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Megjegyzések Nagy Sándor
Tigrisen való átkelésérõl és az

arbélai ütközetrõl

Stein Aurél

Azok a kutatások, amelyeket 1938-ban
és 1939-ben a mezopotámiai limesen
található római határvédmûvek felmé-

rése során végeztem,1 lehetõvé tették, hogy va-
lamelyest közelebbi ismeretekre tegyek szert
arról a területrõl, amely Alexandros és III. Da-
reios végsõ összecsapásánál a hadmûveletek
helyszíne volt. A Róma legkeletibb, Irakon és
Transzjordánián át húzódó limesének vizsgála-
ta kapcsán tett megfigyeléseim eredményeit
részletes beszámolóban foglaltam össze. En-
nek a beszámolónak azonban, amely 1941 óta
minden szükséges térképpel és egyéb illusztrá-
cióval együtt készen áll, a jelen körülmények
között valamennyi ideig szükségképpen várnia
kell a megjelenésre.2 Ez a megfontolás különle-
ges indokot szolgáltat ahhoz, hogy külön te-
gyem közzé azokat a megfigyeléseimet, ame-
lyeket Alexandrosnak a Tigris középsõ szaka-
szánál vezetett hadjárata topográfiájáról tettem. Bátorítást jelentett ehhez az a
körülmény is, hogy barátom, a keleti világot érintõ hellén vállalkozással foglalkozó
irodalomban páratlan jártassággal bíró dr. W. Tarn biztosított róla: Alexandros tettei-
nek e különleges szakaszát ismeretei szerint a közelmúltban közelebbrõl nem vizsgálta
senki.

Valamennyi antik beszámoló megegyezik abban, hogy miután Alexandros a Thap-
sakosnál vert pontonhídon átkelt az Euphratésen, sietve megindult a Tigris felé, és a fo-
lyamon hadseregével együtt egy gázlón kelt át. Szintén egyetértés van abban, hogy az
átkelést, bár a perzsák nem akadályozták, a folyam mélysége és sebes folyása miatt
csak nagy nehézségek leküzdésével lehetett megvalósítani.3 Alexandros történetírói
közül senki sem közöl pontosabb adatot arról, hogy melyik gázlón kelt át a sereg.
Gyakran feltételezik, Ritter munkája óta,4 de talán már elõdei nyomán, hogy ez az át-
kelés, melyrõl Q. Curtius Rufus és Diodóros egyaránt meglehetõs részletességgel be-
számol, Jazîrat-ibn-Omarnál történt, amely helységet – talán egyértelmû indok nélkül
– rendszerint a római Bezabde vagy Sapha erõddel azonosítanak. Nincs azonban bizo-
nyíték, amely ezt alátámasztaná, miközben az Alexandros hadmûveleti topográfiájá-
nak tekintetében más antik szerzõknél mindig megbízhatóbb Arrianos egyik megálla-
pítása világosan ellene szól. Az õ elbeszélése szerint „Alexandros, elhagyván a Tigrist,
áthaladt Assyria földjén, balján a gordyénéi hegyekkel, jobbján a Tigrissel.”5 Ezután
arról értesülünk tõle, hogy az átkelést követõ negyedik napon „a makedón felderítõk
elsõ alkalommal észlelték az ellenséges lovasságot a síkságon.” Amikor a perzsa lova-
sok megfutamodtak, és néhányuk foglyul esett, megtudták tõlük, „hogy Dareios, nagy
hadsereggel, nincs messze.”6 Arrianos feljegyezte azt is, hogy „Alexandros, miután ezt
az értesülést a foglyul ejtett perzsa felderítõktõl megszerezte, ott, ahol ez a tudomására
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jutott, megállt négy napra, pihenõt adott a hadseregének a me-
net után, és árokkal és sánccal erõsítette meg táborát.”7

Arra a helyre vonatkozóan, ahová a négynapos menetet kö-
vetõen Alexandros hadserege megérkezett, szerencsés módon
Curtiusra támaszkodhatunk. Õ nem említi a hadsereg által a
hely eléréséhez igénybe vett idõt, de egyértelmûen közli, hogy
Alexandros, miután értesült arról, hogy Dareios hadserege 150
stadion távolságon belül, azaz körülbelül 19 mérföldnyire [kb.
30 km] tartózkodik, megállította csapatait, és négy napra letá-
borozott.8 Figyelembe véve, hogy ez a távolság attól a helytõl
számítandó, ahová – mint mindjárt látni fogjuk – Gaugamélát
és a csatamezõt teljes bizonyossággal tennünk kell, arra kell
gondolnunk, hogy Alexandros a négynapos menet után Mó-
szullal átellenben, Ninive közelében állomásoztatta a hadsere-
gét. Különféle topográfiai és egyéb adatok alapján nagy bizton-
sággal meg lehet állapítani, hogy ez az antik fõváros, amely a
különbözõ irányokba vezetõ fontos kereskedelmi útvonalak
csomópontja volt, mint tartózkodási hely lényeges elõnyöket
kínált Alexandros hadseregének.

