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Előszó 

Más az, ha valaki messze útról visszatérve, a nagy közön
ségnek beszéli el kalandjait, s más, ha családja s rokonai 
körébe visszahuzódva, kalandjait s viszontagságait a barát
ság fesztelen s bizalmas hangján közli. 

Úti emlékeim e jelen magyar kiadásában csak az első 
szerepben lépek fel. Közép-Ázsia határországainak leírása, 
valamint más részletek, melyek a mi irodalmunkban még 
nagy hézagot pótolhatnának, nem érdeklik annyira aNyu
gatot, mely sokféle ismeretben minket meghaladott. Ezek 
ezuttal elmaradtak. 

Késóbben, ha vándorbotomat valamely nyugalmas haj
lék szögletébe támaszthatom, majd akkor több évi kóbor
lásom történetét a magyar olvasónak egész terjedelmében 
akarom elmondani. Kelet népe vagyunk ugyan, de fájda
lom, legkevesebbet tudunk Keletről. 

Hogy mi lehetett azon vágy, mely a Boszporusz bájos 
partjairól Közép- Ázsia rémséges pusztáira vezetett: honfi
társaim tőlem bizonyosan nem fogják kérdezni. Lehetnek 
olyanok, megfelejtkezve ezen utamra szükségelt 10 évi elő
készületről, számba sem véve a kiállott veszélyeket s nél
külözéseket, melyek előre ismertem, mindent csak cél nél
küli utazási viszketegnek vagy kalandvadászatnak hajlan
dók tulajdonítani. Sajnálom, hogy ezeket az ellenkezőró1 
nem egykét nap alatt győzhetem meg. 

Nyelvészeti tanulmányaim ezen utat mulhatlanul szük
ségessé tették, s fáradságomat a szerzett tapasztalatokban 
dúsan látom megjutalmazva. 

A szomj s éhhalál, rabság, kínpad, tikkasztó homokfer
geteg és más ezernyi veszély, csak igen csekély árnak lát
szanak, ha eszembe jut azon örömteljes remény, hogy az 
őstörténetünk homályát oszlató fáklyához tán még én is já
rulhatok egy szerény szikrával. Szerény ugyan, de létreho
zása nem egy, hanem száz ezer élettel felér. 
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Meglehet, hogy prózai századunkban az "Antiquam ex
quirite matrem" ilyes felfogása soknak majd nagyon külö
nösnek tűnik fel. Az irány egyoldalunak látszbatik ugyan, 
de bátorkodom figyelmeztetni, hogy a magyar nyelv és ős
történet terén tett nyomozások, mint elődeim fényesen be
bizonyították, az általános európai ismeretekre is kisebb na
gyobb eredménnyellehetnek Vajha minden ilyes kisérle
tünket siker koronázná! 

Azon időnek mindenesetre be kell következnie, mikor 
a méltányos Európa elismeri, hogy hazánk természeti fek
vése és történeténél fogva, a keleti és nyugati világ közti 
érintkezésben lényeges szalgálatot tehetünk, és hogy csak 
azon kar lehet a legbiztosabb közvetitő a nyugati civilizati
ának Keletre való átszállításában, mely Europát a Kelet ellen 
századokon át védelmezte. 

A magyar olvasó utazásom kalandjainak ezen leírása he
lyett bizonyosan inkább annak tudományos eredményét 
óhajtja ismerni. Nyelvészeti tapasztalataim minőségét a Ma
gyar Tudományos Akaelemiához még Teheránból intézett 
levelemben már röviden érintém. Azoknak részletes kidol
gozása éltem egyik feladata, és már most is Jegkedvesebb 
foglalkozásom. 

A török-magyar nyelvrokonság kérdése iránt már kora 
ifjúságomtól fogva a legnagyobb érdekeltséggel s előszere
tettel viseltetem, s annak tanulmányozását s tisztába hoza
talát életem feladatává tettem. Immár leghőbb vágyam csak 
az, hogy az eredményeket, melyekhez eddig is e fontos 
tárgyban jutottam, hazámnak s a többi tudós világnak mi
nélelóbb bemutathassam. 

Pesten, december hóban 1864. 

Vámbé1y Ármin 
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Előszó 

Az angol kiadáshoz. 

Én 1832-ben születtem, Magyarországon, Duna-Szerdahely 
mezővárosában, mely a Duna legnagyobb szigeteinek egyi
kén fekszik. Különös hajlamot érezvén nyelvek tanulmá
nyozására, már kora ifjuságomban Europa és Ázsia több 
nvelveivel foglalkoztam. A keleti és nyugati tárházai képez
ték buzgó tanulmányaim első tárgyait. Késóbben a nyelvek 
egymás közötti viszonyai keltének bennem érdeket; és igy 
teljességgel nem meglepő, hogy a nosce te ipsum"-féle is
meretes közmondást magamra alkalmazván, figyelmemet 
mindenek felett saját anyanyelvem rokonságaira és erede
tére fordítám. 

Ismert dolog, hogy a magyar nyelv az ugyenvezett altaji 
nyelvcsaládhoz tartozik; ele a finn vagy tatár ághoz-e, ez az 
a kérdés, mely még eidöntést vár. Ennek kinyomozása, 
mely minket magyarokat mind tudományos mind nemzeti
ségi szempontból annyira érdekel* C *Hibás ennélfogva az 
a vélemény, hogy mi magyarak Ázsiában hátramaradt ro
konainkat keressük. Ilyes cél, elérhetése mind ethnograp
hiai mind nyelvészeti okoknál fogva teljesen lehetetlen, azt, 
ki utána törekednék, vastag tudatlanság vádjának tenné ki. 
Mi nyelvünk etymologiai szerkezetét ohajtjuk ismerni, s 
ezért vizsgáljuk a rokonnyelveket ), volt fő és eldöntő oka 
keleti utazásomnak Az élő nyelvek gyakorlati tanulmányo
zása által ohajtottam meggyőződni a magyar és török-tatár 
nyelvek közötti rokonság tényleges fokáról, mely az elmélet 
gyönge világánál olya meglepó1eg tünt fel előttem. Legelő
ször is Konstantinápolyba mentem. Több éves lakás török 
házaknál, és a török iskolák és könyvtárak gyakori látoga
tása csakhamar törökké, sőt efendivé alakitának át. Nyelvé
szeti fürkészéseim tovább késztének Kelet felé; s midőn 
csakugyan eltökélt szándékom lőn Közép-Ázsiába utazni, 
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tanácsosnak hivém megtartani az efendi szerepé t, és Ke letet 
keleti ember képében látogatni meg. 

E megjegyzések meg fogják magyarázni, mi célja volt 
vándorlásaimnak a Bosporusztól Szamarkanclig. Földtani és 
csillagászati vizsgálatok kívül valának körömön, sőt ilyesmi 
lehetetlenné is vá lt, miután dervis-je llemet vettem fel. Fi
gyelmem leginkább a Közép-Ázsiában lakó népfajokra volt 
irányozva, s ezek társadalmi és politikai viszonyainak, jel
lemének, erkölcseinek és szakásainak igyekeztem vázlatát 
adni a következő lapokon, noha talán a siker nem fe lelt 
meg tökéletesen a szándéknak Arra törekedtem ugyan, a 
mennyiben a körülményekés régibb foglalkozásaim tenné
szere megengedék, hogy semmi fö ldieírás i és statistikai 
tárgy ne kerülje el figyelmemet; mindamellctt azonban nyel
vészeti fürkészeteim eredményeit kell utazásom fő gyümöl
csének tekintenem. Ezeket ohajtom én, érettebb előkészület 
után, a tudományos világ elébe terjeszteni. E nyelvnyomo
zásokat, nem pedig az e lapokon feljegyzett tényeket fogom 
mindig valóeli jutalmául tekinteni oly utazásnak, mely a latt 
hónapokig vándoroltam ide s tova, csupa rongyokkal tes
temen, az életre szükséges táplálék nélkül, s oly veszélyek 
közt, melyek engemet folyvást kegyetlen, sőt kínos halállal 
fenyegettek. Szememre lehetne talán vetni, hogy nagyon is 
sz(ík körre szorítottam tudományos nyomozásaimat; ele 
mikor bizonyos célt tlízünk ki magunknak, nem kell meg
felejtkeznünk arró l, hogy "non omnia possurnus omnes". 

Idegen levé n azon té ren, melyre engeme t ez útleírás 
közrebocsátása vezetett, feladatomat kétszeresen nehéznek 
é rzem oly országban mint Anglia , hogy az irodalom útie
irásokban oly gazdag. Szándékom vala egyszerCíen és szé
pités nélkül felj egyezni minclent, a mit láttam s hallottam, 
míg az első benyomások e levenen voltak emlékezetemben. 
A sikerre nézve nagy kétségeim va nnak, s ezért szives el
nézést kérek a közönségtől. Az olvasók és biráJók tabn sok 
hibát fognak találni munkámban, sa gyönge világosságot, 
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melyet tal{tn némely egyes pontokra derítek, hiheté5leg cse
kély jutalomnak fogják tartani azon szenvedésekért, me 
lyeknek magamat alá kelle vetnem; de szivesen kérem ol
vasóimat s birálóimat, ne feledj ék, hogy én oly földről térek 
vissza, hol a hallgatózás szemtelenségnek tartatik , a kérde
zés véteknek, és a jegyezgetés halálos b(ínnek. 

Ennyit utazásom okairól és céljairól. Könyvem elrende
zésére nézve, hogy minclen félbeszakirást e lkerüljek, jónak 
láttam azt két részre osztani: az elsó1)en utazásom van leirva 
Telwrántól Szamarkanclig és vissza; a második jegyzeteket 
tartalmaz Közép-Ázsia fölclleirási, statistikai, politikai és tár
sadalmi viszonyairól. Remélem , mindkettő egyenlő érdeket 
fog ébreszteni az olvasóban; mert míg egyfelől oly utakon 
jártam, melyeken még európai ember nem hagyott lábnyo
mot, másfe lől jegyzeteim oly tárgyakra vonatkoznak, me
lyek alig , vagy épen még soha sem volt<lk megérintve azok 
által, kik eddig Közép-Ázsiáról írtak. És most legyen szabad 
ama sokkal kellemeseb kötelességet teljesítenem, miszerint 
meleg köszönetemet fejezhessem ki minclazoknak, kiknek 
szives fogadása, midőn Londo nba érkezém, oly hathatósan 
e lőmozdította e munka megje lenését . Mindenek előtt le
gyen szabaci megneveznem Sir Justint és Lady Sheilt. Az ő 
házukban angol nyíltsziv(íséget találtam, párosulva kele ti 
vendégszeretettel; szivcsségöket soha sem fogom felejteni. 
Hasonló mértékben vagyok lekötelezve a föleitan Nestmá
nak és a kirá lyi földirari társulat elnökének , Sir Rodcrick 
Murchison-nak; a nagy keleti nyelvbarátnak, Viscount 
Strangford-nak és Layard parliamenti tag és al-államtitkár 
urnak. Közép-Ázsiában áldást osztottam a tapasztalt szives
ségért; itt csak szavaim vannak, ele ezek őszinték és szivből 
fakadnak. 

London, szeprember 28-án 1864. 
Vámbéry Ármin. 
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I. FEJEZET 

TEI3JUZB L TEliEJ{Á BA. - MEG~IU EZÉS ·miiERÁ BAS fO-
JADT TÁS TÖRÖl KÖ ETSÉ ÉL. - PIWZSA É.. TÖR T 

ÉLET.- E R PAl K VETS.É EK ~ ·URÓPAI EGYl~ EI A 'AH 
ZOl. LATÁBA . - PERR H l-IÁ S A UELGl Ml, POR , Z ÉS 
l ·z KÖVET 'É ;EK. - l lEltAT 11 TOVÁUBlJTAZASOM AKA

DÁLY AI. - KIRÁNDULÁS SIRAZBA. 

] e marchais, e t mes compagnons flottaient 
comme des brancl1es par Veffet du sommeil. 

- Hugo Victor, Omaiah-ben Aiedz-ből. 

E- mlél ~zni fog rá, a ki julius köz p n Perzsiában járt, 
minr örült mid6n a Tebrizh l T h ránba vezető utat 
már háta meg tt érzé. Az egész úL 15, vagy a hogy 

veszszük, l karaván-á llomá ; de az e mb r borzasztóan el
fárad, amint egy megterhelt öszvéren ülve, az áldásos nap 
sugarai a latt kénytelen e nyomorúlt, puszta vidéken, mely 
egész Persiát jellemzi, lassan végig baktatni. Hatziból tanul
mányoztuk, de még sokkal keserűbb, ha jó ideig a Göthe
féle "West-östlicher Divan", a Hugo Victor-féle "Orientales" 
vagy Moore Tamás felséges képeiből szőtt ábrándvilágban 
ringattuk magunkat! Dzsilodráinknak (karaván-vezető) csak 
Teherántól két állomásnyira jutott eszébe, hogy nappal he-

13 



lyett éjjel utazzunk; de ennek is meg volt rossz oldala, mert 
Perzsia hCís éjei nagyon elálmosítják az embert, az állatok 
lassan léptetése mintha bölcsőringat{ts volna, s jól meg kell 
az embernek fogóznia, sőt gyakran tanácsos magát leköt
tetnie, nehogy Morpheust követve egyszerre az éles kö
vekre hulljon. A keleti, már beleszokva az örökös kínba, 
édesen alszik a nyeregben, lovon úgy mint tevén, öszvéren 
vagy szamáron, s mindig mosolyra indított, ha egy hosszu
köntösü pers{tt egy rövid szamár hát{m végig nyujtázva Lit
tam. Lábai majdnem a fölelet látstzanak érintenis fejét a jám
bor állat nyakára hajtva, egész nyugalomban átaJuszik több 
állomást. Akkor még szükség, "a müvészetek anyja" nem 
tanitott meg eléggé, s míg utitársaim legnagyobb része csen
desen alva léptetett mellettem, volt időm a Kervankus és 
Pervin (Fiastyúk) útját tanulmányozni; és türelmetlei1ül te
kinték mindig azon viclék felé, merre a Szuheil és Szitare 
Szubh-nek (hajnal-csillag) elő kellene tCínnie, a mi a reggel 
érkezését jelentené, mert ekkor állomást érünk és kínom
nak vége lesz. 

Nem csoda tehát, ha 1862. julius 13-kán, mint egy félig 
megfőtt hal, közeledtem Perzsia fóvárosához. Mintegy két 
angol mértfölclnyi távolságra megállapodtunk, hogy állata
inkat egy pataknál megitassuk. Ezáltal társaim felébredtek 
és még szemeiket dörzsölve mutaták nekem a tőlünk észak
keletre fekvő Teheránt. Körültekintve, kékes füstöt láttam 
azon vidéken, mely hosszú oszlopokban szállt fel, s koron
kint egy-egy világító kupola t(ínt szemembe. Csak később, 
miclőn e fátyol lassankint eloszlott, részesüibeték azon él
vezetben, hogy a Dar ül Hilafet, a hatalom székét, mint a 
perzsák nevezik, egész meztelen nyomorús{tgában láthas
sam magam előtt. 

A Dervaze No-n keresztül tartám bevonulásomat, s bi
zonyára nem egyhamar fogom feledni, mennyi fáradsá
gomba került a szamarak, tevék és öszvérek tömegén át, 
melyek szalmával, árpával, perzsa s európai árukötegekkel 
megrakva, a kapu bejáratánál borzasztó rendetlenségben 
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tolongtak, magamnak utat törnöm. Lábamat a nyeregben 
magam alá kapva, s a többiehez hasonlóan "haberclar! Ha
berclar"-t (vigyázz!) kiáltva sikerült végre a városba beha
tolnom. Nem kevesebb bajjal törtem keresztül a bazáron, s 
valóban örültem, miclőn végre minclen zúzás, ütés vagy szú-
rás nélkül a török követség palotájához értem. . 

Mi dolgom volt mint magyarnak, kit a Magyar Akádemia 
tudományos külcletéssel bizott meg Közép-Ázsiában, a 
török követségnél: azt meg fogja érteni a t. olvasó, ha ezen 
úti emlékezéseim előszavát elolvasta; s ha nem olvasta 
volna, kérem, tegye meg; ámbár sok ember az előszavakat 
haszontalan sallangnak tekintve, nem szokta figyelemre 
méltatni. Hajclar efendit, ki akkor a portát képviselte a per
zsa uclvarnál, s már ily minéíségben eléíbb Pétervárott és Pá
risban mCíköclött, még Konstantinápolyból ismertem; mincl
azonáltal, hoztam magammal nehány ajánlólevelet legjobb 
barátaitól, s a törökök több izben tapasztalt vendégszerete
tében bízva, meg voltam a jó fogadtatásról győzódve. A 
török követségi palotába tehát azon érzettel léptem, mint 
leendő lahelyembe. Miután az urak már Dzsizerben- nyolc 
angol mértföldnyire Teherántól-voltak jajlak-jaikon (nyári 
súllás), csak ruhát váltottam, s az álmatlan éjeket kipóto
lancló, nehány óráig pihentem; aztán egy a kirándulásra 
bérbe vett öszvérre ültem, s két óra mulva az efenclik közt 
voltam, kik pompás selyemsátor alatt rám nézve még pom
pásabb ebéd elköltésével valának elfoglalva. A követ úgy, 
mint a titkárok, a legbarátságosabban fogadtak gyorsan he
lyet csináltak számomra az asztalnál s nehány perc múlva 
már javában folyta beszélgetés Sztambulról és természeti 
szépségeiről, a szultánról és kormányáróL Oly jól esik az 
embernek, ha Teheránban eszébe jut a l3osporusz, s nem 
csuda, hogy társalgás közben összehasonlítások történtek 
a török és perzsa élet között. Az első benyomásoknak en
gedve a költőileg híres Iran borzasztó sivatagnak, Törökor
szág föleli paradicsomnak látszi!<. A perzsánállátok udvarias 
modort, élénk észt s élcet, mellyel az oszmanli nem bír, de 
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ebben találtam őszinteséget és becsületességet, melyet a 
persánál hiába kerestem. Szép, hogy a persák általában 
véve költői érzékkel és régi nemzeti miveltséggel bírnak; 
de én sokkal szebbenk találom, hogy az oszmanlik minc\ 
szorgalmasabban tanulják az európai nyelveket, s nagy elő
szeretetet mutatnak a vegytan, természettan és történelem 
iránt. 

