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Azerbajdzsán szemmel 
látható fejlődését olaj- és 
földgázkincsének köszönheti. 
A gazdag történelmű ország 
domborzata változatos, a Kau-
kázus-hegység nyúlványai a 
Kaszpi-tengerig húzódnak.

→ CSERMÁK JUDIT

G rúziából érkeztünk Azerbaj-
dzsánba. A grúz–azeri hatá-
ron tüzetes vámvizsgálaton 

estünk át, mivel az örmény–azeri 
területi vita a mai napig rányomja 
bélyegét a két ország kapcsolatára. 
Idegenvezetőnk Örményországban 
tucatszor fi gyelmeztette csopor-
tunkat, hogy az ott vásárolt árut 
mindenképp elveszik az azeriek, 
azonban többen nem hallgattak 
rá. Így ki-ki vérmérsékletének meg-
felelően vette tudomásul, hogy ör-
mény konyakját kénytelen volt az 
azeri határon hagyni.

Vita a Kaszpi-tengerről
Azerbajdzsán történelme igen 
változatos uralmi, függőségi vi-
szonyokat mutat. Az azeriek a 7. 
századig keresztények, előtte na-
pimádók, illetve Zarathustra hívei 
voltak. Ez időből megmaradt a ta-
vaszi újév szokása, március 20-án 
hold és csillag alakú süteményeket 
készítenek, helyenként még a mág-
lyaátugrás is dívik. Az országban 
90 százalékot meghaladó az azeri 
népesség aránya, a többség muzul-
mán, azonban nem él annak szigo-
rú szabályai szerint. Az örmények 
keresztényként meghatározóan a 
vitatott Hegyi-Karabah területén 
laknak. Az ország mai szabadságát 
a Szovjetunió felbomlásával nyerte 
el 1991-ben.

Az ország domborzata válto-
zatos, keleti részét a Kaszpi-tenger 
vagy Kászpi-tó határolja. Ezt pél-
dázza Lermontov A Terek ajándé-
kai című versrészlete Lator László 
fordításában: „Sziklaszálak közt 
mogorván/ Bőg a féktelen Terek/ 

zokogása mint az orkán/ Köny-
nye sűrű permeteg./ De a pusztán 
a zúgó hab/ Megszelidül, alakot/ 
Vált, s az öreg Káspi-tónak/ Híze-
legve így csacsog:/ „Vén tenger, fo-
gadj magadba,/ Hadd pihenjen el 
habom,/ Roppant teren áthaladva/ 
Megfáradtam én nagyon./ Messze 
Kazbeken születtem, / Felleg-dajka 
szoptatott…”

A földrajzilag zárt vízterület a 
világ legnagyobb tava. Tengernek 
a rómaiak nevezték el, mivel vizét 
sósnak találták. A területen ígére-
tes, víz alatti, kiaknázatlan föld-
gáz- és kőolajmezők találhatók. 
Ezért az elnevezés, illetve annak 
tartalma húsba vágó kérdés a part 
menti országok számára, ugyanis 
más nemzetközi szabályok vonat-
koznak a tóban, illetve a tenger-
ben található kincsekre. A Szov-
jetunió felbomlása előtt csak két 
országnak kellett osztoznia rajta, 
azóta azonban Azerbajdzsán, 
Irán, Kazahsztán, Oroszország 
és Türkmenisztán vitázik a jogo-
kért. Az ország jelenlegi gazdasá-
gi fejlettségét elsősorban három 
olajár-robbanásnak köszönheti, 
amik a 20. század elején, a II. vi-
lágháború alatt és a függetlenség 
elnyerésekor történtek. A nagy fel-
lendülésnek korlátot szab, hogy 

az olaj ára jelentősen csökkent az 
utóbbi időben.

A kőolaj fellegvára, Baku
Azerbajdzsán fővárosa Baku. A je-
lenleg mintegy kétmilliós városról 
több véleményt ismertem, így kí-
váncsian vártam, milyennek lá-
tom. Bagdány Sándor az orosz írót, 
Gorkijt idézi, aki a 19. század elején 
így fogalmazott: „Benyomásaim 
megdöbbentőek. A fúrótornyok 
zűrzavarában… fekete, magas 
kémények, amelyek szüntelenül 
okádják a füstöt és a pernyét… 
Minden mélyedést megtölt a fojtó 
szagú kenőolaj… A tevekaravánok 
szelik az összekuszált poros utcá-
kat…”. A 20. század második felé-
nek azeri írói novelláikban még a 
poros Bakuról, az állandóan lán-
goló olajtornyokról írnak. Kisebbik 
fi am egy nemzetközi diáktalálko-
zón járt a kétezres évek elején a vá-
rosban, s az ütött-kopott Zsigulik 
tömegéről mesélt. Figyelmeztetett, 
hogy kis távolságok megtételénél 
is sok időre számítsunk, mivel az 
utak állapota katasztrofális.