A mellékelt térképvázlat mutatja, hogy azt a gázlót, amelyet
Alexandros a Tigrisen való átkeléskor igénybe vett, a folyamon
számottevõen lejjebb kell keresnünk, mint Jazîrat-ibn-Omar,
mivel az utóbbi és Ninive között a legrövidebb út hossza sem
kevesebb 100 mérföldnél [kb. 160 km], de a menettávolságnak
ennél mindenképpen többnek kellett lennie, tekintettel a kur-
disztáni hegyvidék peremérõl leereszkedõ mély vízelvezetõ
medrek miatt kialakult kanyargós útvonalra. Ráadásul a jelen-
tékeny (Keleti-)Hábúr folyó komoly akadálynak számít. Nyil-

vánvaló, hogy a nehéz átkelés után elinduló makedón hadsereg,
a jól megterhelt szállítóoszloppal, Jazîrat-ibn-Omartól a negye-
dik napon nem juthatott volna el oda, ahol Dareios lovas felde-
rítõit észlelték, és ahol velük a síkságon találkoztak, azaz Nini-
vétõl keletre. Azt, hogy a hadtáp rakománya milyen terjedel-
mes lehetett, mutatja Curtius megjegyzése, amely szerint
Alexandros hadi ereje a magával szállított készletektõl függött,
mivel Mazaios, Dareios elõre küldött csapatának parancsnoka
elpusztította a Tigris mögötti területet. Ezenfelül a hadsereg
magával hozta, minden királyi tiszteletet megadva, Dareios
foglyul ejtett háremét is. Ha feltennénk is, hogy Alexandros át-
kelése 23 mérfölddel [kb. 37 km] lejjebb, Faish Khâbûr gázló-
jánál történt, Ninivéig a távolság még mindig túl nagy volna ah-
hoz, hogy az Arrianos beszámolójában szereplõ négynapos
menetelés elég legyen a megtételéhez.

Faish Khâbûr alatt egy nagy hadsereg átkeléséhez a tavaszi
és nyári áradás után csak két gázló jöhet számításba. Ezek a
meglehetõsen nagy Abû Dhâhir, illetve Abû Wajnam falvak
közelében találhatók. A folyam mindkét helyen a nyílt folyam-
völgyi síkság felõl, amely Nisibistõl délkeletre terül el,
könnyen megközelíthetõ a jobb part mentén húzódó alacsony,
de csipkézett hegyvonulat kényelmes hágóin át. Másutt kifej-
tettem,9 hogy ez a széles folyosó az Északnyugat-Mezopotámia
elleni támadások során mindig természetes útvonalként szol-
gált. Ninivéig a hozzávetõleges távolságot, amely Abû Dhâhir-
tól 69 mérföld [kb. 111 km], Abû Wajnamtól pedig 57 mérföld
[kb. 92 km], négynapos menetben még egy igen megterhelt
hadsereg is meg tudja tenni.



Számos körülmény utal arra, hogy Alexandros átkelésének
helye valószínûleg a második gázló lehetett. A kiterjedt romok
miatt régi településnek minõsíthetõ Abû Wajnamtól keletre egy
enyhe lejtésû hágó található, mely a Tigris nagy ívû kanyarula-
tához ereszkedik le. Ott gázló visz át a bal partra, egy üledékes
talajú sima földnyelvhez. Távol lévén a könyvtáraktól, a gázló-
hely használatára nézve arra a két hivatkozásra kell hagyatkoz-
nom, amelyeket Ritter hatalmas kincsestárából vettem. 1808
októberében a Nusaybintól (az antik Nisibis) Mószul felé utazó
Dupré Abû Wajnam közelében kelt át a folyamon lóháton.10

Továbbá a IV. Murád szultánnak Baghdâd elfoglalására induló
menetérõl szóló beszámoló11 szerint a török hadsereg Nusay-
binból hatnapos vonulást követõen kelt át a Tigris bal partjára
azon a ponton, amelyik Eski Mosultól északra 10 óra járásnyira
fekszik. Ezek a távolságok nagyjából egybeesnek az Abû Waj-
nam melletti átkelõhely távolságával.