Késő estig tartott a mulatság. Másnap a többi ott székelő 

európai követségeknél mutattatám be. Gobineau urat, a 
francia császár követét egy katlan alakú kertben, ki sátorban 
találtam, hol a hőség roppant nagy volt, s szinte kedvem 
jött felkiáltani: ugy kell neki, mit keres a francia Perzsiában? 
- Mr. Alison már kényelmesebben lakott; a kormánya által 
Gulabekben vásárolt kertben; igen barátságos volt irántam, 
s nem egyszer volt alkalmam vendégszerető asztalánál azon 
kérdés felett gondolkodni; mi oka, hogy az angol követek 
az őket körülvevő pompa által mindenütt kitCínnek társaik 
közül? Az európai diplomáciai testületeken kívül azon idő
ben több francia s olasz tisztet is láttam Teheránban, s egy 
osztrák genie-tisztet, Gasteiger lovagot, kik nem megve
tendő fizetéssel a perzsa sah szolgálatában álltale Ezen 
urak, úgy hallám, sokat akartak tenni, s a tehetségben nem 
is volt hiány, de Perzsia rendszernélküli kormányzata és a 
persák aljas ármánykodásai igen kis körre szoríták mCíkö
clésöket. Ferruh bán körutat tett volt Europában, hogy ca
binetjeinkkel e lhitesse, mennyire szívökön fekszik a pers
áknak, hogy az államcsoportozatba beléphessenek; és min
denütt kérte, segítsék meg őt , hogy arra a csodás hatású el
ixírre, melyet civilisátiónak nevezünk, minél gyorsabban 
szert tehessen. Eurapai minisztereink elég jószivCíek voltak 
Ferruh bánnak, ki hosszu szakállat, hosszu köntöst és 
magas kalpagot visel, s teljesen komoly kinézéssel bír, min
den szavát elhinni. Egész Európa azt hitte, Perzsia már eu
ropaisitni akarja magát; seregenkint vándoroltak oda a ka
tonatisztek, mCfvészek és kézmívesek, sőt a sah rendkívüli 
küldöttje visszakapta minden adott etiquettevisítjét is; ami 
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csak azért történt, mert Perzsia kormánynak tekintetett, s 
igy az illó tiszteletet meg kellett neki adni. A kis Belgium 
nem csekély költséggel küldött követet Persiába, hogy ott 
kereskedelmi szerzőcléseket kössön, a kereskedelmi viszo
nyokat tanulmányozza, s isten tudja még mi minclen szép 
dolgot vigyen véghez. A követ megjött, s alig hiszem, hogy 
az els() jelentés , melyet ministeriumának tett, "\reni, vidi , 
vici."-vel kezdőc.lött volna; s még kevésbbé hiszem, hogy 
kedve volna másoelszor is meglátogatni "la belle Perse"-t. 
lklgiumot Poroszország követte. A tudós diplomata, báró 
Minutoli, kire e küldetés bízatott, nem is jött többé vissza. 
A tuclományszomj déli Persiába vitte, és két napi járó föklre 
a mennyei Siraztól. - amint a persák nevezik, - a rossz lég 
áldozata lett. Most e városban nyugszik a Bagi Taht megett, 
néh:1ny sz:L!. l ~p ~sny ir ~ lia ri z és SzaaditóL 

éhány n~1ppa l wúnn~1111 érk zclt meg az új olasz király
sftg kö etség . Több mim húsz személyből állt, s egy dip
lomt~tico-kmona i ~s egy tud mányos osztályra vala fel
osztnt. éljai mindig titok maracitak előttem; fogadtatásáról 
ugyan b ·szélhetnék holmit, ele hadd maradjon ez máskorra, 
m<>SL foglalkozzunk inkább az e lókészületekkel utazásun
hoz. 

A török követségnél, jóltevőim szives előzékenysége oly 
helyzetbe hozott , mely egy le ·ndő kolduló dcrvi hez nem 
igen illett. De a kényelem vak ban kellem<.: tle n olt rám 
nézve, s tiz napi pihenés után Teheránban hajlandó lettem 
volna utamat Meshed és Beraton keresztül rögtön folytatni, 
ha oly akadályok, melyektől már előre féltem, csakugyan 
be nem következnek. Azon icléíben ugyanis, midőn Kons
tantinápolyitól eljöttem, a napi sajtóban hirét vettem azon 
háborúnak, me lyet Doszt Mohammed bán. veje és elóbbi 
berati hűbérese Szultán Ahmecl bán, ellen viselt; mert ez el
pártolva tőle, a perzsa sah souveraini lá ':.Íl e lism ··ttt.:. Európa i 
lapjaink, azt hivém, túlozzák a dolg t, • az egé::;z esem, ''Y 
nem nagyon ijesztett meg; nem td<im<.:m ·tzl Hk <t lá lynak s 
utamra indulélc Itt Teher{mban azonban, csal 32 napi jei-
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rófölclre a csatatértől, legnagyobb sajnálattal hallani, hogy 
a háború miatt azon vidékeken a közlekedés meg van sza
kadva, s hogy, mióta az ostrom megkezcletett, egyetlen egy 
karavá~ sem, - annál kevésbbé egyes utazó - érkezett meg 
Heratbol , vagy ment volna oda. Maguk a pe rsák sem mer
ték életöket s vagyonukat kockáztatni; és még több oka volt 
félni az európainak kinek ieJegen vonásai azon vad ázsiai 
tartományokban bizonyosan feltünnének, amint még békés 
idóben is nagy feltCínést okoz megjelenése; most azonban 
kémnek tartatván, az afgánok által kétségtelenül megölet
nék. A dolog világos volt, csahamar belátám, miszerint ily 
körlilmények közt utamat rögtön nem folytathatom; s egy
szersmi~cl azért, hogy ne épen tél közepén érjek Boharába. 
Közép-Azsia sivatagjaiba, elhatárzám utamat a következő 
márciusig elhalasztani. Akkor a szép évszak még előttem 
lesz, s ~ddig a politikai viszályok, melyek most Heratot, 
Közép-Azsia e kapuját, eltorlaszolják, talán szintén meg fog
nak szCínni. 

Szeprember e lején hajoltam meg ekép a szükség paran
csai előtt; s az olvasó képzelheti, mily kellemetlen lehetett 
rám nézve öt-hat hónapot töltenem oly orszúgban, mely 
csak másodrangú érdekkel bírt rám nézve, s melyről már 
sokan és jól írtak. Kein , hogy Perzsiát tanulmányozzam, 
hanem hogy a jövőmre k{u·ossá válható nyugalmat elkerlil
jem, hagytam el mint félig-meddig cleJvis, a vendégszerető 
törököket, Iszpahanon át Sirazba rnentem, s igy legalább 
volt alkalmam a régi iráni kLJ!tura annyiszor leírt emlékeit 
!áthatni. 
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II. FEJEZET 

VJSSZATÉRÉS TEHERÁNBA,- A SZUNNITÁK, DERVISEK 
ÉS HADZSIK TÁMOGATÁSA A TÖRÖK KÖVETSÉGNÉL,
A SZERZŐ EGY MEKKÁBÓt VISSZATÉRŐ, TATÁR HAD
ZSIKBÓL ÁLLÓ KARAVÁNNAL ISMERKEDIKMEG.-A KÖ
LÖNBÖZŐ UTAK.- SZERZŐ ELHATÁROZZA A HADZSI
KOZ CSATLAKOZNI.- HADZSI BILAL.- SZERZŐ BEMU
TA'ITATIK LEENDŐ UTITÁRSÁNAK.- AZ UTAZÁS A JO
MlJTL'KON SA NAGY PUSZTÁN KERESZTÜL ELHATÁ

ROZTATIK. 

A párthusok elvnek tartották, hogy senki idegennek 
az átjárást földükön meg nem engedik. 

Heeren: Handbuch der Alten Geschichte. 

M
ár 1863. ' vi január közel rá ján ism '•t Teheránban 
voltam, !őr ·· l< jól L őim v •nd ' gsz 'rető körében. 
Most term '\ z t s n másk ·pp állt ~ dolog a készi.i

letekkel, másképp az elhatározással; megCmtam a hiábavaló 
várakozást s elszántam magamat, hogy kerüljön bár a leg
nagy bb álclozatokba, hozzáfogok terv m léle. ítés h z. A 
köv t gn ~ 1 régi szokás voltaz évenkint B ka rá ból, ívából 
és Kokan Iból P rsián keresztül nagy számmal a töröl bi 
rodalom felé utazó haclzsikat és derviseket valamivel segí-
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teni, <Jmivalócli jótétemény e szegény szunnita koldusokra 
nézve Persiában, kiknekk a siíta persák soha egy fillért nem 
adnak. A követségi palotának tehát hetenkint megvoltak 
vendégei a távol Turkesztúnból,s nekem nlindig nagy örö
mömre szolgált, ha egy ily rongyos vad tatárt szobámba hí
hattam, ki aztán annyi éRikest beszélt hazájáról, s kinek tár
salgása különös becscsel bírt philologiai studiun1aimra 
nézve. Ezen emberek roppantul bámulták irántok tanusított 
előzékenységemet, mert céljaimról persze nem is álmocltak, 
sa karavánszerájban, melyet átvonulásko r érinteni szoktak , 
csakamar azon hír terjedt el, hogy Hajclar efendi, a szultán 
követe nemesszívCí ugyan, de Resici efendi - (saját csekély
ségemnek álneve) a delvisekkel testvérekként bánik, s ti
tokban talán maga is az. 

Ilyen hírben állván, nem volt okom csuclúlkozni , hogy 
az átutazó cle!·visek elóbb jöttek hozzám, s csak aztán men
tek a miniszterhez, mert ennél gyakran nem nyerhettek fo
gadtatást, s csak az én közbenjárásomra kaphatták meg a 
nekik járó obulust, vagy érhették el egyéb vágyaikat. Igy, 
március huszaclikán négy hacl zsi jött hozzám azon kéréssel, 
mutatnám be őket a suitán képviselőjének, mert panaszt 
akarnak emelni a persák ellen, kik Mekkából visszatértök
ben Hamadannál megvették rajtuk a szunni-adót, melynek 
szedését a szultán már rég megtiltá , s melyet maga a perzsa 
sah se_m helyesel. 1 "N~m akarunk pénzt ő excellentiájMól, 
monclak, csak azt akaquk, hogy szunnita földieink ezentúl 

l A jó tatárok ugyanis azon vé leményen v:mnak, hogy a szu ltánnak, val
l á~uk fej ének, az egés1. vilftg engeddrnc~séggeltarrozik . Az egész szunnil<l 
vibg Sl.emében az jogos blifája (utódja) Moha rn mednek, aki az eman:tt i 
seri fe-t , vagyis a neme~ hagyományoka t bírja. Ezek peclig l) mincbzon 
ereklyék, melyek Stambulban a 1-lirkai- Szeadet-épületbe n őri z letnek . P. 
o. a próféta köpenye, zászlaja, sza kálla és fogai, melyekel egy ütközetben 
c lhul latoll; néhány öltönyclarab, koránok s feg)'verek, mci)'Ck a négy cbő 
kalifa tulajdonai vo ltale 2) Mekka, Medina, Jerusálem s a/ isziam egyéb 
búcsCtjáró helyei . 
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ne fizessenek vámot, mikor a szent helyeket látogatni jár
nak." Ez önzetlen szavak egy keleti ember szájából feltün
tek el6ttem, keményen szemök közé néztem vad vendége
imnek, és meg ke ll vallanom, hogy e lvadultságukés szegé
nyes öltönyeik dacára valami nemességet láttam bennök, s 
e lső perctől fogva titkos vonzaimat é rztem irántok. Jó ideig 
beszélgettem velök, hogy megtudhassak holmit társaikról, 
az utról, melyet távol hazájoktól Mekkáig megjártak, s az 
irányról, melyen most Teheránból kié1ve haladni akarnak. 
Szószölójuk többnyire egy, kínai Tatárországból, ely Kis
Euhara is neveztetik, való haclzsi volt, ki rongyait egy új 
zöld clsubbe-val (felső posztó ruha) takará be, fej én óriási 
fehér turbánt viselt, s e leven tüz(í szemeivel a többieken 
gyakorolt felsőbbséget minden pillanatban kitünteté. Be
mutatván magát, mint az akszui (Akszu kínai Tatárorszgág
nak egy tartománya) vang (kínai kormányzó) imámját, ki 
már másoelszor látogatá meg a szent sírt,s igy kétszeres had
zsi lett, megismertetett egy másik, hozzá legközelebb ülő 
társúval, s tudtomra adá, hogy a jelenlevők a 24 Jelket szám
láló kis haclzsi-karaván fejeinek tekintendők. "Társaságunk, 
mondá a szóló, ifjak és öregekből , gazdagok és szegények
ből, jámbor emberek és laikusokból áll, s mégis a legna
gyobb egyetértésben é lünk egymássa l, mert mindnyájan 
Kokanel és Kasgarból valók2 vagyunk - és buharaiak , ezen 
viperái az emberiségnek, nincsenek köztünk." Közép-Ázsia 
őzbeg (tatár) törzseinek ellenséges indulata a tadsíkok (a 
perzsa őslakosság) iránt rég ismeretes volt már előttem ; 

nem akartam tehát e tárgyról tovább kérdezősködni, s in
kább azon tetvet tuclakoltam, mely szerint vissza való utjo
kat intézni szánclékoznak. ",nnen hazánkba, magyarázák a 
tatárok, négy út vezet; az egyik Asztrakanon, Orenburgons 
Bokarán keresztül; a másik Mesheclen, Beraton és Bokarán; 
a harmadik Meshecl, Me1v és Bokarán; a negyedik a turk-

2 Kasgarnak neveztetik gyakran az egész kínai Tatúrorszflg 
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man sivatagon, Kíván és Bakarán :.ít. Az els6 kett6 nekünk 
nagyon drága; aztán most a herati háboru is nagy akadály; 
a két utóbbi út ugyan nagyon veszélyes, ele mégis ezek 
közől kell egyet választanunk, s erre nézve tőled is kérünk 
tanácsot. " 

Már egy óra óta beszélgettem velök, nyiltszívüségök 
megtetszett; s ámbár az idegen faj feltúnő vonásai, szegé
nyes ruha, s a fáradságos utak temérdek nyomoraitól ezen 
emberek egészen vad, szinte ijesztő kinézéssel birtak, még 
sem állhattam ellen azon gondolatnak: nem volna-e jó, ha 
e zarándokok társaságában tenném meg közép-ázsiai uta
mat? Ők, mint bennszülöttek, legjobb mentoraim lehetné
nek, azonkivül Resici efendi dervisnek tartanak, mint ilyet 
láttak a török követségnél, s nem a legjobb lábon állnak 
Bokarával, Közép-Ázsia ezen egyetlen városával, melyt61 
magam is féltem , mert elődeim szerencsétlen sorsa attól fél
nem megtanított Nem haboztám azonban sokáig, és köz
lém velök tervemet Tudtam, hogy okaimat fogják kérdezni, 
s az olvasó képzelheti, hogy e törzsökös ke letieknek nem 
beszélhettem tudományos célokról; ők nevetségesnek ta
lálták volna, hogy egy efendit, azaz egy urat, ily abstrakt 
cél annyi veszélylyel s fáraelsággal clacolásra bíron; sőt talán 
okot leltek volna benne a gyanúra. A keleti nem ismeri a 
tuclományszomjat, s nem is hiszi annak létezését; s miután 
e közép-ázsiai fanatikus muzulmánok nézeteivel nem aka
rék ily rideg ellentétbe j6ni, hawgsághoz kellene folyamod
nom, mely társaimnak is hízelegjen és saját célomat is elő
segítse. Azt monclám tehát nekik, hogy rég át vagyok hatva 
azon csendes, bár forró vágytól, Turkesztant, (Közép-Ázsia) 
ezen még egyetlen székelyét a meg nem hamisított isziam 
erénynek, meglátni, s Kíva, Buhara és Szamarkanel szenteit 
meglátogatni. Ezen gondolat, folytatnám tovább, hozott ide 
Rumból (Törökország), már egy év óta várok Persiában, és 
hálát adok Istennek, hogy ily utitársakat küld számomra, 
kikkel most már folytathatom utamat, és elérhetem kitüzött 
célomat 

22 

Bevégezvén beszédemet, a jó tatárok meglepetten te
kintének egymásra , ele csakamar magukoz tértek utazási 
szándékom feletti bámulatukból s azt mondták, hogy most 
már biztosan tudják, amit azelőtt csak sejtettek, t. i. hogy 
dervis vagyok, s nagyon örülnek, ha méltóknak találom 
őket azon barátságra, hogy oly hosszú és veszélyes uton 
velük menni akaro!<. "Mindnyájan készek vagyunk nem 
csak barátaiddá, hanem szolgáiddá is lenni, mondá hadzsi 
Bila! , fentemlített szóvivőjök , csak arra kell figyelmeztet
nüttk, hogy a turkesztáni utak nem oly biztosak, mint a per
zsiaiak s törökországiak. A mi utunkon gyakran heteken át 
nem találunk házat, kenyeret, sőt egy csepp ivóvizet sem: 
s ehez járul még az, hogy félnünk kell, nehogy agyonve
ressünk, elfogassunk s eladassunk, vagy a homokzivatarok 
által eltemettessünk. Gonelolel meg jól efendi, amit tenni 
akarsz! Később meg találnád bánni , s mi nem akarnók, 
hogy minket okozz szerencsétlenségedért. Azonkívül ne fe
leclcl, hogy földieink otthon tapasztalás és világismeret te
kintetében sokkal hátrább állnak nálunknál, s minclen ven
dégszeretet dacára a távolról jövő idegent folyton gyanús 
szemmel nézik. Aztán, mikép fogsz visszautazni egyedül, 
nálunk nélkül?" 

Könnyen felfogható, hogy e szavak nagyon hatottak 
rám, - c.le számlékomat meg nem rendíthettéle Eloszlatám 
bat'átim aggodalmait, beszéltem nekik régebben kiállott fá
raclalmakról, ellenszenvemről a földi kényelmek, s különö
sen ezen francia ruhák iránt, melyeket ex officio kellett vi
selnünk. "Ismerem e világ venclégfogadó-jellemét\ moncla
nám, melyben létezésünknek csak nehány napjára veszünk 
szállást, s hamar kiköltözünk belőle, hogy másoknak helyet 
adjunk; és kacagom a mostani muzulmánokat, kik nem 
csak a holnapról, hanem tíz évvel előre is akarnak gondos-

3 Miilmank<inei penclsruzi , azaz: .. öt napos vc:ndégfogadó"- nak nevezik 
a kelet bölcsészei e föleli világol . 
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koclni. Igen barátim, vigyetek magatokkal , nekem el kell 
mennem a tévedésnek e blínfészkéből, melyet már tökéle
tesen meguntam." 

Ez elég volt; ellenkezni ugy sem akartak. A clelviskaraván 
fejei rögtön felfogadtak utitársnak, kölcsönösen megöleltük, 
megcsókoltuk egymást, miben persze nem csekély önlegyő
zésre volt szükségem, midőn e minden képzelhető illatú 
ruhák és testekkel oly közeli érintkezésbe kellett jönnöm. A 
dolog tehát már tisztában volt, csak Hajclar efenclit, jóltevő
mct kellene még meglátogatnom, vele szándékomat közöl
nöm és támogatását, különösen ajánlatát a haclzsik előtt ki
kérnem, kiket ugyanekkor szándékom volt neki bemutatni. 

