Himalája
ELHAGYVA a Chitwan Nemzeti Park
területét a Himalája lábánál fekvõ vá-
ros, Pokhara felé indulunk, mely csodá-
latos környezetben, a Phewa-tó partján
fekszik. Tiszta idõben az utcákról le-
nyûgözõ panoráma nyílik a Himalája 
6 000-8 000 méter magas csúcsaira.
Mindezt egy hangulatos étteremben,
pisztáciás halat eszegetve élvezzük. 

POKHARÁBÓl a fõváros felé több 
gerincen kelünk át, majd a Seti Khola
folyó völgyében haladunk, mígnem 
8-9 órás utazás után megérkezünk
Kathmanduba. A város semmihez nem
fogható, nyüzsgõ hangulata talán leg-
jobban a hátizsákos utazók kedvelt ta-
lálkozóhelyén, a Tahmel városrészben
tükrözõdik. Mindenki éppen jön vagy
megy, hegyre fel, hegyrõl le, Tibetbe

vagy a Mustang Királyságba. Ha egy
csoport lejön a meghódított csúcsról,
elsõ útja a Rum Doodle étterembe ve-
zet, ahol kér egy papírból kivágott jeti
lábnyomot, ráír valami jópofát, és fel-
szögezi a plafonra. Ha az illetõ az Eve-
restet is meghódította, akkor egy vastag
könyvbe is beírja a nevét, majd kap egy
igazolványt, amivel élete végéig ingyen
ehet. A könyvet végiglapozva hamar fel-
fedezzük, hogy a magyarok – igaz, más
országok állampolgáraként – már ko-
rábban meghódították a hegyet.

A KATHMANDU-VÖLGY nemcsak
az azonos nevû városból áll, hanem a
korábbi völgyi királyságok városaiból
is. Patan, „a szépség városa” fõterén
rengeteg buddhista templomot talá-
lunk, így olyan, mintha egy szabadtéri
buddhista múzeumban járnánk.
Bhaktapur Nepál egyik legszebb király-
városa, ahol a középkori városrészt az
1970-es években restaurálták, egyes ré-
szeit újjáépítették, és tisztává varázsol-
ták. Azóta Bhaktapur buddhista temp-
lomai teljes pompájukban várják a kí-
váncsi látogatókat. 

Utasra vadászó „vízitaxi” siklik a Phewa-tavon.
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A SZENT BAGMATI FOLYÓ mentén
fekvõ Pashupathinath hindu kegyhely-
nél meztelen zarándokok és egy halott-
égetõ szentély található, ahol évszázad-
ok óta folyik a rituális halottégetés.
Ami az indiaiaknak a Gangesz, az a ne-
páliaknak a Bagmati-folyó. 

AZ INDIAI SARNATH után kihagyha-
tatlan a Kis Tibet néven ismert
Boudhanath sztúpa és a Kathmandu
fölé magasodó Swayambunath sztúpa,
amely Nepál egyik jelképe. Ez utóbbi-
hoz 365 lépcsõ vezet, fent makákó maj-

mok hada vár. Az imazászlók látványa
bennünket is arra ösztönöz, hogy az
imamalmokat megpörgetve mi is az ég-
be küldjük kívánságainkat.  

UTUNKAT stílusosan egy sétarepülés-
sel zárjuk: kis sugárhajtású géppel repü-
lünk a világ legmagasabb hegyeinek kö-
zelébe, a Himalája fölé. A kisrepülõ per-
cek alatt feljut 8 000 méterre, és a
Himalája hegyvonulataival párhuzamo-
san repül, majd a Mount Everest 8 850
méter magas csúcsa elõtt visszafordul
Kathmandu felé. ���

Nepál egyik legszentebb helye, a Swayambunath sztúpa.

A Himalája fentrõl, egy kis, sugárhajtású repülõ ablakából.