Arra vonatkozóan, hogy a gázlót az ókorban is használták,
régészeti bizonyítékkal rendelkezünk. Elõször légi megfigyelés
segítségével sikerült a közelében rábukkannom két római cas-
tellum maradványaira, amelyek csak arra szolgálhattak, hogy
belõlük a folyami átkelõ megközelítését felügyeljék. Közülük
az egyik a Tigris bal partján helyezkedik el, és jól látható tõle az
Abû Wajnam felõl egy nagy ívû kanyarulaton át Qabaq falu felé
vezetõ gázló. A másik castellum északkeletre, mintegy 6 mér-
földdel [kb. 10 km] messzebb található, Gir Bismârnál, ott, ahol
a gázlótól elinduló út csatlakozik a Ninivébe vivõ mai mûúthoz.
Valószínû, hogy ezeket a római castellumokat akkor építették,
amikor Róma hatalmát Adiabéné fölött Traianus korában rövid
idõre idáig terjesztették ki, még azelõtt, hogy Traianus hadserege
átkelt volna a Tigrisen.12 Traianus hadmûveleteirõl ebben az
irányban nagyon hiányosak az ismereteink, de arra gondolha-
tunk, hogy e castellumok helyének megválasztása valami mó-
don összefüggött azzal, hogy abban az idõben még eleven volt a
hagyomány, amely szerint Alexandros a hadjárata során itt kelt
át a Tigrisen. Számos jel mutatja ugyanis, hogy mezopotámiai
hadjáratában Traianusra hatással volt Alexandros sikeresebb és
tartós hódításának emléke, és hogy bizonyos mértékben ezzel
próbált versenyre kelni.13

Akárhogyan áll is a dolog, az az útvonal, amelyen Alexand-
ros a gázlótól a Dareiosszal való találkozáshoz felvonult, nem a
Tigris nagyon kanyargó medre mentén vezetett, hanem a kurd
hegyvonulat legkülsõ szélén egyenesen Ninive felé tartó úton,
éppúgy, mint a jelenlegi mûút. Arrianos világosan ez utóbbit
jelöli meg, amikor úgy fogalmaz, hogy Alexandros „áthaladt
Assyria földjén, balján a gordyénéi hegyekkel, jobbján a Tig-
rissel.”

Miután eddig a makedón hadsereg felvonulását követtük,
most rákérdezhetünk a pontos helyére annak a nagy ütközet-
nek, mely oly meghatározó szerepet játszott a klasszikus Nyu-
gat és a Közel-Kelet közötti kapcsolat alakulásában. Már az an-
tikvitásban is bizonytalanság uralkodott ebben a tekintetben,
amint azok a kritikus megjegyzések is mutatják, amelyekkel
Arrianos józanul „az általánosan elfogadott hagyományt” illeti,
mely szerint „a Dareios elleni utolsó ütközet (…) Arbélánál
zajlott le.” „A történetírók többsége azonban megállapítja,
hogy Arbéla 600 stadionnal távolabb található attól a helytõl,
ahol Dareios és Alexandros utolsó ütközete lezajlott; akik a tá-
volságot kisebbre becsülik, azok is 500 stadiont adnak meg.

Ptolemaios és Aristobulos szerint az ütközet Gaugamélánál, a
Bumódos folyó mellett folyt le. Igaz, Gaugaméla nem város
volt, hanem csak egy nagyobb falu; a térségben nem található
semmi nevezetesség, és neve sem cseng ismerõsen; én azonban
úgy vélem, hogy Arbéla csak mint nagyváros hódította el
magának a nagy ütközet dicsõségét.”14

Sem helyszíni látogatásaim idején, sem azóta nem voltam
abban a helyzetben, hogy összegyûjtsem és mérlegeljem azo-
kat a különbözõ véleményeket, amelyeket a tudósok a csata-
mezõ pontos fekvésérõl a számukra éppen hozzáférhetõ tér-
képészeti ismeretek alapján kialakítottak. Azonban 1938. no-
vember 28-án, úton Mószulból Erbilbe, azt a térséget, amely
számításba jöhetett, az ‘Iraq Survey 137.P.SW. és 137.P.SE.
számú, inch léptékû térképíveinek pontos topográfiai adatai
segítségével gondosan megvizsgáltam. Az akkor tett megfigye-
lések, amelyeket egy évvel késõbb, a terepen át vezetõ követke-
zõ utamon megerõsíthettem, meggyõztek arról, hogy egybevet-
ve a terep lényeges topográfiai jellegzetességeit a klasszikus
szövegekben szereplõ világos utalásokkal, a csatamezõ egyér-
telmûen azonosítható.