Tervemeleinte természetesen ellenzésre talált. Őrültnek 
mondtak, hogy oda akarok menni, aho~nan elődeim közől 
még egy sem tért vissza, s ami több, oly emberek társasá
gában, kik !.;:épesek egy fillérért megölni. A legborzasztóbb 
képeket rájzolták lelkem elé, de belátván, hogy minden 
igyekezet, terv mt61 elrftnr ríwni , sikeretl n, v ~gre taná . o
kay-~ícltak, s iparkodLa! am "nnyire csak ! ~het, · g ílen i raj
tam. Hajclar efendi :lfoga lá a hadzsikat, rendbeh zta ügy ·
iket, elmondá nekik szándékomat épen oly móclon, mint 
én azt elbeszéltem volt, s azon megjegyzéssel ajánlott ven
clégszeretetökbe, hogy viszontszivességet remélhetnek, 
mert aki rájuk bízza magát, efendi, a szultán titoknoka. -
Nem voltam jelen a látogatáson, de hallám, hogy hlíséget 
igértele A t. olvasó látni fogja, mily becsülettel tarták meg 
szavukat, mikép menté meg a nemes török követ pártfogása 
életemet, melyet annyi veszély fenyegetett, s mikép minclig 
hadzsitársaim hlísége mentett ki rosz helyzetembó1. Később 
hallám, hogy Hajclar efendi társalgásközben, I3okaráról 
lévén szó, kifejezé rosszalásár az emir4 politikája felett, ami 
társaimat kik hasonló nézeten voltak, nagyon megörven-

4 Emh·nek cimezik a bullami fejedelmet. Híva és Kokanel uralkodói "k:ín" 
címet vise lnek. 
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clezteté. Aztán a minden vagyon nélkülieket tudakolta kö
zőlök, s ezeknek mintegy 15 aranyat adott. Nagy segély volt 
ez oly embereknek, kik kenyéren s vizen kívül más kényel
met nem keresnek a világon. 

Elindulúsunk nyolcadnapra tüzetett ki. Ezalatt hadzsi 
Bila! szorgalmasan meglátogatott; bemutatá földieit Akszu
ból, jarkend és Kasgarból, kik jobban hasonlítottak borzasz
tóan. eltorzított csavargókoz, mint jámbor zaránclokokoz. 
Kiilönös érdekkel viseltetett azonban fogadott fia, Abdul 
Kacler, egy 25 éves kamasz iránt, kit famulusomnak ajánlott. 
"Hlí, ,de L'1gyetlen fickó, szólt haclzsi Bila!, sokat tanulhat 
tőled, csak szolgáltasd magad az úton általa, fog ő neked 
kenyeret sütni és theát főzni, nagyon jól ért hozzá." Hadzsi 
Bila! tulajdonképeni szándéka az volt, hogy Abdul Kader 
nekem necsak kenyeret süssön, hanem segítsen azt meg
enni is, mert még egy másik fogaelott fia is volt vele az úton, 
s a gyaloglásban kiéhezett két legény nagy teher volt rá
nézve. Megigérém, hogy elfogadom az ajánlatot, mi őt na
gyon megötvendezteté. Őszintén szólva, hadzsi Bila! gya
kori látogatásai gyanút költhettek volna bennem, s könnyen 
azon gondobtra jöhettem volna: ez az ember azt hiszi, hogy 
jó fogást tett rajtad, s azért iparkodik ennyire téged magával 
vihetni, mert fél, hogy még el találnál állani szándékodtóL 
- De nem, nem akartam, s nem is volt szabad gyanakod
noin, s hogy határtalan bizalmamról meggyőzzem, megmu
tatám neki azon kevés pénzt, melyet az útra magammal vit
tem, s kértem, mondja el pontosan, mily alakot s öltönyt, 
mily modort és szokásokat kell felvennem, hogy társaimhoz 
a lehetőleg hasonló legyek, s így a szünteleni feltünést el
kerülhessem. E kérés neki nagyon megtetszett, s könnyen 
képzelhető, hogy a tanítás kissé különös volt. Minclenek
előtt tanácslá, borotváltassam le fejemet, mostani eurapai 
török ruháimat cseréljem fel buharaiakkal, s ágynemCít, 
fehér ruhát s minclen eféle fénylízési cikket amennyire 
lehet, ne vigyek magammal. Híven köverém tanácsait, s az 
equipirozás nem sokba kerülvén, hamar meg voltam vele, 
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és három nappal a kitűzött határicléS elé5tt már készen valék 
nagy uramra indulni. 

Ezalatt egyszer elmentem a karavanszerajba, utitársaim 
szállva voltak, nekik a látogatást visszaadni. Két kis cellában 
laktak, az egyikben ti zennégyen , a másikban tizen. Az első 
benyomást, melyet e nyo morral és sze nnyel telt lyukak 
reám te ttek, so hsem fogom feledni. Kevés birta közől ök az 
utat a maga emberségéből megtenni, nagyobb részt koldu
lásra szorultak. Oly foglalkozásban találtam őket, melyek 
Jeirásával nem akarok a t. olvasóban undo rt gerjeszteni, s 
melyre késóbb én is rákényszerültem. A legszivélyesebben 
fogadtak, zöld théát készítettek számomra, s csak pokoli 
kín közt birtam egy nagy buharai csészét te le e cukortalan 
zöldes vízzel meginni, mire nagykegyesen még egy máso
clikkal is megkináltak, de már erre bocsánatot kértem. Itt 
volt alkalmam valamennyi utitársammal összeölelkezni , 
minclegyik testvérnek nézett s nevezett, s miután minclen
ikkel még külön kenyeret törtem, leültünk egy körbe, vég
legesen elhatározni az irányt, amely felé menni fogunk. -
mint már fentebb emlitém, két út közől kellett választanunk. 
Mindketté5 veszélyes vo lt, mert azon sivatagon ke resz tül 
kelle keresztül mennünk, melyen a turkmanok tanyáznak, 
s a lényeges különbség csak a törzsök különfélesgégében 
volt, melyek annak egyik és másik részét lakták. Az egyik 
út, Mesheclen, Merven és Bakarán keresztül a legbiztosabb 
lett volna , ele itt a Tekke-törzsön, legvada bbján minclen 
turkmanoknak kellett vo lna áthatolnunk, kik senkit sem ki
mélnek, s magát a prófétát is eladnák rabszolgául, ha keze
ikbe esnék. A másik részen a Jomut turkmanok, egy becsü
letes és vendégszerető népek laknak, de itt egy 10 állomás
nyi sivatag terült el, melyen egy csepp ivóvize t sem találni. 
Nehány megjegyzés után a jomut törzs között s a nagy si
vatagon, Kíván és Bokarán át vezető utat választottuk. ,Jobb 
az elemek, mint az e mberek gonoszsúgával megl<i.iz
deni, "vélték barátaim. "Isten kegyelmes, mi <IZ ő Lttj ftt járju, 
s bizonyára nem fog elhagyni." A ltuliiro7.Hl megerősitéseül 
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hadzsi Bila! e lmondá az esküt; amíg beszélt, minclnyájan 
égnek tartottuk kezeinke t, s miko r elhallga tott, kiki szakállát 
fogta meg, s hangosan rámoneita az áment. Felkeltünk ülő

helyeinkről , s ők fels zólítottak, hogy ho lnapután korán reg
gel jönnék el, hogy elinclulhassunk. Haza tértem, s e két 
napon át a legnagyobb, s a leghevesebb küzdelem volt le l
kemben. Még egy pillantást veték a fenyegető ve·szélyekre, 
s azon eredményekre, melyek utamból származhatnak. Ke
resni ~tkartam okokat, melyek ily merész lépést igazolhat
núnak: de szinte mámo rban valék, gondolkozásra képtelen. 
Hiába figyelmeztettek utitársaim álarcos gazságukra, hiába 
rémi'tgettek Conolly, Stocldart és Moorcroft szerencsétlen 
sorsával, nlocqueville nem rég történt ese tével , k i a turk
manok kezeibe esett, s kit aztán tizezer aranyon kellett a 
rabszolgaságból kiváltani. Mindez véletlen volt e lőttem, s 
nem birt e lre ttenteni . Csak egy aggodalom volt: lesz-e elég 
physikai erőm, ellenállhatni az elemek viszontagságainak,az 
idegen tápláléknak,a folytonos szabad ég alatt lé teinek si
lány öltözetben, ágynemlí nélkül: s miként fogok béna lá
bammal, mely oly kö nnyen elfá raszt, gyalogolni tudni?- S 
csak is ebben áll mind az, ami utamban merényletnek ne
vezhető. 

Mi győzött e le lkiharcban, fe lesleges emlitenem. Indu
lásom előtti este búcsut vevék barátaimtó l a török követ
ségnéL Utazásom ti tkát csak ketten bírták, s míg az europai 
gyarmat azt hitte, hogy Meshedbe megyek, elhagytam Te
her{mt , hogy Asztrabad és a Kaspi tenger felé folytassam 
utamat. 
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ELINDULÁS 
TEHERÁNBÓL 



III. FEJEZET 

ELJNDULÁS TEHERÁNBÓL ÉSZAKKELETI IRÁNYBAN- A 
KARAVÁN TAGJAI, - A SIÍTÁK GYÜLÖLETE MINDEN 
HADZSI IRÁNT, - MAZENDRAN, - ZIH.AH, - HEFTEN, -
TIGRISEK ÉS SAKÁLOK,- SZARl,- J(AHATEPE 

Beyond the Caspian's iron gates - Moore. 

M
ÁRCZIUS 28-kán, jókor reggel megjelentem a ka
ravánszerajban, mint kitüzött gyűlhelyen. Bará
taim közől azok, kik a perzsa határig birtak es'Y 

öszvért vagy szamarat bérleni, már felcsizmázva, felsar
kantYúzva készen álltak, a gyaloglók is felvették már csa
rukjokat, - ami igen czélszerü lábbeli volna gyalogság szá
mára, - és szent datolyafa-botjaikkal kezökben, türelmet
lenül látszottak a jelt várni az indulásra . Nagy bámula
tomra láttam itt, hogy azon nyomorul ruha, melyet Tehe
ránban viseltek, városi-, tehát díszöltözetük volt. Ezt ki
mélendő, mindenki utiruháját vette föl, mely ezer meg 
ezer darab rongyból állt, derékon egy darab kötéllel át
kötve. Tegnap koldusnak tartám magamat uj ruházatom
ban; de ma, társaim között beiilettem volna bíboros király
nak. Végre hadzsi Bila! felemelé kezeit az indulási áldásra , 
s alig fogta meg mindenki szakállát, hogy rámondja az 
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ámen, a gyalogJók kirohantak a kapun, hogy minket lo
vaglókat, illetőleg szamaragolókat megel6zzenek. Utiter
vünk szeri11t Teher;lntól északkeletri.ek tartva, Szari felé 
kellett mennünk, hova nyolcz állomás után reméltünk el
érni. Dsadsernc\ és Firnzkuh felé forelultunk tehát, Tau
san-Tepét, a kisrály kis vaclészkastélyát balra hagytuk s 
egy óra mulva azon hegyszorulat bejáratánál voltunk, hon
nan utoljára lehet a teheráni síkon végig tekinteni. Nem 
állhattam meg, hogy még egyszer vissza ne forduljak. A 
nap már egy láncizsányi magasra volt, a mint a keletiek 
monclják, és sugarai nemcsak Teheránt, hanem Abdul 
Azim sah kt1poláját is beragyogr;tlc - Teheránban ez idő
ben már a természet is virágzik, s n1eg kell vallanom, hogy 
e város, mely a múlt évben oda érkezésemkor oly kelle
metlen benyomást tett rám, most elragadó szépnek tetszett 
előttem. E tekintettel istenhozzádat mondék a szép euro
pai civilisatió legszélső előőrsének, hogy oda menjek, a 
hol a vadság s barbarság szélsőségeit fogom találni. Mé
lyen meg valék hatva, s nehogy társaim észrevegyék meg
illetődésemet, gyorsan befordítám öszvéremet a hegyszo
rosba, melynek falára már felirva láttam számomra esetét 
jelmondatot: Lasciate ogni speranza! 

Társaim ezalatt hangosan elkezdték recitálni a koránt 
és telkineket (hymnusok) énekelni, mint valódi zarándo
kokhoz illik. Nekem elnézték, hogy nem vettem részt e 
foglalkoz{1sban, mert tudták, hogy a rumik (oszmanok) 
nincsenek oly szigoru vallásosan nevelve, mint Turkesztan 
lakói; de remélték, hogy társaságuk lassanként majd 
engem is fel fog lelkesíteni. Ezalatt lassan léptetve megyck 
utánok, s bemutatom öket az olvasának, mert igen sokáig 
fogunk velök utazni, s mert ők valóban a legbecsCdetesebb 
emberek voltak, kikkel e vidéken találkoztam. A karaván 
tagjai valának: l) hadzsi I3ilal Akszuból (Chinai-Tatáror
szág), ugyane tartomány chinai muzulmán kormányzój{t
nak udvari imamja. Vele voltak fogaelott fiai: 2) haclzsi 
Isza, 16 éves ficzkó és 3) ludzsi Abdul Kader, kit már em-
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líték. A társaságot, ugyszólván, hadzsi Bila! védnöksége alatt 
képezték továbbá 4) haclzsi Juszuf, gazdag chiani-tatár pa
raszt unokaöcscse, 5) hadzsi Alival, egy tiz éves végtelen 
piczi kirghiz-szemi.i fiuvaL E kettőnek még 80 arany uti
költsége volt, s azért gazdagoknak mondattak, ámbár e gaz
dagság nagy titokban tartatott. Ketten béreltek egy lovat, s 
míg az egyik a nyeregben ült, a másik mellette gyalogolt; 
6) haclzsi Ahmecl, egy szegény mollah, ki koldusbotra tá
maszkodva végzé zaráncloklását. Ugyanez, és hasonló kö
tiilmények közt volt 7) hadzsi Haszan, kinek apjautközben 
meghalt, s ki most szegény árván tért haza; 8) hadzsi Jakub, 
hivatásánál fogva koldus, mely mesterséget apjától örökölte; 
9) idősb hadzsi Kurban, tulajdonképpen paraszt, ki köszö
rülő kerekével egyszer egész Ázsiát bevánclorolta, Konstan
tinápolyig s Mekkáig máskor Tibeten át Kalkuttába, ismét 
máskor a kirghiz sivatagon keresztül Orenburgig s Tagan
rogig barangolt; 10) ifj. hadzsi Kurban, ki szintén útközben 
veszté el atyját, s ennek testvérei; ll) haclzsi Szaid és 12) 
hadzsi Abdur Rahman 14 éves beteges gyermek, kinek lábai 
Hamadannál a hóban elfagytak, s ki az egész uton Szamar
kandig borzasztóan szenveclett. 

Mindezek Khkanclba, Jrkend és Akszuba, tehát chinai 
Tatárország két szomszéclos kerületébe valók voltak és 
haclzsi Bila! kiséretét képezték; 13) hac\zsi Sejkh Szultan 
Mahmucl, Kasgarból , egy fiatal rajongó tatár, egy híres 
szentnek, Hazreti Afaknak családjából, kinek sirja Kasgar
ban van. Seikh Szultán Mahmud barátomnak apja költő 
volt, minden igyekezetésnek czélja Mekka vala, s midőn 
sok évi szenvedés után végre a szent várost meglátta, meg
halt benne. Fiát tehát kettős ezét vezette volt ez utra: el 
akart zarándokolni a prófétának s apjának sirjához. Vele 
voltak 14) hadzsi Huszejn, rokona és 15) hadzsi Ahmecl, 
volt chinai katona a sivai ezredből, mely muskétákkal van 
fölfegyverezve és muszulmanokból áll. 

A khokancli khánságból valók voltak 16) haclzsi Szalih 
Chalife, ki az Isant, azaz a sejkh czímet iparkodott el-
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nyerni, s igy a fél papi rendhez tartozott; áldott jó ember, 
kire még gyakrabban visszatérünk. Őt kísértélc fia 17) 
hac\zsi Abdul Baki s öccse 18) haclzsi Abdul Kacler, aki 
meds'zub,vagy is az isten iránti szeretettöl elragadott 
ember volt; kinek, ha 2000-szer egymásutún Allah-ot kiál
tott, szája tajtékzani kezdett, s igy a legboldogabb álla
potba jutott. (Mi europaiak ezt nyavalyatörésnek nevez
zük,- ele lesz még szó róla.) 19) Hadzsi Kari Meszucl. Kari 
annyit jelent, mint Törökországban Hatiz, azaz oly ember, 
ki az egész koránt könyv nélkül tudja; 20) ennek fia hadzsi 
Gajasedclin, 21) hadzsi Mirza Ali és 22) haclzsi Ahrarkuli, 
kiknek még maradt valamijök utiköltségükből, s kik most 
közösen béreltek egy szamarat; 23) hadzsi Nur Moham
med, kereskedő, ki már másodszor volt Mekkában ele . , 
minclig más helyett. 

Igy folytatók utunkat az elburzi hegyláncz minc\ig 
emelked() magaslatain. Barátaim észrevették lehangoltsá
gomat s vigasztalni iparkodtak; különösen haclzsi Szalih 
bátoritott, s biztositott, hogy minclnyájan testvérként sze
retnek. "Csak segitsen meg Islen, hogy minélelöbb kiér
jünk a siíta eretnekek ország{tból, aztán a szunnita turk
manok, törzs- és hitrokonaink közt majd jól megélünk." 
Csakugyan szebb jövöt reméltem s paripámat sebesebb 
haladásra nógatám, hogy szegény társaim közé keverecl
hessem, kik ellíl gyalogoltak. Félóra alatt utolértem őket s 
láttam, mily jókedvüen gyalogolnak, ámbár már egyszer 
megtették az utat Turkesztanból Mekkába, s most onnan 
ismét gyalog térnek vissza. Nehányan víg dalokat énekel
tek, melyek nagyon hasonlitottak a magyar népdalokhoz, 
mások kalanelokat beszéltek el, melyeket vándorlásaikon 
átéltele Nagyon érdekelte mulats{tg, melyböl e népek fel
fogási módját ismerhetérn meg. A mint Teheránt elhagy
tam, teljesen a közép-ázsiai életben találtam magamat. 

Mialatt felváltva, egyikkel másikkal beszélgettem, a szo
kott marsokban folytatók utunkat. Nappal meglehetős 
meleg volt, bár korán reggel, különösen a hegyes vidéke-
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ken, nagyon fagyott, annyira, hogy vékony ruhámban nem 
birtam kiállani lóháton s le kellett szállnom, hogy kissé 
felmelegecljem. Lovamat egy gyalogoló haclzsinak adtam, 
ki ezért botját engeelte út nekem, s hosszu távolságra ki
sértem a gyaloglókat, kik folyton a legélénkebben beszél
tek hazájokról, s miclön Mergolan, Namengan és Khokand 
kertjei felett eléggé fellelkesültek, egy telkin érieklésbe 
fogtak; melyben én is résztvevék, leghangosabban kiáltva 
annak refrainjét: Allah! Ja Allah! - Az ifjak minc\en ily kö
zel<:Liési kisérletet elbeszéltek az öregeknek, s ezek na
gyon örültek és váltig monclogatták: "haclzsi Resici (ez volt 
mostani nevem) valóeli dervis, bekSle még minc\en válha
tik." 