Mi nem egészen ilyen világba 
kerültünk. A hatalmas olajmezők 
kiaknázása folytán beáramló tőke 
– az örményekkel megkötött fegy-
verszüneti egyezmény következté-
ben is – rövid idő alatt átformálta a 
város képét. Olajkutak tömege mű-
ködik a város peremén, a korom, a 
pernye eltűnt. A város utcáin több-
ségében nyugati autómárkák szá-
guldoznak, fekete terepjárók hada 
közlekedik, s csak elvétve látni a 

régi időkre emlékeztető Zsigulikat. 
Persze vidéken más a helyzet. A 
Kaszpi-tenger partján több kilo-
méter hosszan húzódó széles, gyö-
nyörűen parkosított sétány példája 
lehetne a világ bármely nagyváro-
sának. Amivel meg kell küzdeni, 
az a por. Tapasztalhattuk, hogy 
szeles idő esetén elborítja a – régi 
időkben is szelek városaként, a 
vihar kapujaként emlegetett – te-
lepülést.

Baku a kivilágítás bűvöleté-
ben él. A sugárutak, kormányzati 
épületek, felhőkarcolók hivalkodó 
fénnyel hirdetik a pénz hatalmát. 
A gazdagság vonzza a külföldi 
befektető csoportokat is. Török, 
dél-koreai, német nemzetek nevé-
vel találkoztunk az egyes épüle-
tek tervezői, létrehozói között. A 
2012-es Eurovíziós Dalfesztiválnak 
otthont adó Kristály Palotát – ami 
a gyönyörű tenger-, tóparti sétány 
ékessége – egy év alatt építette fel 
egy német csoport. Az építtetői 
versenyszellem él a városban: ki 
tud magasabb épületet létrehozni. 
Ennek példái az úgynevezett Láng-
tornyok, amelyek Dubait idézik. 
A három hatalmas üvegépületet 
rendszeresen alpinisták tisztítják, 
s esténként színpompás kivilágí-
tással hangsúlyozzák méretüket. 

Az UNESCO világörökségi 
listáján szerepel
Szállodánk ablakából kinézve 
azonban nem csak a rendbe ho-
zott, új városrészek látszottak. 
A domboldalakon emelkedő fel-

hőkarcolók előtt észrevehettük a 
bontásra ítélt, elhanyagolt épüle-
teket is. Jóllehet a főutak kivilá-
gítottak, sötétben botladoztunk 
hazafelé egy balettelőadás után a 
mellékutcákon.

A színház beltere emlékeztetett 
a mi Operettszínházunkra. Fárad-
tak lévén, megérkezve a színház 
előcsarnokába, leültünk egy ab-
lakmélyedésbe. De az ügyeletes 
jegyszedő szigorúan megfeddett 
bennünket: ilyet itt nem lehet ten-
ni. Mivel kérdezgettük, hogy miért 
nem, az igazgatóval fenyegetett 
meg bennünket. Az egész jelenet 
klasszikusan hivatalnokoskodó 
volt. A vitát szerencsére eldöntöt-
te, hogy megszólalt a nézőtérre 
hívó csengő. Kellemes, klasszikus 
balettelőadásnak lehettünk tanúi. 
A darab Nizami, az 1141–1209-ig élt 
neves poéta – akit a Világirodalmi 
Lexikon perzsa nyelven író azer-
bajdzsáni költőként határoz meg – 
Leila és Mendzsun című szerelmes 
költeményét dolgozta fel.

Baku látnivalói megérik a 
hosszú sétát. Megható a Mártírok 
útjának kialakítása, gondozottsá-
ga, végén az örökkön égő tűzzel. 
Innen igen szép kilátás nyílik 
a városra. A várfallal körbevett 
óvárosba lépve a minikönyvek 
múzeumára bukkantunk. Öröm-
mel szemléltem a tekintélyes 
helyet elfoglaló magyar könyvek 
sorát, s fedeztem fel a saját köny-
vespolcunkon is díszelgő néhány 
darabot. Az UNESCO világöröksé-
gi listáján szereplő régi városrész 
egyik legfőbb látványossága a 
Shirván sahok palotájának együt-
tese. A 12–15. századból származó 
palota, mauzóleumok, mecset, 
fürdőház faragásai művészi szép-
ségűek. A múzeum állandó kiál-
lítása bevezet a palota történe-
tébe, bemutatja a Shirván sahok 
dinasztiáját és az azeri kultúrát.
Badr Shirváni udvari költő a 15. 
században így írt a trónteremről: 

A Kaszpi-tenger partján fekvő Baku felhőkarcolóival hívja fel magára a turisták fi gyelmét 

A bakui operaházban klasszikus balettelőadást láthattak a vendégek Modern, összetekert kárpitra emlékeztető épületben található a szőnyegmúzeum

BARANGOLÁS A KASZPI-TENGER-PARTI KAUKÁZUSI ORSZÁG FŐVÁROSÁBAN, BAKUBAN

Olajkutak árnyékában Azerbajdzsánban

→Baku a kivilágítás bűvö-
letében él. A sugárutak, 
kormányzati épületek, 
felhőkarcolók hivalkodó 
fénnyel hirdetik a pénz 
hatalmát. 
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