A lényeges bizonyítékot Arrianos szolgáltatja, amikor a kö-
vetkezõkrõl tudósít: „Dareios ezzel a hadsereggel tábort vert
Gaugamélánál, a Bumódos folyó mellett, Arbéla városától
mintegy 600 stadion távolságra, tökéletesen sima terepen; azt a
néhány domborulatot, amely egy lovasroham számára akadályt
jelenthetett volna, a perzsák már korábban elegyengették, al-
kalmassá téve lovasság és harciszekerek támadásához egya-
ránt.”15 Az egyértelmû beszámoló szerint az ütközet a Bumódos
folyó közelében zajlott, ami annál is fontosabb, mert Ptolemai-
os és Aristobulos mûvein alapszik, márpedig õk mindketten ki-
emelkedõ szerepet játszottak Alexandros hadjáratában.16 Arria-
nos az ütközetrõl készült részletes beszámolójában nem említi
meg ismét a Bumódos (vagy Bumelo) folyót. Tudósít azonban
arról, hogy Alexandros a menekülõ Dareiost üldözve átkelt a
Lykos folyón, egy nappal az elõtt, hogy Arbélát elérte volna; bi-
zonyos, hogy a Bumódos a Felsõ-Záb egyik nyugati mellékfo-
lyója, és azonossága a Lykos folyóval nem lehet kétséges. Bár-
merre indulunk el Mószul környékérõl, az egyetlen folyó, ame-
lyet átkelhetünk, mielõtt a Felsõ-Zábot elérnénk, a Khâzir, a
Záb mellékfolyója, amely azonban sokkal kisebb és az év leg-
nagyobb részében át lehet gázolni rajta. A Mószult Erbillel
összekötõ, mindmáig használt fõút a Khâziron keresztül vezet,
mintegy 5 mérföld [kb. 8 km] hosszú egyenes útvonalon
Kelektõl északnyugatra. Mint ahogy maga a név is utal rá, a
Felsõ-Zábot keresztezõ mûúton ez a hagyományos átkelõhely.

Curtius szavai szerint Dareios, miután rakománya nagy ré-
szét Arbéla városában elhelyezte, hidat vert a Lykos folyón, és
hadseregével öt nap alatt átkelt rajta. Innen továbbvonulva, kö-
zel 80 stadionnal [kb. 129 km] távolabb egy másik, Bumélos
nevû folyó partján ütött tábort: „Csapatok felfejlõdésére alkal-
mas terület volt ez, féktelen nyargalásra csábító mérhetetlen
síkság. A talajt nem borítják sem cserjék, sem törpebokrok, így
a szem szabadon ellát még a távoli tárgyakig is. Dareios, mi-
helyt a legcsekélyebb domborulatot is észrevette a sík talajon,
tüstént elrendelte, hogy hordják le, s minden kis göröngyöt si-
mítsanak el.”17 Curtiusnak a nagy küzdelemrõl adott választé-
kos és emelkedett hangú beszámolójából nem lehet egyértelmû
topográfiai utalást kiszûrni. A perzsák menekülésének leírása-
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kor, miután a csata kimenetele világossá vált, a Bumélos folyót
nem említi ismét. Tudósít azonban a katasztrófáról, amely a
perzsák arbélai visszavonulásakor bekövetkezett, ti. a Lykos
hídja nem tudott hosszabb ideig ellenállni a menekülõ hadsereg
rohamának.18 Curtius megjegyzése, miszerint Dareios az ütkö-
zetet követõ menekülés során éjféltájt érte el Arbélát, hihetõ és
különösen fontos. Mindez azt bizonyítja, hogy erõsen túlzott az
az általános elképzelés, amelyet maga Arrianos is jogos kétke-
déssel kezel, hogy a csatamezõ 600 vagy 500 stadionra (nagy-
jából 75 vagy 65 mérföldre) [kb. 120, illetve 105 km] esik Ar-
bélától. Diodórosnak az ütközetrõl és a megelõzõ hadmozdula-
tokról közölt tömörebb leírásában nem találhatók topográfiai
utalások. Azt azonban említi, hogy Dareios arra kényszerült,
hogy haderejét a számára elõnyös Ninosba, azaz Ninivébe ve-
zesse, mert az ebben a térségben elterülõ nyílt síkság lehetõvé
teszi hatalmas hadseregének felállítását és teljes kihaszná-
lását.19