Négy napi járás utún Firuzkuhba értünk, mely megle
hetős magasan fekszik, sútja igen fáradságos. A város egy 
hegy tövében fekszik, melyen egy a Sah-Nameh-ben em
litett vár áll, - most már romban, - s arról nevezetes, hogy 
iLL vég:t.őcl i k az . rak-Ad~ m i tartomány és kezclöc\ik Ma
z~ndrm . M;ísnap reggel egyenesen északi irányban foly
Lattuk lll 1nkac, s a lig haladtunk három négy óráig, elértük 
a nagy hegyszoros torkolatát, mely a tulajdonképeni Ma
zeclrant teszi s közel a Kaspi tengerig terjed. Az utazó alig 
ha lad néh·'my lépésnyire a hegy tetején fekvő karavánszer
jat61 lefelé, s a s i ár, puszta vicléket buja növényzet váltja 
rel. e m is hinn , az ember, hogy Persiában van, amint 
maga körül minclenütt az ös erelöket s a legszebb zölc.let 
lútja. Mazenclran szépségeit nem akarom leirni, mert oly 
mesteri tollak, mint Frazer, Conolly és Burneséi múr eleget 
ittak róla. Miclőn én benne jártam, Mazenc\ran diszruháját 
öltötte volt fel, a szép tavasz ragyogó köntösét, s valóban 
elragadóan szép volt. E varázsszerü hatás a bú végső szik
ráját is elfojtá lelkemben. A természet nagyszerüsége fe
ledteté velem vállalatom veszélyeit, s édes álmokba ringa
tott azon idegen, i::;m r Ll n rszág kró l, me lyckc t be 
fogok járni, s azon különb~' Je n mzetek, •rkö lcsök és szo
kásokról, miket látni fogol . Azon v id ' kek n , g< ndo lám 
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magamban, a természet mindenesetre kiáltó ellentétben 
lesz avval, amit most látok, mert megmérhetlen sivatagok, 
beláthatlan sikságok, hetekig tartó vizhiány várnak rám, -
s épen azért kettős volt az élvezet. 

Társaimra sem maradt Mazenclran benyomás nélkül; 
csak azt sajnálták, hogy e szép Dzsennet (paradicsom) az 
eretnek siíták kezében van. "Különös, mondá hadzsi Bila!, 
hogy a világ minden szép országát a hitetlenek birják." 
Nem hiába monclja a próféta: "Ed-dünja sziclsn ül-mume
nin ve clsennet ül-kafirin." (E világ fogház a hivőlue és 
paradicsom a hitetlenekre nézve.) Bizonyságul Hindosz
tant emlité, hol a ingilizek uralkodnak, Oroszország szép
ségeit, melyeket maga is látott és Frengisztant, melyet a 
földi paradicsomnak moncltak előtte. 'Haclzsi Szultan Mah
mucl a társaság vigasztalására az Os (Khokand határa) és 
Kasgar közt fekvő hegyi vicléket emlité. Sokkal szebbnek 
állitá ezt Mazenclrannál, ele nem igen hittem szavait. 

Zirab állomásnál a mazenclráni hegyszoros éjszaki vé
géhez értünk, s itt kezdődnek a Kaspi tenger partjait be
lepő nagy erdőségek. Csinált úton haladtunk, melyet II. 
Abbasz sah készitett, mely azonban most már sok helyen 
teljesen meg van romolva. Éji szállásunk, hova jókor elér
tünk, Heften volt, egy szép csererdő közepében. A fiatalok 
elmentek forrást keresni, melyből jó theavizet lehessen 
meriteni, ele egyszerre roppant jajveszékelést hallottunk; 
futva jöttek vissza, elmondván, hogy nagy, csíkos állatokat 
láttak a forrásnál, melyek közeledtlikre hatalmas ugrások
kal eltávoztak. Elejénte azt hivém, oroszlánok; elővettem 
tehát rozsdás kardomat, s kijelölt irányban, bár jó mesz
szire, két gyönyörCí tigrist pillanték meg, melyek tarka 
bőre koronkint kiJátszott a sCírüségből. A parasztok azt 
monclták, hogy igen sok vadállat van az erdőben, ele rit
kán támadják meg az embert. Legjobban nyugtalanitottak 
a sakálok, melyek ugyan egy bottól is megijeclnek, de oly 
mennyiségben tanyáznak ott, hogy nem birtuk elüzni. A 
sakálok egész Persiában nem tartoznak a ritkaságak közé, 
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még Teheránban is gyakran a városba hallik vonitásuk, ele 
ott nem jönnek oly közel az emberhez, mint ezen erdők
ben. Egész éjjel zaklattak, kézzellábbal folyton hadonász
nom kellett magam körül, nehogy kenyeres tarisznyámat 
vagy egyik-másik czipőmet elorozzák. 

Másnap kellett Szarit, Mazendran fővárosát elérnünk 
Nem mcssze ezen uttól fekszik Seikh Taberszi, hol a babi
k (vallási rajongók, kik Mohammedet megtagaclták, s com
munismust prédikáltak) sokáig védték magukat s a kör
nyék rémeivé lettele Itt már a legszebb narancs és czitrom 
termett mindenfelé, s a sárgás piros gyümölcs oly jól vette 
ki magát a fák setétzöld lombjai közt. Szari maga épen 
nem szép, ele azt rnonclják, jelentékeny kereskedést üz. 
Miclőn ezen utolsó perzsa város bazárján áthaladtunk, a 
legkülönfélébb átkos gúnyolódások zápora ömlött fe
jünkre. Feleltem ugya n szemt -!enkedésre , d · a bazár kö
zepében, több sz{IZ sifra k "zt ne m é lt m tanácsosnak bot
tal vagy kareldal r ny getőzni. ' za ril an ·sak addig mara~
tunk, míg egy napi utazásra a tenger partjáig lovakat be
reltünk. Itt az út sok ingoványon s posványon vezet ke
resztül, melyeken gyalog nem lehet áthatolni. Több uton 
lehet innen a tengerhez jutni: Ferahabadon (Parabad, 
amint a turkmanok nevezik). Gezen és Karatepén át. Mi 
ez utóbbit választottuk, mert itt egy afghan, tehát szunnita 
gyarmat van; melyben jó fogadtatást remélhettünk, s mely
nek néhány lakóját már Szariban igen jó embereknek ta
pasztaltuk. 

Két napig pihenvén Szariban, elindulánk Karatepe felé, 
s alkonyatkor, kilencz óráig tartó fáradságos út után értünk 
oda. Már itt van mit félni a turkmanoktól. Ezek tengeri ka
lózok, kik naszádjaikat a parton elrejtve, több órányi tá
volságra bekalandozzák a partot, s gyakran egy két meg
kötözött persával érnek vissza. 
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IV. FEJEZET 

KARETKEPE, - EGY AFGHAN, NUR-ULLAH, SZEH.ZŐT 
MEGVENDÉGELL- DERVISSÉGE GYANUBA VÉTETIK.- A 
HADZSIK ÉLELMISZEREKKEL LÁ1JÁK EL MAGUKAT A SI
VATAGON KERESZTÜL VEZETŐ UTRA.- AFGHAN GYAR
MAT.- NADIR SAI-I.- AKASPI TENGER ELSŐ MEGPILLAN
TÁSA.- JAIWB, TURKMAN HAJÓS.- SZERELMI TALIZMÁN. 
·- HATÓRASZÁLLÁS ASURA FELÉ.- UT AKASPI TENGEREN. 
- ASI mA OROSZ RÉSZE. - OROSZ HADIHAJÓ A KASPI 
TENGEREN. - TURKMAN FŐNÖK OROSZ SZOLGÁLAT
BAN.- SZERZŐ FÉLELME A FELFEDEZTETÉSRŐL- MEG
ÉRKEZÉS GÖMÜSTEPÉBE SA GÖRGEN TORKOLATÁNÁL 

Ultra Caspium sinum quidnam esse t, 
ambiguum aliquamdiu fuit. 

-Pomponius Mela. De Situ Orbis. 

N
UR-ULLAH, tekinrélye~ afghan , kivel már Szariban 
megismerkedtem, mid n Karawpébe rkczt.ü nk, há
zába vezetett, s miur'ín nak dtam minden tá rsam

tól külön lenni, hadzsi Bilalt is meghítta, s nem nyugodott, 
míg vendégszeretetét el nem fogadám. Elejénte nem tud
tam, mi oka e készségnek a jóltevésben, csak később vet
tem észre, hogy hallott a teheráni követtel való ismeretsé-
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gemről, s szivcsségét egy ajánló levéllel akarta megjutal
mazni, melyet megigértem, s meg is adtam neki. 

Alig telepedtem meg szállásán, a szoba megtelt látoga
tókkal, kik sorba leguggoltak a fal mellett, nagy szemekkel 
komolyan rám bámultak, aztán igy képzett itéleteiket egy
másnak elmondták, sőt késó11b hangosan is nyiivániták uta
zásom feletti véleményöket "Nem clevis, manciták legtöb
ben, legkevésbbé hasonlít ehez, mert szegényes ruhái igen 
nagy ellentétben állnak vonásai és arczbőréveL Amint a 
hadzsik mondák, rokona a követnek, ki szultánunktól (e 

szónál mindnyájan felkeltek) küldetve Teheránban székel, 
és Allah tudja mit kereshet ily magas származásu ember a 
turkmanok közt Khinában és Bokharában." 

Elbámultam ezen emberek szemtelenségén, kik az első 
lépésnél mincljárt le akartak álarczozni. De azért tovább 
játsztam a keletit, mély, ájtatos gondolatokba merülve 
ültem, s ugy tevék, mintha mit sem hallottam volna. Látva, 
hogy nem akarok részt venni a társalgásban, hadzsi Bilaihoz 
fordulának, ki elmondá nekik, hogy én csakugyan efendi,a 
nagy szultán hivatalnoka voltam, ele isteni lélek szállván 
meg, visszavonultam a csalárd világtól s most ziareuel (za
rándoklás a szentek sírjaihoz) töltöm életemet. Sokan fejö
ket csóválták, de többé nem lehetett e tárgyat érinteniök, 
mert a valóeli muszulmannak nem szabad soha kételkednie, 
ha ilhamról, azaz isteni lelkesülésről hall; s habár a szóló 
ugy, mint a hallgató meg van teljesen győződve, hogy az 
egész hazugság; ezeknek mégis Masallah! Masallah! Kiáltás
sal kell bámulatukat kifejezniök. Különben ezen első jele
netből beláthattam, hogy, ámbár még perzsa földön, mégis 
már Közép-Ázsia határán valék; mert midőn e csekély
számu szunniták bizalmatlan kutatózását láttam, - a mit 
egész Persiában sohasem tapasztaltam - elképzelhettem 
magamnak, mi vár még rám ezen faj ősi fészkében. Csak 
két, bámulás és kérdezősködésekkel eltelt óra után távoztak 
a vendégek, mire tehát késziténk magunknak, aztán nyu
godni mentünk. Aludni akartam, midőn egy turkman ru-
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bába öltözött ember, kit a csaláelhoz tartotónak hittem, hoz
zám közelitett, s nagy bizalmasan elkezdte beszélni, hogy 
ő már 15 éve jár Khivába kereskedelmi ügyekben, és, 
ámbár maga is Kandaharba való, mégis a turkmanokat, őz
begeket és bokharaiakat jól ismeri, s ha akarom, utazzunk 
együtt a nagy sivatagon keresztül, és legyünk barátok. "Kulli 
mumenin ihvetun" - (minden hivó1< testvérek) felelém neki, 
megköszöntem barátságát, azon megjegyzéssel, hogy én 
mint detvis nagyon szeretem társaimat, kikkel már régóta 
együtt utazom. Ő még tovább akart beszélni, de látván, 
hogy nagyon szeretnék aludni, eltávozott, s én csakhamar 
el is aludtam. 

Másnap hallám Nur-Ullahtól, hogy az egy tiliaki, azaz opi
umfaló, s emellett nagyon vásott ficzkó, kit lehetőleg ipar
kocljam kerülni. Ugyanekkor figyelmeztetett, hogy itt Kara
tcpében két hónapra lássuk el magunkat élelmiszerekkel, 
azaz liszttel s rizszsel, me11 a turkmanok maguk is ide járnak 
azt vásárolni, s azért legalább Khiváig lássuk el magunkat ke
nyén·el. Hadzsi Bilalt biztattam meg evvel, s azalatt a falu kö
zepén levő fekete dombra (törökül Karatepe) mentem, mely
től a falu nevét birja, melynek egyik oldalát persák, a másikat 
125-150 afghan család lakja. Ezen afghan gyarmat, amint 
mondják, e század elején sokkal nagyobb volt; Naclír sah, az 
utolsó ázsiai világostromló által alapíttatott, ki, amint tudva 
van, afghanokkal és turkmanokkal vitte végbe legnagyobb 
hőstetteit Még nmtatták azon helyet a dombon, melyen ő 
ült, midőn szemlét tartott azon vad lovasok ezrei felett, kik a 
nagy sivatag legtávolabb részeiró1, jó lovaikkal és vérszomjas 
szablyáikkal zászlai alá sereglettek. Nadir ily alkalommal min
dig igen vig volt, és Karatcpének ünnepe vala. Mi volt czélja 
e szunnita gyannat alapitásának, titok előttem, de létezésének 
hasznát mincljátt beláttam, me11 az afghanok a turkmanokkali 
alkuclozásra használtatnak, s nélkülök nem egy perzsa hó
napokig nyögh Ln a turkmanok bilincseiben, anélkül, hogy 
mcgváltás"it kieszközölhetné. Ugyane foglalkozást üzik Per-
7.<>ia keleri szélén a khafi, dsami és bakhyrzi szunniták; de 
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ezeknek a tekkékkel van dolguk, kik sokkal veszedelmeseb
bek a jomutoknál. 

A fekete domb tetejéről vetbetém eléíször tekintetemet 
a Kaspi tengerre. Nem a sik tenger, csak egy kis része 
annak látható innen, mclyet az Asuránál végzéSelő hosszu 
földnyelv fedez, és a mely holt tengernek neveztetik. A 
földnyelv a távolból hosszu keskeny vonalnak látszik a ten
gerben, egyes, magas fákkal benőve, melyet a szem mcssze 
követhet. A puszta tengerpart látása nem volt képes fellel
kesiteni, égtem a vágytól a keleti partokat láthatni és vissza
siettem lakásomba, megtudni, mennyire haladtak már elél
készületeink a turkman sivatagba való áthajózásra, mikréíl 
Nur-Ullah igérkezett gondoskodni. Tegnap este azt moncl
ták, hogy egy afghan naszád, me! y az oroszol< számára élel
miszereket visz , fejenkint egy Juanért (l kran = l trank) el 
akar vinni Aslll·ába, innen turkmanokkal három-négy óra 
alatt Gömüstepébe érhetünk; magában Asurában pedig 
lakik Khic\r khán, orosz szaigálatban levéí turkman féínök, 
ki szegény hadzsiknak alamizsnát szakott adni, s kit meg is 
látogathatunk Nagyon megörültünk e hit·eken, s ráálltunk 
az alkura. Elcsoclálkoztam tehát, micléín ma meghallám, 
hogy ez az afghan kész az indulásra, s el is akarja vinni a 
hadzsikat, kivéve engemet, kit a szultán titkos küldöttjének 
tartván, attól fél, elveszti az oroszoknál kenyerét, ha ily em
bert vesz fel a hajójába. E hír kellemetlenül lepett meg, ele 
aztán nagy örömömre szolgált, midéín társaim kinyilatkoz
tatá!<, hogy azon esetre, ha engem nem akar elvinni, éík 
sem mennek vele, inkább más alkalomra várnak. Ezt külö
nös fontoskodó hangon beszélte el nekem az ópiumszívó 
Emír Mehemmecl, ele aztán az afghan - kit Anakhannak 
hítak, - maga jött el, kifejezé sajnálatát, hallgatást igért s 
ajánló levelet kért Hajclar efenclihez. Tanácsosnak tartám 
egy szót sem ejteni, mely aggodalmait elűzni akarni látsza
nék; jóizüt nevettem azon, a mi eszébe jutott volt, s meg
igértem, hogy Nur-Ullahnál fogok számára néhány sort 
hagyni Teheránban, a mit meg is tettem. A titokszerüség és 
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kételynek fátyolát, mely egyéniségemct fedte, sohsem volt 
szabad teljesen föllebbentenem, mert a keleti, különösen 
az iszlamita, hazugsCtg és csal3rds:tgban növekedve, minclig 
ellenkezé5jét szokta hinni annak, a mit valaki szilárclan s he
vesen állit, sa legcsekélyebb óvás részemréíl csak megerél
sitette volna gyanujokat. Nem volt többé szó a clologról, s 
még az nap este megtudtuk, hogy egy turkman, ki egyene
sen ·G.ümüstepébe akar hajózni , kész valamennyi haclzsit 
csupa jótékonyságból ingyen átszállitani, csak gyüljünk 
össi.L' jókor reggel a tengerparton, hogy a netaláni kedvező 
szelet mindjárt felhasználhassuk. Én, haclzsi Bila!, és hadzsi 
Szalih, a kolduskaraván elismert triumviratusa, rögtön fel
kerestük a turkmant, kit jakubm1k hítak. Fiatal ember volt, 
végtelen m r ··s~ t ~·l< int 3 tr.e l, mindnyá junl at megölelt és 
késznek nyilari ZOli 111 'g gy nap< L Vá rni , h gy minden 
szükséges le lmiszert h >vá áru lhassunk. Egyelőr áldást 
vett hadzsi Bilal ' ' hadzsi SzalihLól,. m{l r f •lkeltünk, hogy 
elmenjünk, midéín engem félr •hít kért, m~tradn ' k nála né
hány perczig. Maradtam. Err bizo nyos f"l ~ nkségg l •lb -
szélte, hogy jó idé5 óta szeren sétl n, viszonzatlan s:w r lm · L 
t:.'t pl :11 l lk ~b n egy sa j{tt türzsél ől val l ány iránt ; s egy 
7$id(>, egy igen ügyes varázsi ), ki e pillanall an é pen Kara
L 3 p ~ l ·n tartózkodik, rn gigérte, hogy elkészíti nd i a hatú
lyos N 1: zkhá1 (t;.llizrnán) ha . O csep fris, Mekl úból bcn.oLr 
róz aolajat :-;z rez, merL n a varázsformula megir{ISál oz 1<
ve tl.e n szükség s. "Tudjuk, folytatá jakub, hogy a hadz ik 
rózsaolajat s más jó illatokat szaktak a szent városból ma
gukkal hozni, s miután te a legifjabb vagy a karaván féínökei 
közt, hozzád fordultam, s remélem, teljesiteni fogod kéré
semet." Én nem annyira a puszták fiának babonaságát, mint 
inkább azon bizalmút bámultam, melylyel a tul okos izrae
lita szavaiban hitt, s miután társaim csakugyan hoztak volt 
magul l a l rÓ7-'>aolajat, kivánata ·sakha mar t ljesitve lőn , mi 
a jó Ilunak valódi gyermekes öröm ~ re vá lt. 