A csatamezõrõl szóló érdemleges antik beszámolók gyors
áttekintése után most már szemügyre lehet venni a terep bizo-
nyítékait. A vitathatatlanul Arbélával azonos és annak nevét
õrzõ Erbilbõl Ninivébe vezetõ útvonal az ókorban is ugyanazt a
nyomvonalat követte, mint a jelenlegi mûút. A szelíden lejtõ te-
repet délrõl a Demir-dagh hegyvonulata övezi. Az út körülbelül
23 mérföld után éri el a Felsõ-Zábot, amelyen most a Kelek fa-
luba vezetõ hosszú vashíd vezet át. A Felsõ-Zábon túl sokkal
egyenetlenebb domborzatú terep húzódik, és így aligha való-
színû, hogy az ütközet itt zajlott volna. A mûút újabb 6 mérföld
után eléri a Khâzir, azaz a Bumódos észak–déli irányban ka-
nyargó medrének azt a pontját, amelynél a folyó széles, és
könnyû átkelni rajta, kivéve a tartós esõzéskor bekövetkezõ
áradás idõszakát.

E hely mögött sima terep kezdõdik, amely két mérföld után
meglepõen széles síkságra nyílik, és északnyugat felé egyre tá-
gasabb lesz. Mint a térképvázlat mutatja, ez a térség délke-
let–északnyugati irányban teljes 8 mérföldet ölel fel, és legna-
gyobb szélessége körülbelül 7 mérföld. Délrõl a Tigris felé
alacsony, lapos tetejû hegyek szegélyezik, amelyeknek a ten-
gerszint feletti magassága alig haladja meg az 1000 lábat [kb.
300 m]. Északról a széles síkságot a 2200 láb [kb. 670 m] ma-
gasságú, csipkézett hegygerincben végzõdõ, meredek Jabal ‘A-
in-as-Satrah uralja. Egy nagyobb falu, Bartallah, a katolikus ja-
kobiták virágzó központja közelében, a Jabal ‘Ain-as-Satrah lá-
bát egy északkelet felé kinyúló déli hegyvonulat alacsony külsõ
szélén lehet megközelíteni. Az a síkság, amely bennünket érde-
kel, itt tulajdonképpen véget ér.

A Bartallahtól dél felé húzódó vonal mentén a terep egészen
a Qaraqosh nevû faluig egyenletesen sík. Amikor gépkocsin át-
haladtam rajta, csupán egy jelentéktelen, keskeny vízelvezetõ
csatornát vettem észre. Szabad szem számára észrevehetetlen
volt az a vízválasztó vonal, amelyet a térkép a nyugati irányú,
távolabb a Tigrisbe torkolló vádi és a nagy kiterjedésû Keram-
lais faluhoz közeli, források által táplált patak között feltüntet.
Ezen a termékeny, gondosan megmûvelt síkságon csupán egy
ponton észlelhetõ kiemelkedés. A kisméretû, de elszigeteltsé-
génél fogva feltûnõ, félreismerhetetlenül mesterséges és való-
színûleg õskori eredetû halom a hozzá legközelebb esõ telepü-
léstõl, Keramlaistól nyugatra 300 yard [kb. 275 m] távolságra
fekszik. Meredeken, a síkság szintjétõl számítva mintegy 70 láb

[kb. 21 m] magasra emelkedik, és lapos tetején körülbelül 120
láb [kb. 37 m] széles. Lábánál egy kisméretû templom áll, nyil-
vánvalóan régi épület, egyike annak a három templomnak,
amely Keramlais ötszáz-egynéhány jakobita háztartásának lel-
ki szükségleteit szolgálja. A domb kiváló megfigyelõhelyül
szolgálhatott Dareios számára, hogy innen szemlélje az ütközet
menetét, mint ahogyan elõdje, Xerxés tette Salamisnál, ahe-
lyett, hogy maga is részt vett volna az ütközetben. A domb tete-
jérõl és alsó részérõl egyaránt jól látható volt, hogy a sima terep
milyen remekül megfelel mind Arrianos, mind Curtius azon
széles csatamezõrõl adott leírásának, melyet a perzsák gonddal
választottak ki és készítettek elõ a lovasság és a harciszekerek
akadálytalan mozgása számára. Emlékeznünk kell, hogy igen
elõnyös volt, hogy az ütközetre október havában (Kr. e. 331)
került sor.20 Azaz még az õszi esõzések kezdete elõtt, és az
asszír síkságot sújtó hosszú száraz évszak után, amikor még az
öntözött talaj felszíne is nagyon tömör és kemény.

Nem szükséges tárgyalnunk itt a két haderõ elhelyezkedését
és az események menetét. Arrianos hadászati ismeretek birto-
kában megírt beszámolója nagyon pontosan bemutatja az
összecsapás egymást követõ szakaszait. Leírja, hogy Alexand-
ros – ahogy feltételezzük – a Ninive közelében tartott négyna-
pos pihenést követõen hadseregét hajnalban csatarendbe állí-
totta az ütközethez, a perzsa állásoktól 60 stadion [kb. 11 km]
távolságra; a két hadsereg „még nem látta egymást, mivel
mindkettejük elõtt (epiprosden) magaslatok (gélophoi) emel-
kedtek. Amikor Alexandros mintegy 30 stadion [kb. 5.5 km] tá-
volságban volt, és serege már lefelé vonult e hegyek lejtõin,
észlelvén a barbárokat, felállította a phalanxát.” Miután Ale-
xandros tanácskozást tartott a tábornokaival, Parmenión taná-
csára tábort vert, és azután – magához rendelve a könnyûfegy-
verzetû csapatokat és a hetairoszok lovasságát – körbelovagolt,
hogy megvizsgálja a leendõ csatamezõ terepét.21 A felderítést
követõen engedélyt adott a hadseregnek az étkezésre és pihe-
nésre. Elvetve az éjszakai támadás tervét, amelyet Parmenión
tanácsolt, a másnapi támadás mellett döntött.22 A perzsák felõl
pedig arról értesülünk, hogy „Dareios és hadserege az éj folya-
mán az elõre felállított hadrendben maradt, mivel elmulasztot-
ták, hogy rendes tábort építsenek maguknak.”23

Ha a Tigris bal partjától Ninivétõl délre egyenes úton indu-
lunk el a fentebb leírt lapos síkság felé, láthatjuk, hogy a perzsa
állásoktól számított 60 stadion vagy 7 mérföld [kb. 11 km] távol-
ság – feltéve, hogy a felvonulás nagyjából a Keramlais körül el-
terülõ síkság középvonalához igazodik – Alexandros seregét
azon alacsonyan fekvõ területre juttatta volna el, amely a 100 láb
szintkülönbséget inch mérettel jelzõ térkép24 szerint a Tigris bal
partjától a Bartallah faluhoz közeli síkság északi pereme felé hú-
zódó magaslat szélétõl északra fekszik. Errõl a területrõl a perzsa
hadsereg aligha lett volna látható. További 30 stadion vagy 3¾
mérföld [kb. 6 km] menetelés az alacsony külsõ vonulaton át
azonban elvezette volna Alexandros csapatait a magaslat déli lá-
bához, és így megközelítõleg ahhoz a helyhez, amelyet a síkság
északnyugati peremén található Minârah Shebek falu jelez.

Számításba kell vennünk Dareios nagy létszámú hadseregét,
mely a birodalom legtávolabbi részeibõl érkezõ egységeket
foglalta magában, és amelyet Arrianos 40 000 lovasra és
1 000 000 gyalogosra becsült. Világos, hogy egy ilyen hatalmas
sereg, még ha figyelembe vesszük is, hogy a számok túlzottak,



csatarendbe, amelyrõl a zsákmányolt perzsa feljegyzésekre tá-
maszkodó Aristobulos nyomán Arrianos ír, csak ott állhatott
fel, ahol a síkság megfelelõ szélességû volt. Nyugati irányban,
amelybõl a makedón támadás várható volt, ilyen kiterjedésû te-
rület a síkságon legközelebb a nagyjából a déli Qaraqoshtól Ke-
ramlaison át a Jabal ‘Aîn-as-Satrah lábáig futó vonal mentén
található.