Hmmadn<lpm korán reggelmindnyájan összegyültünk a 
teng rparton. M st már koldustarisznyá ján kívül egy lisz-
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t~szsá~<ja is volt mindenkinek, s jó ideig tartott, míg a ladik 
(Itt "teJmil") mely kivájt fából állt, mindnyájunkat a naszáclra 
h~r~lott, 1nely a partviz sekélysége miatt kénytelen volt 
koru! . belul e~y angol mértfölclnyire a tengerben megálla
podm. A haJora szállás móclját sohsem fogom feledni. A 
keskeny, kivájt fatörzsök, a legtarkább zavarban megrakva 
emberekkel, lisz:eszsákokbl s más árukkal, minclen pilla
natban felforclulassal fenyegetett, és szerenesésnek manci
hattuk magunkat, hogy végre minclnyájan szárazan érhet
tünk a hajóra. A turkmanoknak háromféle vizi jármüveik 
van~ak: a) keszeboj, egy árboczczal, egy nagy s egy kis vi
torla~al, melyet többnyire teherszállitásoknál használnak; 
b) kajuk, egy vitorlával, melyet gyors hajózásra használnak 
rabi~ }<ir{mclul.á_saiknál és 3) a teimil , egy ladik, melyet már 
emlltek. A haJO, melyet Jakub nekünk felajánl t, keszeboj 
vo! t, .mely Csereken szigetről naphthaolajat, szurkot és sót 
szallltott volt a perzsa partra, s most kevés terménynyel 
megrakva hazatért. 

A hajó nyilt alkotásánál fogva nem lévén különbség a he
lye_kben, mindenki odaült, a hol először kényelmes helyet 
tal~tlt, cl.e !akub figyelmeztetett, hogy ez őt mozgásaiban gá
tolja. Ktln felvette tehát ismét holmiját s élelmiszereit, s két 
sorba~ szoros~n egymás mellé kellett elhelyezkeclnünk, mint 
a besozott henngeknek, ugy, hogy a hajó közepe neki s két 
segédjé~ek a~. ide s oda futkozásra szabaclon maradjon. 
Helyzetunk, konnyen képzelhetőleg nem volt a legkelleme
sebb; nappal ugyan még megjárta, ele éjjel borzasztó volt 
miclőn az álom az egyenesen ülőket idestova hajigálta, sa~ 
:mberne~ gy.akran órákhosszat kellett egy hortyogó hadzsi 
edes terhet VISelnie. Néha jobbrul s balrul két alvó is borult 
rám egyszerre, s ámbár ez roppantul gyötö1t, nem volt sza
bad őket felkeltenem, mert ez nagy bünnek tartatik. 
_. 1863. april 10-kén kedvező nyugati szél clagasztá vitor

lamkat, nyilgyorsasággal tolva maga előtt a kis hajót. Balol
dalt a hosszu földnyelv nyult a tengerbe, jobbról a sürün 
benőtt, tengerig nyuló hegység, melyen a legnagyobb per-
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zsa l< irály s·1h l l a. z által ~ pit u mulatókast ; ly Esref em J l
k dik. Argonant<lm n tünl k · ll m ·ir növ ·!te m ' g a g ö
n örü tava"..,;r,i id , s da ·zára sz r s helyzcrenm k, nagyon 
j >l érz m 11agamal. M ggondolhamun v Ina, hogy ma 
hagytam el a p •r;r.sa p·ulot, az utol ·ö re ntm, l l még id m 
l•u volna megbánni tetteimet, - cl • n m! Ez zembe s m 
jut tt. ' 7-i lárdan rncg val k győz )dv " , h gy utiár ·aim, kik
n l ' vad kinéz ·s • l őször megij szt n híven raga. zk Inak 
h z.zám, s tá1 ·aságukban szemb szá llhatok <1 l gnagy b 

sz ·lylyel. Est J~ l ' . zélcsend állt be; közel a partJ m hor
gonyt v tettünk, s m ··geng dter u. a hajó kis rt1zh .. ly 5n egy
m~sutftn megf6znünk th ánkat. ek m párdarab zul<rom 
volt övemben •lejtv -•, m ghít.am L hátjakubot, s m ·g! iná
lcím egy cs ~sz é l s th •ával. Iladz · i Szalih és zulran Mah
mud, szinte v lünl taltOtlak; :1 fiatal türkrnen >k meg redt a 
nyel lk · z l u az alamanról. -igy hi ják a turkmanol< 
rabló kirohanásaikat, m ly k "szé lg t " ln k kedve ncz 
tárgyát teszik - mes Ini. F ülönb n i tüzes • z mén ·k s il 
logá ·a vetélkedett a illag k ragyogásával mid6n neki he
ví.ilt; nagyon rajra vo lt hogy a ·ztmniw mollák 16tt, <l kik
nek ml is rartan'ink , bős - ,es c.li ·s ' rt:: l t a ras n, midőn ·sa-
táiról besz IL, me! ket a siita er ·tn k kl<el vivott l6a lt•t 
h gy hányat jt ~n már 6 azok közül f, lyul. Társaim 
hamar <.' s ndes ál mha m rültel körülöui.ink. lwnem én 
mé' káig hallg<~tcam b ·zédél', s csak éjfél táj-ín abrt cl
vonulni. H1vo:dí. a lőtt 111 g elb zélre, hogy ur- ll::th 
m gk !irte 't , ez ~tn · l ng m v ndégül Had7..san sát -
rába , a 1 i turkman ~ nök ~ ur- llaiH1' l igna van mivel 
én nem agyo! l an mint a től bt ha lz i s m gérclcmle.m 
él m ·gkülönbö:lr tést. ,T han lír-san - mondájakul - egy ha
ra!mas törzsnek akszakaJja U j -) s már atyía i l j ~b n s m 
bo át tt·tk át ömi.istepén gy dervi t, hadzsír agy más 
iti ~g nL . m anélkül hogy az kenyeréből v ~ tt 's vizé b -1 
ivoLL volna. T' g d 't, ki a távol Rumi ól (Törökország jö. z, 
biz nyá ra nagyon j ' l fogacland , é te h{tl'i z f gsz l · nni 
irántam." 
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Másnap reggellassan folytathattuk utunkat, a kedvezőt
len szél miatt, s mire Asura alá érkezénk már beesteledett. 
Asura az ázsiai orosz birtokok legszélsó11b pontját képezi , 
clélfelé, mely 25 év óta végleg az oroszok kezébe 
került, vagy azon időtől fogva, mióta a turkman kalózok me
rész alaman-sajkáit kellőleg féken tudják tartani gőzöseik
keL Az előtt a tur!Gnanok valának itt az urak, s maga az 
"asura" (átellenben, vis-á-vis) név is turkman szúrmazásu; 
ele az előtt nem voltak állandó lakosai, hanem az akkoriban 
még gyakori s szabadon i.'lzött rabló kalandok alkalmával 
állomásul szolgált. A mostaniAsura kellemes benyomást tesz 
a Perzsia felől érkező utazóra. A földnyelv keleti végéhez 
közel épitett házak száma ugyan csekélv, de eurapai mo
doru alkatuk, mely szerint a kilátszó tei11plom is épült, nem 
maradbata az én szemeim előtt hatálytalan. Kiváltképen a 
hadigőzösök emlékeztetének az europai életre; s milyen 
érzés volt az, midőn estefelé egy gőzöst láték Gezből, (Aszt
rabacl kikötő helyéből) oly büszkén tova siklani Asura felé. 
Az oroszok itt két nagy és egy kis hadigőzöst tartanak ál
landóan, melyek oltalma nélkül nemcsak az ott letelepedett 
oroszok nem volnának biztonságban a turkmanok támadá
saitól, hanem az Asztrakhanból jövő vitorlás hajók sorsa is 
kétséges lenne. Míg a kereskedelmi hajó a siktengeren van, 
addig nincs miért félnie, ele már a tengerparthoz közelecini 
nagy ritkán bátorkodik gőzös kísérete nélkül, melynek ol
talmát visszamenet is kénytelen igénybe venni. Az itteni pa
rancsnokság valóban nagy gonelelal s nem csekély költség
gel iparkodik a turionanak rabJási vágyát fékezni, ugy, hogy 
ezen baj már meglehetősen csökkent is, ele teljes biztonsá
got eszközölni mer6ben lehetetlen, sőt azt sem lehet meg
gátolni, hogy számos szerencsétlen perzsa, sőt egyszer
másszor orosz matrózok is ne hurczoltassanak el láncon 
Gömüstepébe. Éjjel nappal szakadatlanul czirkálnak az 
orosz hajók a turkman vizeken, s minclen turkman naszád
nak, mely a keleti part felől a déli perzsa part felé akar in
dulni, el kelllátva lennie útlevéllel, amit 8, 10 sőt 15 arany-
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ért szoktak egy évre kiszolgáltatni s minclig elő kell azt nm
tatni, valahányszorAsura mellett elevezik, mely alkalommal 
gondosan megmotozúk a jármüvet, vajon nem visz-e fog
lyokat, fegyvereket, vagy más tiltott tárgyakat. Ezen intéz
kedés folytán sok turkman kereskedelmi jármlí be van jegy
ezve, s az ismeretlenek legnagyobbrészt titkos ösvényeken 
kalandoznak, s ha rájok bukkannak az orosz czirkálók, ir
galom nélkül elsüllyesztetnek - hahogy vonakodnának 
megadni magukat. Míg egyfelől kellő szigorral jár el az 
oros;: kormány, más felől szép szerével, politikus uton 
módon iparkodott egyik másik törzset barátságos viszonyba 
füzni, hogy aztán egyiket a másik ellen felhasználhassa. 
Azon időtájban, midőn és Asura felé utaztam, Khidr khán, 
a Gazilikör törzsből, már harmincz éve volt orosz szolgá
latban, clerjabegi (tengernagy) czimmel, s mintegy 40 arany 
reneles havi eliját kapva, amiből ő 10 aranyat mirzájának (ir
nokának) fizetett. Khidr khán még mindig sátor alatt lakott 
a félig europai gyarmat között, s hivatalos kötelessége abból 
állott, hogy befolyása által, melylyel a turkmanok között 
birt, iparkodjék átalában meggátolni azok rablókalanclozá
sait, vagy legalább értesítse az oroszokat, ha efféle szándé
kot észrevesz, mivel ilyetén kémszolgálatra igen alkalmas 
volt törzsrokonai besugásai segitségével, akiknek szemei 
előtt történnek a készülődések. De nem felelt meg szolgá
latáhak. Jó szalgálatot tehetett volna ugyan Khidr, amiről 
én késó1Jb meggy6zőcltem, hanem a hajdani buzgó müszül
man korán megismerkedék a nemes vodki-val (orosz pá
linka) s oly mértékben élvezé, hogy éjjel nappal részeg volt; 
fiai pedig, akiknek Gömüstepében helyettesiteniök kellett 
volna őt, a karakcsikkal (rablókkal) czimboráltak, s a világ
ért se tudósíták soha az oroszokat valami rabJási tervről. 

Ami Jakub-unknak is volt, - mint magától érthető- ut
levele, melyet elő kelle mutatnia, s csak a hajó gondos meg
vizsgálása után engedteték meg utunkat folytatnunk. Mivel 
már beesteledett, midőn Asura alá értünk, a hivatalnokok 
látogatása másnap reggelre maradt, s mi horgonyt vetettünk 
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csekély távolságban a parttól. Úti társaim nagyon sajnálko
zának, hogy nem teheték tiszteletöket Khiclr khánnak, ki 
nagy hirben állott mint a clervisek és haclzsik pártfogója. Én 
pedig nagyon örültem, mivel elmaradnom nem lehetett 
volna tőlük , s azon kellemetlen helyzetbe jutottam volna, 
hogy talán gyanut ébreszthetnek eurapai arczvonásaim 
Khidr khán előtt. Nagyon örülék tahát azon akac\álynak, 
mely gátolá kiszállhatásunkat, s csak azon egy gondolat 
nyugtalanitott: vajjon nem találják-e felötl6nek az oroszok, 
akik holnap a hajót megvizsgálják, arczom europai vonásait 
és szinét, mely társaimétól szembetünőleg elütöttek. Attól 
nem tartottam, hogy az oroszok embertelenül fognak velem 
bánni, csak attól féltem, hogy felis1hernek, és majd le akar
nak tervemről beszélni. Az is könnyen megeshetett, hogy 
késóbben, ártatlan fecsegés által tudomást vesznek a turk
manak incognitomról , s ki tudja mennyivel több váltság 
dijon menekülhettem volna meg, mint Blocqueville, a su
lyos rabszolgaságtól! Ezen elmélkedések komoly aggoda
lomba ejtettek, s nagyon fájlaltam, hogy a nyugati élet 
utolsó képét nem szemlélhetém igazi kedvtelésse!. 

A legfeszültebb kedélyállapotban ébredék fel másnap 
reggel. Asurából kellemes harangszó hallatszék; társaim 
mondták, hogy ma a hitetleneknek vasárnapjok és ünnepök 
van; ele hogy melyik vasárnap az, azt nem tudtam. Közel va
lánk egy hadihajóhoz, mely tele volt aggatva lobogókkal; 
nem sokára észrevettem, hogy egészen diszegyenruhás mat
rózok eveznek a part felé, s egy tiszt, szintén teljes eliszegyen
ruhában lépett be a csónakba, sa hajóra vitetett. Mintegy 10 
percz mulva előszólitatának, hogy jőjünk közelebb, s ekkor 
megláttam, hogy a fedélzeten, közel a lépcső feljáratnál több 
szőke tiszt egybegyülve várakozik. Szivem elkezdett hatal
masan clobogni; mincl jobban jobban közeleelénk s én azon 
voltam, hogy amennyire lehet olyan állást foglaljak, amely
ben lehetó1eg kikerüljem a szemtől szembe állást. Sorsom 
ugy intézé, hogy csónakunk épen azzal az oldalával közele
dék a gőzöshöz, amelyen én ültem, s igy a fedélzeten egy 
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begyült tisztek csak a nyakamat láthatták. Az ünnepnap miatt 
csak fölületesen tartották meg a vizsgálást, a tolmács néhány 
szót váltott Jakubbal, a tisztek a mi koldus társulatunk felett 
mulatták magukat, s beszédjük közől egyebek közt e szava
kat vehettem ki: "szmotrite, kakoj bieloj etot hadzsi;" (néz
zétek milyen fehér ez a luclzsi). Ez az észrevétel bizonyosan 
az én ,még nem eléggé elvadult bőrömet illette, haricm ennél 
az egynél nem is tettek több megjegyzést. Jakub csakhamar 
szabaclon bocsáttatott, s kis idő mulva már az orosz hajók 
l;ük("Hén túl folytattuk utunkat. Én is fölemelkedém görnyedt, 
félig alvó helyzetemből, s nagyot lélekzettem, aggodalma
mim elenyészte után. 

Nem sokára erős nyugati szél keletkezett; mi azt hittük, 
hogy gyorsan kifeszitjük a vitorlákat és sietünk a csak 
három órányira eső Gömüstepe felé; hanem Jakub egy 
távol fehér pontra szegezvén tekintetét, titkosan értekezett 
hajós embereivel, s csak akkor huzták fel a vitorlát, midőn 
az a pont egészen eltünt, s nyilsebességgel szelelelé hajónk 
a hullámokat kelet felé. 1 Mintegy félórányira Asurától több 
úszó tengeri jel mellett mentünk el, melyek vörösre festett 
dorongokból állottak. Jakub azt mondá nekem, hogy azo
kat az ingilizek tették oda az orosz vizek batárjegyeiként, 
hogy az innenső rész a turkmanoké, a kiket minclenkor vé
deni fognának az ingilizek az oroszok támadásai ellen. 
Hogy ki kölesönzé a puszták vad fiainak ezen mcsszeható 
politika eszméjét, az megfejtetlen talány marad. Én ezen 
jegyeket n ·m ismen :m, de m ' g ke · s ' l b llldomá ·om van 
Angolország rokoné rzelmeiről Turkn1anh1 iránt. Hövi l óra 
muÍva meglátszott <l turkm·1n tengt!rpart, ho!:\szu vonal <llak
jában, több clomboroclással; mi is azon irányt követtük, me
lyet több előttünk haladó hajó jelölt ki. Nemsokára össze-

1 Késöbb megtudtuk, hogy az egy Khodzsa Nefesz-böl való almnan volt; a 
mcly érkezésiinkről tudósittatván leskelődőlt nínk, hogy ahadzsikat kifoszsza; 
rabszolgául vinni el öket nem engedé a rablók vallásos érzülete. 
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vonattak a vitorlák, mivel a hajózható viznek végét é rti."Ik, s 
körülbelől l !lz mértföldnyire a Görgen torkolata e lőtt va
lánk, melynek mindakét partján terül e l Gömüstepe tábor, 
száz meg száz sürüen egymásmellé helyezett óriás méhkas 
alakjában. 

Mint Karatepe előtt, itt szintén lehetetlen a legkisebb jár
müvekkel is a víz sekélysége miatt a parthoz közelecini vagy 
a Görgen folyamba befutni, a mely p edig meglehetősen 

mély s renelesen elegenelő vize szakott lenni. Várakoznunk 
kelle tehát a mig jakub megérkezésünket jelenté, s több tej
milt küldött átszállitásunkra. Egy idő mulva jött is hozzánk 
három ilyen felettébb sajátságos naszád, melyeknek több 
kerülőt kell tenniök, mig kiszállirásunkat eszközölheték Én 
és hadzsi Bila! utolsóknak maradtunk, s valóban nagyon 
megörültem, midőn a partra kiérkezve azt hallám, hogy 
Khandzsan a jó jakub által értesittetve, azonnal oda sietett. 
Néhány lépésnyi távolságban megmutatták őt nekem, a 
mint épen aszr-namazi-jával, - vagy is déli imájával foglal
kozék, s én ezen helyzetben közeleelém hozzá. 