Ez utóbbi biztonságos védelmet kínált a perzsa hadsereg
jobb szárnyának bármilyen lovas támadás esetén. A bal szárny
számára hasonló, bár kevésbé hatékony védelmet, oldalról, a
Qaraqoshon túli síkság déli pereme mentén elterülõ alacsony
hegyek kínáltak volna. Nem valószínû, hogy a perzsa hadsereg,
amikor az ütközethez hadrendbe állt, a kijelölt vonalon kívül
hagyta volna a jó kilátással rendelkezõ magas dombot Keram-
lais közelében. Talán a magaslatok nyújtotta oldalsó természe-
tes védelem miatt nem rendezkedtek valódi, sánccal kerített tá-
borba a perzsák. Ez az Arrianos által hangsúlyoozott tény, a
fegyverzetben való hosszú várakozás az ütközetet megelõzõ
napon, „minden másnál inkább rontotta a perzsák esélyét a
válságos pillanatban.”25

Arrianosnak magáról az ütközetrõl adott leírásában is talá-
lunk néhány utalást a terepre vonatkozóan, amelyen, mint meg-
tudjuk, a makedón jobbszárny kezdte meg a hadmûveletet. Ezt
maga Alexandros vezette, az oldalán lévõ királyi lovas egység
élén. Azt olvassuk, hogy „embereit inkább a jobb oldal felé irá-
nyította, a perzsák is, ezt követve, a megfelelõ módon mozdul-
tak, bal szárnyuk messze tovább ért el, mint a görögöké. A szkíta
lovasság, a görögökkel párhuzamosan haladva, már érintkezés-
be került az Alexandros fõserege elõtt felállított csapatokkal,
Alexandros azonban továbbra is határozottan jobb felé húzta az
arcvonalat, és már csaknem elhagyta azt a terepet, amelyet a
perzsák elegyengettek”, Dareios pedig kezdett „tartani attól,
hogy ha a makedónok elérnék az egyenetlen terepet, a harcisze-
kerei nem lesznek bevethetõk.”26

Nincs szükség arra, hogy nyomon kövessük a hadmozdula-
tokat, amelyekkel Dareios megkísérelte elérni, hogy „a görö-
gök ne tudják a szárnyaikat elnyújtani”, sem pedig a harc ké-
sõbbi szakaszát. Ez a világos utalás az egyenetlen terepre,
amely felé Alexandros a jobb szárnyával a folytonos jobbra
mozgással törekedett, teljesen érthetõvé válik, ha a térképre te-
kintünk. Ez világosan mutatja, hogy Alexandros szárnyának
jobbra mozgatásával elérte a magasabb terepet, amely a síkság-
nak a Qaraqoshon túli magaslatok által szegélyezett déli pere-
méhez csatlakozott. A terep itt már nem tette lehetõvé a perzsák
számára a kaszákkal ellátott harciszekerek használatát.

Curtius említ egy magaslatot, amelyen a Dareios által felde-
rítésre elõreküldött Mazaios elhelyezkedett, és amelyet ezt kö-
vetõen a makedónok elfoglaltak. Ez megegyezik a fentebb leírt
tereppel.27 Talán ugyanígy a Jabal ‘Ain-as-Satrah magasságára
vonatkozó utalást ismerhetjük fel abban a szöveghelyben,
amely emelkedett szavakkal írja le, hogy az ütközetet megelõzõ
éjszakán az álmatlanul fekvõ Alexandros azt mérlegelte, hogy a
perzsákat jobbról, e iugo montis kellene-e megtámadni, vagy
szembõl rohamozzák meg az ellenséget.28

Amirõl Alexandros történetíróitól Dareios menekülésével és
legyõzött hadseregével összefüggésben értesülhetünk, amely
gyõzelem folytán a nagy hódító Arbélába érkezett, és az ott elhe-
lyezett királyi kincseket mind megszerezte magának: mindaz

nem segít bennünket abban, hogy meghatározzuk a pontos he-
lyét a nehezen kivívott gyõzelemnek, mely Alexandros számá-
ra a hatalmas Akhaimenida Birodalom feletti uralmat
jelentette, és végül utat nyitott Ázsiában a hellénizmus térhódí-
tása elõtt. A csatamezõtõl Arbéláig 600 vagy 500 stadionnyira
becsült távolság, amint láttuk, biztosan erõsen túlzott.29 Arbéla
vagy Erbil és a Bumódos vagy Khâzir folyó közötti távolság,
ahol Dareios, amint állítják, táborozott, a valóságban a jelenlegi
fõút mentén kevesebb mint 30 mérföld. A terepadottságokat
figyelembe véve a közlekedésre használt útvonalnak mindig itt
kellett haladnia.