50 

V. FEJEZET 

MEGÉRKEZÉS GÖIVIÜSTEPÉBE, A HADZSIK SZIVES VEN
DÉGSZERETETTEL FOGADTATNAK. - KANDZSAN. -
ÓGÖRÖG FAL. -AZ I'LEMÁK BEFOLY ÁSA. -AZ ELSŐ ME
CSET, MELY A NOMÁDOK KÖZT TÉGLÁBÓL ÉPITTE
TETT.- PERZSA RABSZOLGÁK.- KIRÁNDULÁS GÖMÜS
TEPÉTŐL ÉSZAK-NYUGATI IRÁNYBAN.- TATÁR ELJEGY
ZF.S. LAKOMA STB. -A HÍV AI KÁN KERVANBASI-JA A SI
V AT A GON Á T TEENDŐ UTAZÁSHOZ KÉSZÜL. -A TEVÉ
KET BÉRBEADÓ ILIASZ BEG. - ALKUKÖTÉS KULKANNAL. 
- TURKMANOK EXPEDÍCIÓJA PERSIÁBAN LÓRABLÁSRA. 
-A LÓRABLÓK VISSZAÉRKEZÉSE. 

Ad introeuntium dextram Seythae nomades, 
freti litoribus, insident. 

- Pompon. Mela, De Situ Orbis, l. lll. c. V. 

H
ANDZS . N elvégezvén imáját f l me lked ·k s é n 
gy ·:c. ' p kar s 1 termetü magas ~ -· I'fitlát ' l ~ag~ll 
lót - mint gy O éves lehete, h ·. zu szaka la leert 

a mellére; öltözéke felettébb szerény volt. Tüstént felém si
etett, megölelt s nevemen szólitva szives nyájassággal üd
vözölt. Ugyanazt tette haclzsi Bilallal és hadzsi Szaliiwal is , 
s midőn a karaván már talpon volt, úti máiháival feil·akodva, 
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mi is csa tlakoz::ink hozzá, s elindulánk a sátrak fel é . Már itt 
érkezésünk hire átaJánosan el volt terjedve, s természetesen 
tu lzottan fölcsigázta karavánunk számát a hir: a nők, gyer
mekek és kutyánk tarka vegyületben siettek ki a sátrakból 
, az érkező zarándokokat meglátni s mint a mollák állitják, 
ölelés által részesülni az isteni malasztban s a búcsujárás ér
demeiben részt vehetni. A közép-ázsiai é letb61 általam le
gelőször látott s tehát reám nézve egészen uj kép an nyira 
meglepett; hogy azt sem tudtam, a sajátságosan a lkotott 
szőrnemhez sátrakat szemléljem-e, vagy a bokáig érő vörös 
selyeminges asszonyokat bámuljam, vagy pedig a fe lém 
nyujtott sok kezet elégirsem ki . Sajátságos volt azt látni , mint 
törekedtek ifjak és vének, minclen nemi és csaláeli különb
ség nélkül a haclzsikat é rinteni, a kiken még rajtuk volt a 
Mekkából és Medioából hozott szent por s nem kevéssé 
valék megilletődve, miclőn a legbájosabb fiatal asszonyok 
sőt leányuk is ölelésemre siettek. Fáradtan s ezen vallásos 
vendégszerető megtisztelések által egészen kimerülve ér
kezénk meg a fő ísán (pap) sátora elé . Itt összpontosula kis 
kara vá nunk, s a legérdekesebb látvány fejlődött itt ki, mely
nek vala szemlélője voltam. A vendégek elsóll{tsolásához 
akartak fogni. Egész bámulásra ragaelott azon buzgó törek
vés, mint iparkodott minclen ember a szegény idegenek 
közöl vagy egyet megvendégelhetni; hallottam ugyan már 
hirét <l nomádok venclégszeretetének, hanem ily mértékben 
még se tudtam volna azt soha képzelni. Az asszonyok már 
elkezdtek veszekedni, hanem Kanelzsan rendet csinált oly 
formán, hogy a zarándokokat mind elosztá, engem pedig 
és hadzsi Bilalt, a hozzánk tartozókkal együtt, mint saját 
vendégeit a maga twa-jába (sátor) vitt. 1 Minthogy Gömüs
tepe legvégén lakott, végig kelle ballagnunk az egész tábo-

l O va - bctüszcrinti értelmében sá tort jelent, hanem a turk.Jnanok inkább a ház 
és telek fogalmának kifejezésére használják . 
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ron, mely a Görgen két partján nyulik el s szorosan egymás 
me llé helyezett sátrakból ál[.2 Már közelgett az alkonyat, 
miclőn fáradtan megérkezénk azon édes reményben, hogy 
most majd kissé kipihenjük magunkat. De fájdalom, meg
csalt reményünk. A nekünk szánt sátor ott volt ugyan, alig 
egy pár lépésnyire a nevezett folyamtól , ele alig vettük bir
tokunkba, a kellő szertartással, - kétszer körül kerülvén azt, 
s egyet köpvén mind a négy szegletén - csakamar megtelt 
lakásunk látogatókkal , kik aztán késő éj ig nálunk maradtak 
s sz~1z meg száz különféle udvarias kérdéssel terhelének, 
elannyira, hogy még haclzsi Bila! is, ez a telivér keleti 
ember, kezelé türeimét veszíte ni. Este Kanelzsan tizenkét 
éves fia Baba Dzsan3 e lhozá vacsoránkat, mely főtt halból 
és aludt tejbó1 állott s nagy fatál ban hordatott fel. Egy nehéz 
láncra vert perzsa rabszolga egészen közel hozta hozzánk 
a tálat, a hol aztán Baba Dzsan tette e lénkbe; maga atyja 
mellé ült le csekély távolságban s minclaketten őszinte 
kedvtelésse! nézték, milyen hatalmas étvágygyal estünk 
ne ki az eledelnek. Étkezés után imádkoztunk. Haclzsi Bila! 
fölemelé kezeit, és minclen jelenlevéS akként cselekvék s 
miclőn befejezésül szakállát megfogva, ezt mondá: Biszmil
lah Allah Ekber, hasonlóképpen megsimogatá minclenki a 
szakállát, s szerencsér kívánt Kandzsannak vendégeihez. 

Április, 13án ébredék legelőször turkman sátorban, a mit 
a joinut-oknál csatma-nak, a többi viclékeken aladzsa-nak 

2 A Görghen, melynck legvégsö forrásai Kurdisztan hegységeiben fa kadnak, 
azon fold nagyobb részén keresztül folyik, melyet ajomuthok laknak, körülbelül 
30 gcogr. mrtfldnyi területben. Mcssze Pisarakon alól , sőt még az Alacegeken 
alól is mindeniitt meglábalható lóháton, s tulajdonképen csak Gömüstepén innen 
nyolc mér!olddelnyer igazi mélységet, ahol mind a két partját mocsárok lepik. 
A medre mindenütt keskeny. Torkolatától mintegy négy öt mértüldnyire mcsésen 
bővelkedik halakban, annyira hogy szinte bűzhödt tőlük a vize, s nyáron ihatat
lan. Csak kétsze r mosakodtam vele, s mindenkor erös halszagot kap tak kezeim 

és arcom. 
3 B a b a D zs a n= az apa lelke; csupán gyöngéd elnevezés, melye t a turk
manak elsőszülölt fiaikra szoktak alkalmazni. 
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neveznek. Az édes álom, s a könnyüd épCílet, mely alatt 
v:1lék, egész felfrissitettek és megkönnyitének, s az ujdon
sag mgere anny1ra gyönyörködtetett, hogy örömöm határ
talannak látszék. Haclzsi 13ilal ezt észrevette s felszólitott, 
hogy mennék vele sétálni, és a mint kissé távol valánk a 
csatmáktól, figyelmeztetett, hogy már nagyon itt volna az 
ideje efendi rangomtól egészen megválni s testestüllelkes
től dervissé lenni. "Bizonyára észrevetted már eddig" -
moncla jó utitársam, - hogy nem csak én egyedül, hanem 
valamennyi collegánk, a fiatalok úgymint az öregek, fatihát 
(áldást) osztogattunk az emberekre; ehez már most nekcel 
is hozzá kell fognocl. Jól tudom, hogy ez Rumban nincs szo
kásban; hanem itt kivánni fogják az emberek, és nagyon 
meg fognak benne ütközni, hogy dervisnek adod ki maga
dat, és nem teljesited tökéletesen a dervis s7.erepet. Al áldás 
formáját ismered, vágj hozzá áhitatos jámbor arcot és osz
szad a fahitát (áldást); nefeszt (szent leheletet) is osztogat
hatsz, ha betegekez hínak, é s ne feledd soha azonnal ki
nyujtani kezedet, mert jól tudják az emberek, hogy mi der
visek efféle szent mesterségből élünk s mimlig kész is ná
lunk egy kis adomány. " Hadzsi 13ilal bocsánatot kért, hogy 
bátorságot vett magának engemet oktatni; ele - ugymoncl -
csak saját javamért tette, hozó tevén, hogy bizonyára hal
l~tt~m azon utazó történetér, a ki az egyszemi.iek országába 
JOVen, az egyenlőség kedvéé rt egyik szemét mindig be
húnyva tartá. 

Én szives köszönette l fogadtam tanácsaclásait, ő pedig 
azt 1s elmondá nekem, hogy Kanelzsan sok más turkmannal 
leülönös figyelemmel kérdezősködék felőlem, és hogy na
gyon sok fáraelsággal s bajlódással tudta őket arról meg
győzni, miszerint legkisebb hivatalos jellemmel sem bir uta
zásom. A turkmanok ugyan is azon hitben valának, hogy 
valam1 oroszellenes külcletésben utazom Kivába és I3oka
rába. a szultán megbízásából; nem is akará egészen megin
gatnl ezen hitöket, jól tudván, hogy a szultánt nagy tiszte
letben tartják, s ennél fogva engem is annál jobban megbe-
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esülnek Mindamellett rendkivül figyelnem kelle, hogy der
vis minőségemről soha egy pillanatig se feledkezzem meg, 
mert a talányszerü bizonytalanság ezen embereknek leg
jobhan ínyére van. 

Nemsokára ezutún visszamentünk lakásunkba, hol már 
várt r á nk a házigazda :;ok barátjával~ · rol ná val. Fel s ··g· 
:s élte~ ;u) ja l emutatt'tttal, hogy áldásunkat l iny rj l , ké-
3bb Kand7.-,·a n legközel bl rokonaiva l ismerk d nk meg, 
s miután min.d ~·gyil< t m ·gál lcmuk, l andzsan ngyelm z

t ·t ·. hogy ntrl{(nun szol {l · sz •rinl a vendég a csa lád l g-
J ed "·bl tagj'í nak rekint ·•tik, s m >St már n mcsak az 6 
törzse. hanem val<ttnennyi jomut közötl akadály n ~ Ikül j{tr
hatunk és ha va lal i merési.'.L'lné az 6 nd ~g ~n k sak •gy 
hajszá Ját is megg .. rl it · ni, majd szer ··zn ' n k magul nak 
clégt ; telt a ke ltek (igy n ve7.ik 1' andzsan törz:éL L galál b 
k ' t h ~ tig v<'i rnotok kell in ~~ míg f ivá ba m · n6 km"<tV{tn ~ g 
találkozni; tehát pihcnjél: k l i magat kat, s hÍlogassá tok 
meg a távolabbi ovakat; a turkman soha se bocsátja el sá
tora alól üres kézzel a dervist, s nektek éppen nem fog ár
tani ha jól megtöltitek kenyeres tarisznyátokat, mert nagy 
utat kell tennetek, mielőtt Kivába és I3okarába érnétek." 

H< gy t:z .. n sz;;tV<tk nagy ·;römömrc szalgá ltak 11 k 111 , <t 
ki szabad n ohajték l ószálni , azt k .. nnyen elgondol hatni. 
Csak <tnnyi ide ig aka rram te hftt Göm .. t tep ben maradni , a 
mr~ ism ·rets geim k .. r jobban kiterj · l; külüt ben a turk
manok szóejtésél o i ·, tn lynek lm "'l · ism r tes volt 
e lőtt m, több gyakorlati j'i t1asság >l szer ·tt m o lmt magnm
nak ·zerczni. /\z els6 napokban Kan l;r.sa nnal, tcstv r ·v l, 
vagy más h-lzib:mítaival mcm m ki különf~ I .. sátor kl an 
látogatást t ··nni, kés()bb ugya n gyal t"tn bad zs i Bila l kis ~re
Lé ben jártam ld áldást osztogami, vagy ha lz ·i zalihval m >n
tem, a ki ill nagyban í.í-ztt:: n orvosl<odácl . Míg 6 · t gyógy
szet·e l e t l ead ta, sn ·Imon lám a bet~::gre az {L!dást, a miért 
minclig kaptam egy kis posztónemez szőnyeget, aszalt ha
lakat, vagy más egy •b apr ságokat. Vajjon a közös gyógyi
tásainkat követő szer>n sé: siker, vagy a haclzsi rumira 
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töröl hadLsi) vonat.kozó ldv~íncs iság l ozta- ~,- mindig ra
lán y mma IL " l őtt •m,- hanem annyi ign, hogy l <l rátaim 
nagyon l ::; d-lll oztak n fcten , mi, % ri nL a lig öl napi tar
róz! dá:mm után ömüstcpé bcn ig n ol látog:w1 t kap
tam l ere: •ekr61, agy Q]yan kt l, a kik b •r gg , tetteték ma
gukat a ld ket mcgálcl k, rájok l ~hel ' k, agy ki · Lnlizmáno
.kur is irtam nekik, s ' IZ illerő jmal(;)m t rrnész · t 'S " n soha se 
maradt el. Itt ott találkoztak ugy:.m Hffi le nyakas politikusok, 
a kik engem politikéli emissa riusnak tartvá n, kétségbe von
ták dervis minémüs sgem t, h~m m n nel nem sokat tö
rődtem, miután {! !a rcom elégg ' biztositva volt. Arra a gon
clolatra senki se jöh t , h gy b nnem eurapait akarjon föl
fedezni, s milyen öröm o l( n reám nézve, hogy ezen az 
egész idegen földön háborítatlanul járhatok kelhetek. 

Ismerőseim száma napról napra szap r d n, anynyiru , 
hogy nemsokára a leghatalmasabb és l gheft lyá. <Wtl h em
bereket számítharám közéjök. Különös · n nagy hasznát veL
tem Kizi! Akond barátságának, a kinek igazi neve tulajclon
képen Molla Murad vala. Ezen nagy tiszteletben állott tu
dóssal ig ·n j lábon á llott<lln, s ajánlása mind nütt utat nyi
rott számomr-c~. Kizi! k n l Hnnak idej sb n, még midön Bo
karában tanul.t ·gy c szman-török ny !ven az. ·xegesisről 
ir tt munk{lt kap n, a melyet nem birt egészen j l megér
teni, ~ a m >ly h "Z én ·tdtam n ki a meg! ivántató kulcs r. 

agy öröm ~ r • volt tehát rársalgftsom, s mindenürr kidics rt, 
hogy mennyire < uhonos vagyok én az isziam k "" n)rve ib n. 
Szmlig k nd is e nem k ésbé nagyr<'~ l ·sült p<lp, szin
t · n barátságos lrtjlam.mal viseheré k irántam. Mid(5n lege lő
ször találkozám vele, kiilön imábim adott háWt a gon.dvi t~
lésnek hogy meg nge l > n ki az én z mély mbc.n egy 
numból, a hitnek zen ~tlódi ~ rrásál>ól való n ü ·zülmant 
látnia; és midőn a társaságban valaki fehér bőrömre valami 
megj ·gyzé L t tr, azt mondá, hogy: ez a igazi n ur ül- iszi am, 
az isziam valóeli világossága, a mely az én arcomból ra 'Y<>g, 
m -·ly Ist ·n á ldásának csak nyugat vidéki hivők örv ncln l . 
Molla Durclisz barátságát sem hanyagolám el, a ki kazi-
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kelan, vagy is fó1)irói rangot viselt; sőt gondosan ápoigarám 
azt, mivel csakamar meggyőzödtem a felől, hogy ezen vad 
népességre csak is az ulenták birnak némi kevés befolyást 
gyakorolni, és hogy az akszakalok (őszszakálnak) felsösége, 
melyet Európában olya tulnyomónak tartunk, ezen nép kö
zött vajmi kevés nyomatékkal bir. Hogy felfogásomban nem 
tévedék, arról eléggé meggy6zött azaz egyre növekv() bi
zalmasság, melylyel a turionanak irántam viseltettek, és a 
micl6n Gömüstepe régi görög romjainak tégláiból, melyek
téíl ;11. egész tábor nevét nyerte, mecsetet akarának épiteni, 
engern kértek meg hogy én jelölném ki a mihrab-ot (oltár 
s egyszersmind kible) mivel Kizi\ Akonel engem szemelt 
arra ki, mint a ki e részben legelismertebb és legtapasztal
tabb dervis vagyok. 

Gömftstepe területén eddigelé soha se láttak falat, a kör
nyékén szétszórva létező görög romokon kívül, s a jomutok 
bizonyos polgárisoclási neki buzdulásának tulajdonítható, 
hogy e helyen, mely a jomutok főhelységének tekintetik, 
rakott falakból épitett istenházát óhajtottak bírni. Kegyes 
turkmanok kötelességükké tették maguknak, hogy a Nagy 
Sándor által épitett erődök gyönyöri.i négyszögü tégláiból 
néhány száz elarabot ugyanazon egy helyre összehorc.ljanak, 
s miclőn már elegendőnek gonelolták az anyagot, egy turk
man bizatott meg a felépitéssel, a ki több ízben járván Aszt
rakinban, tapasztalt ember hirében állott. Miután iránytüm 
segitségével kijelölém nekik, merre fekszik Mekka, azonnal 
hozzá fogtak a falrakáshoz, minden alap falazat nélkül, 
mely körülmény nem igen erösen kezeskedhetik az épület 
szilárdságáért. De annál jobb igy. Mert ha tovább fönállna, 
még valami erőd bástyájául használhatnák egykor az oro
szok, s a nagy macecloniai nagy te1veinek még a hasonnevü 
Romanov vehetné hasznukat. 

Alig tölték egy egész hetet Gömüstepében, s a fönebb 
emlitett pártfogás utján mindenfelé ismeretes lettem. Las
sankint a polgári viszonyokba is szerettem volna behatolni, 
a nagyon szétágazott törzs- és családneveket megismerni, 
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s amennyire csak lehetséges, tiszta fogalmat képezni azon 
társadalmi kötelékekről, melyek ezen, látszólag a legnagyobb 
anarchiában élő, elemeket összetartják. Ez aztán valamivel 
nehezebben ment, mint gondolám. De alig érintettem a kö
zönséges életbe vágó valamely kérdést, alig mutattam egy 
vagy más elolog iránt némi kiváncsiságot, azonnal csodálkoz
tak felette, hogy mit érdekelhetnek mulamló dolgok q,ry der
vist, kinek csak az Istennel és a vallással van dolga. Tehát 
igen sok fáradozásomba került, a mi tapasztalatokat e téren 
szereztem, mert kérclezősködnöm nem volt szabad soha. 
Nagy szerencse volt reám nézve, hogy a turkmanok, kik 
rabló kalandozásaikon kívül egész életöket a legrenyhébb 
heveréssei töltik, szeretnek órákig politizálni, a maguk módja 
szerint, s én ilyenkor néma hallgatójuk valék; f élálmosan ül
dögélvén imádságos olvasómmal; s az alamanok (razziák) 
történetér, s a vilajet-hez (Perzsia), a hívai kánhoz és más 
nomaci népekezi viszonylataikat igy tanulmányozhattam. 

Alkalmam volt ama napokban Kizi! Akonel társaságában 
kir:'mdulást tenni az atabeg-ekez, (a jomutok keletfelé lakó 
törzse) és a göklen turkmanokoz, a mi én azért tarték na
gyon érdekesnek, mivel ez alkalommal megláthattam nagy 
részét azon falnak, melyet Nagy Sándor épittetett a sivatag
nak már akkor is rettegett lakói ellen. Kizi! AkoneJ egy per
hez tartozó törvényes vizsgálat miatt utazott, minélfogva 
több helyt időztünk, s négy nap alatt tettünk meg olyan 
utat, melyet két nap alatt is könnyen megtehettünk volna. 
Utunk iránya keletnek tartott, azonban nagy kerülőket kelle 
tennünk, a kák{tval benéítt mocsárok miatt, melyekben szá
zankint tartózkodtak a vaclclisznók. Ezen mocsárok a Gör
gen kiáraelásaiból támadnak, mely tavasszal rendesen meg
{trad, s gyakran mérföldekre el:'trasztja jobbról balról partjait. 
És ennek már régi idéíkben is igy kelle történni, minthogy 
célszerünek tartották a nagy védfalat a folyamtól négy sőt 
több helyütt hat angol mérföldnyire épiteni, s folyamtól ész
aknak. S minthogy ez a sikság legmagasabb pontjain történt 
minclenütt, még most is a régi falromok közelében a leg-
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biztosabb utazni, bármely évszakban. A sátorokat is legin
kább ezen tájon találhatni, s alig egy-egy óranegyednyi ha
ladás után kisebb nagyobb sútor csoportokat talál a vándor. 
Ezen éískorbeli építményemlék nyugati végét nem !{tthat
tam, s azoknak a mesés tudósirásoknak sem vagyok haj
landó hitelt adni, amiket hallék róla. Keletnek, ugy tartom 
két helyütt leltem meg a vég pontjait; az egyiket északkeleti 
irányban Gömüstepétéíl, a hol nagyobb várromok jelölik a 
fal kezeletét egészen a tengerparton; a másikat az Etrek fo
lyamtól mintegy 20 angol mérfölclnyire délnek, szintén 
közel a tengerparthoz, mely két vonal az Altin-Tekmakon 
valamivel fölül jön össze. A mi a Gömüstepétől kiinduló 
vonalt illeti, azt módomban volt két napig bejárni mintegy 
10 geographiai mérföld távolban, nyugattól észak-keleti 
irányban. - Arróllehet tisztán ráismerni, hogy a földtől két, 
sőt néha három lábnyi magasan is emelkedő domborlatot 
képez, ~l sz ri nt a mint a fö ld min6. ége a romladék k e ita
J arás{ihoz járulni ·dkalma v h . J\z eg ' sz m gl · h t6::; -·n egy 
1 ssz:m clnyuló sáncvonalhoz has nli,t, melynel l öz p ' l l 
minclen 1000 lépésnyire egy-egy hajdani torony alapromjai 
emelkednek ki, melyeknek meglehetősen egyenléS a kiter
jedése. Azonkivül még más nagy föld halmok is láthatók 
ezen fal hosszában, melyeknek kikutatását inkább szakfér
fiaina bizom, mivel még csak gyanitó véleményadásra sem 
érz .~m magrunat ill ték snek. kis •bb f" lclhal n"lokból né
hányat fdnyitotmk :t tu rkmanol , sa min nekem beszélték, 
egy négy zöoü püle tben, egy roppant nagy, papírvék ny
ságu cse rép faz J at le llek, ~t bban 1 dig k ' k : hamvat, in
o tt arany p n ze ket s m'"ts d rá ·~tságol al, a t 1i ~ rt <t Z eg ·. z 

idék a fallal együtt l izil-A ianmtl<, azaz: ant ny . z d n ' k 
nevezi. Ezen utóbbi emelt helyeket azonban szükség meg
különböztetni azon joszkáktól (dombok), melyeket a turk
manok nagy halottaik tiszteletére hordanak össze. 

Kizi! Akoncl, az én tudós kisérőm, nagyon csodálkozott 
a felett, hogy a Szedeli lszkencler, azaz a Sándor-sánc, me
lyet a elzsinnek (szellemek) a nagy uralkodó parancsára 
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kelle épiteniök, engemet annyira érdekelt. 4 Sándor, az ő vé
lekedése szerint buzgóbb müszülman volt, mint mi, s azért 
a fölelalatti szellemek akarva nem akarva, mincJ szalgá latá
ban á llottak. Elé5aclását azon ismert mese elmondásával 
akará folytatni, mely arról szól: hogyan ment Sándor a se
tétség országába; hanem elhallgatott, a mint látta, hogy egy 
tégiának a kibontásával nagyon el vagyok foglalva. Valóban 
ugylátszik, mintha azok a piros szinü téglák össze volnának 
forrasztva, mert inkább széttörnek, hogy sem a nagy tömeg
től elváljanak. Egyébiránt ezen viclék nagy érdekkel bir
hatna régiségbuvárainkra nézve, minthogy itt nemcsak a 
régi görög uralo m sok maradványának, hanem az ó iran 
cultura emlékeinek is bőven kell rejlerti, mert a Görgenek, 
a mai Sehri Dzsorclzsan romjainak fontosságáról, sokat be
szélnek az arab történetírók. Maga Kumbezi-Kausz;vagy is 
a Kausz kupola-rom, melynek csak hirét hallám, hihetőleg 
több figyelmet é rdemelne mint a mennyiben az arra gyor
san áthaladott angol utazók részesíthették 

Nagy meglepetéssel láttam, hogy Kizi! Akondnak, a kit 
csak tudós de nem gazdag embernek tartottam, több helyütt 
vannak sátrai nőkkel és gyermekekkel, a kik hármas h{1zas
ságból va ló családjának egyes alkatrészeit képezték. Csak 
miclőn több helyiitt mindig más-más feleségeivel s gyerme
keivel ismerkeclém meg, akkor kezeltem megérteni, hogy 
az ő kötettjának a törvényes célon kivül még egy más, csa
ládi feladata is van. Egyébiránt nagyon csekély különbség 
volt a idegen és a saját sátraibani fogacitatásunk között. A 
Molla - igy nevezték őt par excellence - a turkmanoknál, 
még az ellenséges törzseknél is minden sátorban a há z ura 

4 A keletiek a nagy rnaccdoniai történetét bizonyos va llásos-mythologia i ruhá
b~n adják e lő; és habár a keleti történeti rók kőzől némelyck meg akarják külön
boztetm lszkender Zul-karnejnt (a kétszarvu Sándort) lszkender Rumitó l a 
görög Sándortól- én ugy találtam, hogy ezt a két személyt mindenütt egyn,ek 
és ugyana nnak tartják. 
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volt, s nem csak megkülönböztetésekkel ele ajánclékokkal 
is elhalmoztatott, a mi nekem is, ki az ő tanítványa szerepét 
játszám, több posztónemezbül való imaszó'nyeget (namazcl
zsi) jövedelmezett, meg egy turkman felöltőt és egy prémes 
kucsmát, a mi a turkmanok nemzeti fövege. Az utóbbit föl
tettem a fejemre, még könnyü turbánt is tekergettem körüle 
s át lettem vúltozva turkman mollúvá. 

Midőn Gömüstepébe visszakerültem, társaim, kik az ef
féle kirándulásokat rosszalták, már nagy aggodalomban vol
tak kinJ<Jraclásom miatt. Sorba kérdezősködvén minclegyik
nek hogyléte fe lől, elbeszélték, hogy hadzsi Szalih fényes 
sikerrel s haszonnal üzi orvoskodását, s hogy haclzsi Kari 
Meszucl-ot, a ki egy mecsetbe, (azaz egy mecsettil használt 
sáto rba) volt elszállásolva, meglopták. Sokáig kutatták, ke
resték az ellopott tárgyakat, s miután semmit se találhattak 
meg, az Isan (sejk) kinyilatkoztatta, hogy meg fogja átkozni 
a tolvajt, ha vissza nem tériti az elorozott tárgyakat. Nem 
került bele 24 óra , mindőn a tolvaj bünbánó alázattal meg
jelent, s az ellopott tárgyakon kívül még engesztelő aján
dékot is hozott. Azt nem igen hiszem, hogy a párisi vagy 
londoni rendőrség az efféle rendszabálytól hasonló sikert 
remélbetne. Egy Kivába menő karavánra nézve is jó tudó
sirást kaptam. Elbeszélék ugyanis barátaim, miszerint a hívai 
kan, ki nek az orvosok egészségi tekinteteknél fogva bivaly
tejet rendeltek, egyenesen ide ki.'ddé kervanbasiját'', két pár 
ilyen állat vásárlására, mivel azok az ő országáb<m nem ta
láltatnak. A kervanbasi már el is ment Asztrabadba, s mi
helyt visszatér, utra kellenel kelni, mely utazásra nézve na
gyon jó előjel, hogy a sivatagon legjártasabb ember fog 

5 Kervanbasi ~ karavánvezelő , vagy H karaván fönöke névvel illetik azt, a kit a 
kan ezen hi valai ra kinevez. Min thogy ezek többnyire olyan emberek, akik csak 
bizonyos utakon birnak a legnagyobb tapaszta latokkal, ennélfogvaminden ka
raván utnak megvan a maga kcrvanbasija, mellékncvét azon uttól nyervén, a 
melyen kala uzkodik. 
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lenni a vezetőnk. Nagyon feltünt előttem, hogy utitársaim 
közól sokan habár a legnemesebb vendégszeretetben ré
szesültek, épen 6k, a legszegényebb emberek, már nem 
akartak tovább a turkmanoknálmulatni . Lehetetlen - mon
dának - hacsak annyi mennyi érzéssel bir is az ember, to
vább szemtanuja lenni azon kegyetlen bánásnak , melyben 
itt a szerencsétlen perzsa rabszolg{tk részesittetnek. "Igaz 
ugyan, hogy e retnekek, hogy nagyon bántottak bennünket, 
midőn országukon keresztül utazunk ; ele az mé is sok, a 
mit ezeknek a szegényeknek itt szenvedniük ke ll." Tatár 
utitársaim részvéte, a kikenk hazájokban nincs szokísban 
az emberekkel kereskedés, és azok a k{tromlások, melyek
kel nagy bosszankodásukban a kaTakcsikat (rablókat) szi
dalmazták, legbővebben rajzoJák a szegény rabszolga által 
viselt kinzásokat. Képzelje magának bárki, hogy érezheti 
magát egy perzsa, legyen bár a legszegényebb, midőn éjjel 
váratlanul, családja köréból kiragadják s sokszor sulyos se
bekkel megrakva icle hurcolják foglyul. Ruhái ócska turk
man viseletbeli rongyokkal cseréltetnek fel, melyek testének 
csak bizonyos részeit fedik el, nehéz láncokat vernek rá, 
melyek bokáin sebeket törnek , s minclen lépten iszonyu f{tj
dalmat okoznak, és fogságának első napja it, sőt gyakran 
heteket igy kell töltenie a legsilányabb eledelen, s hogy éjjel 
meg ne kisértse az e lszökés t, karabográt, azaz: vas örvöt 
tesznek a nyakára , a melynél fogva egy erős karóhoz van 
láncolva, s a lánc csö rgése legkisebb mozclulását is elárulja. 
S kinjainak mértéke csak akkor é r határt, ha rokona kivált
ják, avagy Kivába vagy Bokarába külclik eladni. 

Soha se tudtam megszokni azt a lánccsörgést, mely min
den turkman sátora melett hallható, a ki csak némi igényt 
is tart tekintélyességre . A mi Kandzsanunknak is volt két 
rabszolgája , és ehez, ég mintegy tizennyolc, husz éves fiuk 
voltak, s engemet mindenkor nagyon felinditott, valahány
szor a virágzó ifjuságot láncra füzve láttam. Ehez járult még, 
hogy ezen szerencsétleneket nyilvánosan piszkolnom és ká
romolnom ke llett, mert a Jegkisebb részvéttel gyanut éb-
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resztettem volna magam ellen, főképen miután azon körül
ménynél fogva, hogy tudtam a perzsa nyelvet, leggyakrab
ban engem szólitottak meg. Házi rabszolgáink ifjabbika, egy 
szép fekete fürtü irani it)u arra kért, hogy irnék levelet szi.i
lői nek, hogy az Isten szerelméért adják el juhaikats házukat 
és vúltsák őt ki; a mit én meg is tettem neki. Egyszer azt 
hivém, hogy észrevétlenül adhatok neki egy csésze rheát, s 
szerencsétlenségre, épen amint kezét nyu jtá adományom 
után. akkor lépett be valaki a sátorba. Hanem én is hirtelen 
ugy tettetém magamat, mintha csak ingerkedni akarnék 
vele, s <l thea helyett néhány gyengébb ütésbe kelle őt ré
szesitenem. Gömüstepében mulatásom alatt egy éj se mult 
e l a nélkül, hogy a tenger felől hallatszó lövések ne jelen
tették volna , valamely zsákmánynyal terhelt naszád megér
kezését. A legközelebbi reggel elmenék a h6st61 követelni 
a clervist illető tizedet, vagy jobban mondva, a szegény per
sákat szerencsétlenségök első percében meglátni, s szivem 
vérzett az iszonyu látványtól. Igy kelle lassankint megszok
nom az erények és bünök, az emberszeretet és zsarnokság, 
a szőrszálhasogató lelkiismeretesség és kitanult gazság el
lentétességeit, amik a keleten mindenütt, de f6kép Közép
Ázsiában leginkább fellelhetők, f6kép ott, hol az Iszlam, a 
társadalmi éiet ezen irtóztató mérge, elszórta álpolgárisoclá
sának magvait. Ellenben a nem müszülman nomádok a vi
lágon a legjobb embere l<. 

Még csak két hetet töltöttem itt, mire én is mint utitár
saim, szintén elkezdtem ezen helyet unni , megutálni, sze
meimet kimonelhatatlan vágygyal legeltetvén a perzsa hegy
ségeken. Csak néhány órát tesz a távolság s mégis az er
kölcsök, szokások, gondolkozási irány annyira eltérő itt a 
turkmanok között, mintha ezer mérföld választaná egymás
tól a két országot. Valóban csodálatra méltó az a befolyás, 
a mit a vallás és történelem gyakorol az emberekre! Nevet
nem kell, valalúnyszor eszembe jut, hogy épen ezek az em
bertelen turkmanok voltak, a kik minc\untalan lakomát 
adtak "lillah" kegyes célokra, a hol jelen kellett lennie a mi 
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egész hadzsí társaságunknak Ilyen meghívások napjában 
többször fordultak elő, csak az elsőre és másodikra valék 
hajlandó elmenni, a harmadik meghívásnál ki akarám ma
gamat menteni, hanem a meghívó durva oldallökésekkel 
hivogatott ki sátoromból, a turkman erikette szabályai sze
rint: "mínél keményebbek az oldaldöfések, annál szivesebb 
a meghívás." Ilyen ünnepélyes alkalmakkal a vendégséget 
adó sátora elé néhány nemez darabot, vagy ha már nagy
ban ment - szőnyeget teritettek,s a meghivott vendégek 
öten hatan egy-egy csoportban foglaltak rajta helyet körbe 
ülve; minden csoport kapott egy nagy fatálat, mely a ven
clégek számához és korához mérve volt megtöltve, s ezen 
tálból szétterjesztett marékkal ették ki fenékig az e.Jeclelt. Az 
étkek minősége s készitási módja, ugy hiszerp, nem igen 
fogja ínyenceinket érclekelni, csak mellesleg említem tehát 
meg, hogy a mló és teve bus napi renelen voltak, a többi 
hus nemeket jobbnak tartom elhallgatni. Kanelzsan azon idő 
alatt, míg nála valék, tizenkét éves fiát egy tiz éves leány
kával eljegyzé, a minek családi ünnepély lett a következ
ménye, s nekünk a kik vendégei valánk, nem lehete abból 
kimaradnunk Miclőn a jövendőbeli sátorába beléptünk; ja
vában foglalkozott egy shaw! szövésével ; ugy tett, mintha 
észre se vett volna bennünket, s két órai ott mulatásunk 
alatt csak egyszer vehettem észre, mint vesz ő is részt lopva 
reánk vetett tekintetekkel társalgásunkban. Az étkezés alatt, 
mely az én tiszteletemre rizsből és tejből volt főzve, meg
jegyzé Kanclzsan, hogy ezen ünnepély tulajclonképen a jövő 
őszre volt határozva, ele használni akarta ittlé tünk alkalmát, 
hogy áldásainkat kinyerhesse. Majd elfeledém említést tenni 
azon lakomáról, melyet egy karakcsi aciott tiszteletünkre, a 
ki egy maga gyalog, három persát nem csak foglyaivá tett, 
hanem szintén egészen egyedül hajtotta őket maga előtt 
nyolc mérfölclnyire a rabszolgaságba. Nekünk adta ki a 
zsákmányból az egyházat illető tizedet, a miből mindegyi
künkre ké t kran jutott, és milyen boldognak érzé magát, 
miclőn az ő megálelására fatihát énekelénk! 
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Miután három hetet a legkellemetlenebb elfojtott érzés
sel GÖmüstepében tölténk, végre beleegyezett a vendég
szerető Kandzsan, hogy utrakészülődéseinkben ő is segit
ségünkre legyen. Tevé ket vásárolni, ugy véltük, nagyon 
költséges lenne; tehát arra határoztuk el magunkat, hogy 
kettejével bériünk ki egy-egy tevét, amely aztán magunkat, 
vizünket és lisztünket cepelné. És ez nehezen lett volna ki
vih ·tő h:-1 nem l · u ünk volna o ly ·z r~n '•s l , l lia z B ·g a 
L •v b •rb adé szem '•ly ' ·n oly ·ml rt lelni, a ki vallásos 
ugyan n m nagy m • rl kb n vol r, a mi had zs i ;í gu nkat ·em 
igen cis~telt ,, d annál zig ru l b p ntossággal ran th meg 
a end · gszt!.r l. l töt ényeil, a mi ki ~ 1 ·g it ' Ü nken o leg
nagyobb áldozattól t:!m r •tt ·•nt vissza. lila z tuhjclonkép n 
l ivábúl va ló tmkman, . H jomut törzs ivadé! a, ki ' venkint 
'gyszer idesz k n utazni í.izl ti ·n, a si vat~lg n l re ·ztü l, s 
amí I ömü.T p b n id -zil, 'F andzsan párt~ :'í:a alau áll, 
a me ly nél.l ül ' p oly l éss l izt : a h · lyzet , mlnt bármi 
más idegené. R ·ndes n őszkor . zakott megjönni ~s wvas
·zal m gy vissza, miután 2 -30 r v •t r ·zi nt sajá t, ré ·zint 
má:ik áru ival megrakott, s minú1ogy ··p n z n ;vben 
az nkivül sz:índél zon néhány t v v .l t">l l ~r vinni magá
V<li , ha mindjárt t h r nélkül is, tehá t ·t l gcs kély ,•bl ha
szon! ér i ·saknem talált p ' nz volt rd n. ' zv ·.Ji andzsan H 

l g rnel g ·bl · n aján lott n ki bennünket, és ez n s7.<tvai: .,Ili
asz letedd l fogsz n l em ' nöl jót ;'i llanj'' elég világos·m 
ért •lmér 3 adták , h gy mily n m ' n kü tekintetben alánl 
mi a mi endégi gazdánknál; tehát a ~" Idre szegezé sz ~

meit, mint a no.tn;kloknál szokás, miclőn n::ndklvül komoly
aknak látszanak . vá lasza , melyet riLl a közönyösséggel 
rnoncla halkan, ajkait .n m is m zdü:va, ebből áll tt: ,ismer ·z 

ng mct.' i\ két alkudozó turkman ~ ltünó hidegv ' rli ·ége 
ing ~ r Ini l z l még fé li • europa i v r ··met, m g~ led! z ·m 
arró], h -gy ha lz i Bila l s többi ulitársaim i mozdulatlan r ·
sz s l alának a jden tn 'k s néhúny megj gyz ~st t ~ tc ~m ; 

d c akamar meg i áotam, mivel többszöri felszólal~
sornra sem ét ttek szavnim figyelemb . Tehát a n ,; ll ül , 
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hogy az alkudozásokba szabad lett volna avatkoznunk 
abban történt megállapodás, hogy két arany használati bé~ 
rért kapunk egy-egy tevét Kiváig; vizünknek és lisztünknek 
ingyen elvitelére ajánlkozott Iliasz. 