Bármi legyen a magyarázata annak, hogy a távolság rögzíté-
sében hiba történt, lényeges, hogy Arrianos ugyanazon a he-
lyen utal erre, ahol éppen kifejti jogos ellenvéleményét „az álta-
lánosan elfogadott hagyomány”-ról, amely szerint „a Dareiosz
elleni utolsó ütközet (…) Arbélánál zajlott le.” Szintén hálásak
lehetünk Arrianosnak azokért a kritikai megjegyzéseiért, ame-
lyekben Ptolemaios és Aristobulos mûveire hivatkozik annál a
határozott megállapításnál, hogy „az ütközet a Bumódos folyó
menti Gaugamélánál folyt le”, és a közkeletû, de hibás
helymeghatározással szemben helyesen magyarázza meg
ennek okát.

Arbéla hírneve azóta sem kopott meg. A valószínûleg õskori
eredetû óriási domb, amelyen Erbil városa áll, úgy magasodik
fel, nagy távolságról is észrevehetõen, mintha emlékmû volna,
amely a nagy eseményre emlékeztet. Gaugaméla azonban szin-
tén jelet hagyott maga után a területen, még ha csak a nevével
is, hogy bizonyítsa a valódi helyszínt. Jóval azután, hogy a fent
tárgyalt topográfiai nyomok rávezettek arra, hogy felismerjem:
az a hely, ahol az ütközetet megvívták, nem más, mint a Keram-
lais közeli síkság, Herzfeld professzor egy rövid jegyzetében
megtaláltam Tel Gômel nevének azonosítását a Gaugaméla
névvel.30 Nem lévén tudomásom errõl a filológiai alapon kellõ-
képpen meggyõzõ azonosításról, akkor nem kerestem fel a
helyszínt. A név az ‘Iraq Survey térképén sem található meg.
Azóta azonban Mr. Taylor, az ‘Iraq Petroleum Company kirku-
ki fõmérnöke segítõkészen tájékoztatott arról, hogy a War Offi-
ce 1 : 125 000 méretarányú, J 38/T számú térképe Tel Gômelt a
Khâzir folyó és a Felsõ-Záb összefolyásától északra, mintegy 6
mérföldre tünteti fel. Mindez elvezet bennünket a Khâzir folyó-
nak Keramlaistól délkeletre éppen 6 mérföldre [kb. 9.5 km] ta-
lálható pontjához, ahhoz a helyhez, ahova Kelektõl közvetlen
út vezet. A Bumódos parti Gaugaméla az a hely, ahol Dareios
táborozott.31 A Herzfeld professzor által Gaugaméla nevébõl
levezetett Tel Gômel ezért elfogadható annak a csatamezõnek,
amelyhez mi tisztán topográfiai alapokon jutottunk el.

Az itt elõadott megfigyelések lehetõvé teszik, hogy ismét il-
lusztráljuk egy nagy hadvezérnek és a történelem kutatójának
szavait: „A helyszín a régmúlt egy eseményének fennmaradó
része… Gyakran helyreállítja a tisztaságát annak a képnek,
amelyet a történelem félig elmosódott körvonalakban õrzõtt
meg” (Helmuth von Moltke).

Amióta megírtam a limes-kutatásaimról írt beszámolóm azon
fejezetét, amelybõl a fenti lapokat kivonatoltam, 1940. szep-
tember 27-rõl keltezett levelében dr. W. Tarn segítõkészen a tu-
domásomra hozta, hogy Droysen, fõleg Èerniknek az Erbilbõl
Mószulba vezetõ karavánútról közölt térképvázlata nyomán,32
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nagy munkájának második kiadásában33 a csatamezõt egész pon-
tosan Keramlais (vagy ahogy õ nevezi: Keremlis) közelébe tette;
és a nagy tudóst ebben azóta más szerzõk is követték. Mivel Indi-
ában nem tudok sem Droysen szövegéhez, sem Èernik térkép-
vázlatához hozzáférni, kétséges maradt számomra, hogy akkori-
ban milyen mértékben volt elérhetõ az a hiányos topográfiai
adat, amelyet Droysen a javaslatánál figyelembe vett, hogy tud-
niillik Gaugaméla, ahol Dareios táborozott, nem más, mint Ke-

remlis, és a kis patak, amely a helység közelében folyik, a Bumó-
dos folyó. A terep most megszerzett alaposabb ismeretébõl adó-
dóan, ez az azonosítás a továbbiakban nem tartható.
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Arrianos szövegében attikai stadion helyett a bématisták stadionja
volna is értendõ, a becsült távolság – a szokásos 1 : ¾ arányú hozzá-
vetõleges átszámítással – szintén túl nagy lenne.

30 Sarre–Herzfeld, Archaeologische Reise, I, 144. old.
31 Arrianos, III. 8. 7.
32 Petermann’s Mitt., No. 45.
33 Geschichte des Hellenismus (1877).
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