Azon kis összegből, a mit rongyos ruházatom különféle 
részeibe bevan·va tartogattam, valamint jámbor mestersé
gem bő aratásának gyümölcseiből is kitelt volna, hogy egy 
magam külön béreljek tevét; hanem hadzsi Bila! és Szultán 
Mahmucl lebeszéltek róla, miemelvén, hogy a nyomorusá
gos,szegény, könyörületre indító külső a legjobb óvszer 
ezen nomádok között, a kiknek ragadozó vágyát a kénye
lem legcsekélyebb jele is felébresztené, s a kiket aztán ily 
esetben a legjobb barátokból ellenségeivé tehetne az 
ember. Többeket megneveztek társaink kÖzó1, a .kik bőven 
el vannak látva , de biztonságuk kedvéért kénytelenek ron
gyokba öltözve gyalog menni. A parancsoló szükséget át
látván, társaságban bérlettem tevét s csak azt kértem ki ma
gamnak, engednék meg, hogy keclzsevét használhassak (a 
kec\zseve, a teve két olelalára alkalmazott egy pár fa kosár) 
mivel rendkivül terhemre esné sánta lábommal a szük nye
regben mással összeszorirva ülni, s ily helyzetben tenni meg 
40 állomást. Iliasz elejénte vonakodott, mivel a keclseve a 
szegény állatra nézve a homok sivatagokon kettős teher lett 
volna, s igaza volt, azonban Kanelzsan rábeszélte s végre 
beleegyezett kivánságomba. Most már meg volt az a vigasz
talásom, hogy husznapos utunk alatt Kiváig, melyró1 a leg
borzasztóbb dolgokat beszélték, néha-néha egy kicsit al
hatni is fogok; s az egészben klilönös örömömre szolgált, 
hogy vis-a-vis-m, vagy tulajclonképen ellensulyom, haclzsi 
Bila], az én lelki barátom fog lenni, a kinek társasága nap
ról-napra elkerülhetienebbé kezdett rám nézve válni. Az al
kLJclozás befejeztetvén, bevett szokás szerint előre kifizet
tünk a használati bért. Hadzsi Bila! egy fatihát mondott, és 
miután Iliasz néhány szőrszálból álló szakállát végig simi
totta volna, egészen megnyugodva lehettünk. Csak arra kér
tük, hogy minél korábban induljunk, hanem ezt ő nem igér-
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hette meg, mivel az indulás a kan kervanbasijától függött, 
a kinek karavánunk élén eiül kellett mennie bivalyaivaL 

Néhány nap mulva készen voltunk az elindulásra Et
rekbe, karavánunk gyülekezési helyére. A megtörtént elő
készülőelések után kettős forró vágyat érezék Gömüstepét 
elhagyni, először azért mivel láttam, hogy az itt hasztalan 
töltött időzés következtében a hő évszak mind jobbai1 kö
z l dik , . a lt{; l fé ltünk hogy a sivatagon még itt-ott lelhető 
e ő i:t gyr · nag_ obb ritkaság leend, s másoelszor mivel a 
f, •l l •n'll •ri dó n v rs ~ges hírek már valóban nyugtalanitani 
kezdettel.;.. Míg sokan a jámbor clervist látták személyemben, 
mások nem tettek le azon gondolatról, hogy én a szultán 
nagy befolyásu követe vagyok, ki a teheráni török követtel 
összeköttetésben van, a ki néhány ezer puskát hozott ma
gával s itt fog Oroszország és l e rz ·ict lle n ··ssz ·' ~skü ; s l 

szervezni. Az oroszok Asurábm1 ezt ha llva bizonyo an n ,_ 
vettek volna rajta; azonban mégis l ·hetség s olt, hogy <l 

csodálatos idegen után kérd zósköclheln ' m:l , s aki H 

aztán fölfedeztetésem következménye kínos, talán örökös 
rabszolgaság lehetett volna. Több ízben megkértem tehát 
haclzsi Bilalt, hogy legalább Gömüstepéből menji.ink már 
el; azonban épen ő, ki eddig türelmetlenkedék, miután Ili
asz átvett bennünket, egészen közönyös lett, s sürgetése
imre minclig azzal felelt, hogy milyen nevetségesen gyer
mekes vagyok én, hogy a sors rendelkezéseit meg akarom 
előzni. "Hasztalan minden sietségeci - moncla egy ízben, -
addig kell a Görgen partján maradnod, míg a Naszih (a 
fatum) más helyen nem rendeli ki ivóvizeelet És azt senki 
se tudja, hamar vagy későn fog-e ez történni!" képzelberni 
milyen hatása lehet az ily ,n keleti válasznak egy nem ok
nélkül türelmetlenné vált k d ' lyr >. De, fá jdalc m, áthíllam 
hogy nincs menekvő út, s me •adta m magamat s r · mnak. 

Ugyane napokban tört ~nt h) w n ~hú ny km~tt esi á ruló 
uton öt persát hozott haza rabló kaland zús::ibó l, l ik között 
egy vagyonos is volt. A rablók egy naszúdclal rándl!lt.ak ki 
Karatepén át azon ürügygycl, h gy a m·tliki-k p rsák) fa-

67 



lujában egy rakomás gabonát akarnak vásárolni. Az alku 
hamar meg köttetett, s a semmi roszat nem gyanitó persák 
alig jelentek meg a tenger parton áruikkal, azonnal elfog
dostattak, kezeik lábaik összekötöztettek, és nyakig saját 
buzájokba elrejtve hurcoltattak Gömüstepébe. Jelen voltam, 
midőn ezen szerencsétlenek, kik között egyik nagyon meg 
volt sebesitve, kipakoltattak, s hallám, hogy ezen eljárást 
még maguk a turkmanok is gyalázatos tettnek monclták. Az 
asurai oroszok is bele avatkoztak ez ügybe, s kiszállással 
fenyegetőztek, ha tüstént szabadon nem bocsáttatnak a fog
lyok. S minthogy a rablók határozottan vonakodtak zsák
mányukat kiadni, azt hivém hogy a többi turkmanok, a 
kikre nézve az oroszok fenyegetése közös veszély volt, 
kényszeriteni fogják törzsrokonaikat a kiadásr~1; - azonban 
ez teljességgel nem történt, hanem lett nagy lótás futkáro
zás, fegyverek osztattak ki, hogy ha csakugyan ki akarná
nak az oroszok kötni, komolyan szembe lehessen velök 
szállni. Érdekes volt, hogy nekem is puskát nyomtak a ke
zembe, s nem kis zavarba jöttem, elgondolván, hogy kikre 
kellencllőclöznöm. Szerencsére csak a fenyegetésnél maradt 
a dolog.6 Másnap reggel egy orosz gőzös egészen közel jött 
a parthoz, hanem elipiomariai uton intézték el az ügyet, oly 
formán, hogy a turkmanok tuszokat acitak a jövőre nézve, 
hanem az öt perzsa rabláncain maradt. A vagyonos 100 
arany válts;1g clijért elbocsáttatott, egy másik, a ki kezeire 
lábaira nyomorék volt, s nem birt 4 arany névszerinti érték
kel, az oroszok tiszteletére bocsátatort el; a három izmos 
férfi pedig nehéz láncokra verve Etrekbe, a rabszolgák 
kinzó helyére vitetett el. 

6 Nehogy az orosz hatóság ezen kétértelmü állása szemelszutjon az olvasó 
előtt., szükség megjegyeznünk, hogy a perzsa ko1mány az orosz fegyveres ha
talomnak bámlinemü kiszállását ezen partokon saját területére való ellenséges 
berontásnak tekinti, s készebb eltümi a turkmanok rablásai!, mintsem orosz fegy
verek segítségét vegye igénybe, mely fegyverek in parlibus hasznosak ugyan, 
hanem in toto veszedelmesek lehetnének. 
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Az Etrek név, melylyel egy folamot is, meg a környékén 
fekvő lakosokkal biró egész területet nevezik, Mazenclran 
és Taberisztan szerencsétlen lakossága előtt a legirtóztatóbb 
rémszó, a legnagyobb káromlás, annyira hogy rendkivüli 
haragba kell annak a persának jönie, a ki ajkain kibocsátja 
ezt az átkot: "Etrek binfti" azaz: hogy kerülnél Etrekbe. 
Minthogy karavánunk gyülhelyéül volt kijelölve, tehát al
kalmam lett ezen rémhelyet közelebbről megismernem. 
Eh z még Kanelz an· ly s:r.iv . voll, hogy engem vend<:'igül 
ajánl Ll K ti ·hanna~, a 1 ~u-;11< • il pir-:jén~.k .. 6s;rA-;zakál . ki 
alkalmilag hozzán l jöll vol n~. Ez n .ven bunos t ·o~1or, ~~~sz
szataszitó kif jeZéi'Ü ' ml e r olL,ell ogH lása legalat b : p:n 
nem volt ba rá rsá o ·, mid(5n vendégei.il átadam:un nek t. S -
k;tig fürkészte arcvonásaimat, néha-nél~a valarr:it sugo~t 
Kanclzsannak, s ugy látszik mintha teljesseggelmas valamtt 
akart volna bennem fölfedezni, mint a minek a többi világ 
tartott. Azonban csakamar rájöttem ezen bizalmatlanság for
rásáreL Kulchan fiatal korában beutazta Oroszországot Kiclr 
kán-nal, ki orosz sz Igálalban 'illott, hosszabb időt tö~töt~ 
Tifliszben, s megl h •t6sen megismerkedett a m europal 
életünkkel. Azt mondá, ho 'Y s kféle nemzetet látott, csak 
oszmanlikat nem, a kikröl egyébiránt azt hallotta, hogy mint 
a turkmanok törzsrokonai - egészen hasonlitanak is hoz
zájok, _s nagyon .. ö<.l<'ilía hngy benn m llen~(ezőt tapasztal. 
I!adzsi Ui lal figy lnPzteté, h gy ~ pontra nezve ros:ul van 
ért ·sí.i l c, mivcl ő maga is L·· t b évig lak tt Rumban, es soha 
s vett . és~.: re az ált~tla emlirell hasónhnosságot. Ezután tuc.l
Lunktyl adá amaz, hogy holnapután már visszamegy Et r kl 
az v<~ -jába; tehát kész n l gy"lnk az "' lutazá:ra , miv ' l az 
inn n Etrekig r rjed6 utat ámbár sa k 12 mfl l, ~1 ~n~ r h~~
jöl m g az ő ki~ ' reie n ~ Ikül· 6 pedig sak ad ltg var, m1g 
t olman,r a fia , n alamanról (rabló ka land vi •:-;za jön, 

7 Tulajdonképen Kulumani 
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melyre többcel magával rándult ki a perzsa határra, néhány 
szép kancát elhajtani. 

A fiát rablókalandról haza várni Kulchannak körülbelül 
annyi volt, mintha a mi felfogásaink szerint az atya valami 
hős kirándulásból vagy más becsületre váló vállalatból várja 
fia visszaérkezését Fel is szólitott bennünket, hogy déltáj
ban sétálnánk ki a Görgen alsó partjára, mert ekkor kellene 
m gérk •zni .. k, s majd valrl mi örvendetes dolgot fogunk ott 
látn i. Nl inthogy ' l •n s •mmi dolgom sem volt, követtem a 
r lsi'.ólitá t, .. a töm g k .. z - kevercel tem, me! y türelmetlenül 
várta az érkezőket. Végre a tulsó partra érkezett nyolc lovas 
turkman, tiz nyeregtelen lovat vezetve féken. Azt hittem, 
hogy a várakozó tömeg most mindjárt lelkesült örömriadal
ban tör ki, azonban egy hang se hallatszott. Mindenki ohó 
tekintettel, s néma csodálással méregeté az érkezőket, kik 
a felnyergelt és nyeregtelen lovakkal egy pillanat alatt át
uszták a Görgent, s az innenső parton leszállván - leü·ha
tatlan komolysággal nyujtottak kezet barátaiknak s rokona
iknak. Míg az öregek nagy figy !emmel vizsgá lg;tHák ~ 
i'~sákmányt, a fiatal hősök ruháikin sze !ték n::ndh ·, s nehéz 
prém s ku smaik;tt fölem !intvén, l etö.ri.ilg · t ~l< ;J v rirék l 

hom l >kukról s ~ -·jö l< ról. z egész pompás látványul sz . lg;'í lt. 
Bánnennyir utáltam :1 r·tblókm s utá l·ttos me:-;t ·• r ·égöl e t 
sz,mcim mégis különüs gyöny" rd leg ·ltctém ezen fiatal 
embereken, a kik rövid lovag öltözetükben, bátor, merész 
tekintetökkel, s egészen a melleikre leérőszőke hajfürteik
kel minclen ember bámulatának tárgyai valának, a mint 
fegyvereiket leraklák. Mé , a ko mor Kulchan is felvidultnak 
látszék, megism rt tell bennünkel fiával, s miután hac.lzsi 
Bila! ezt megáldá •lváltunl< lőli.il< , holnap reggel az atyával, 
fiával és a lopott lovakkal egyetemben indulandók Gmüs
tepéből Etrekbe. 
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VI. FEJEZET 

ELUTAZÁS GÖMÜSTEPÉBŐL. - VOLT GAZDÁNK JEL
LEME.- TURKMAN SÁNCOK VAGY FÖLDHÁNYÁSOK
KALAND VADDISZNÓKKAL - FENSÍK GÖMÜSTEPE 
ÉSZAKI RÉSZÉN. - NOMÁD SZOKÁSOK. - TUHKMAN 
VENDÉGSZERETET. - AZ UTOLSÓ KECSKE. - PERZSA 
RABSZOLGA.- A SIVATAG KEZDETE.- TURKMAN FELE
SÉG ÉS RABSZOLGANŐ.- ETREK.- PERZSA RABSZOL
GÁK. - OROSZ MATRÓZ MINT RABSZOLGA. - SZÁN
DÁKBA VETr SZÖVETSÉG A JOMUTOK ÉS TEKKE-K KÖ
ZÖIT. -ÖSSZEJÖVETEL A KERVANBASIVAL. -A KEM 
TÖRZS. -AZ ELVÁLÁS ETREKTŐL. -AZ AFGHAN VESZE
DELMET OKOZ.- A KARAVAN LEIRÁSA. 

Gens confinis Hyrcaniae, cultu vitae aspera 
et latrociniis assueta. -Q. Curtii Huf. lib. vi. cap. 'i. 

M ÁSNAP délben távoztamlegbizalmasabb barátaim
mal Gömüstepéből, Kanelzsan és többi barátaim 
által elkisértetve. Az utóbbiak Gömüstepétől majd 

egy egész óra járásnyira jöttek velünk, a mi a nomádoknál 
bevett szokás, miclőn valami nagyon kedves vendéget kí
sérnek el. Többször kértem Kandzsant, hogy forduljon már 
vissza, ele siker nélkül, mert ő pontosan meg akart felelni a 
turkman venelégszeretet szbályainak, ne hogy okom legyen 
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késóob ellene panaszra. S valóban nehéz szivvel bontakoz
tam ki utolsó öleléséből, mert a legnemesebb szivü ember
rel volt alkalmam benne megismerkedni, a ki minclen ha
szonleső cél nélkül nemcsak szivesen látott venelégként tar
tott öt más zarándokkal házánál oly hosszu ideig, hanem 
minden lehető felvilágositással is szolgált, midőn egyet mást 
tudni kivántam. Nagyon fájlaltam, hogy nem tudnám jóságát 
meghálálni, ele még inkább azt, hogy ilyen őszinte baráto
mat valék kénytelenfelvett alakoskodásom által ámitani. 

Utunk Gömüstepéből észak-kelet felé vitt, jobban-job
ban távoladván a tengerparttól, a két fölelsánc irányát kö
vetve, melyek egyike Köreszofi-nak, a másik Altin Tokmak
nak neveztetik. Ezen emelvényeken kívül még sok joszkát, 
azaz: turkman sirdombot lel a szem, hanem ezek kivételével 
az egész viclék beláthatlan síkságot képez. Gömüstepétől 
alig egy óra negyednyi távolban pompás réteken keresztül 
mentünk, melyeknek térdig érő bujatennésli füve itt ha
szontalanul aszik el, mivel Gömüstepe lakosai csomru-k, 
azaz: nem állattenyésztők. Hány falu virágozhatnék ezen 
bő nedvességli földön, s milyeri fris élet zajoghatna rajta a 
síri csenel helyett. Az Iliasz tevéiből és hat Jóból álló kis ka
ravánunk meglehetősen egybe csoportosulva ballagott, 
mert megmondá Kulchan, hogy itt olyan karakcsik vannak, 
a kik nem állnak az ő parancsnoksága alatt s ha elég erő
seknek éreznék magukat, még őt is megtámadnák Engem 
Iliasz még ez uttal meg akart kimélni a tevén nyargalástól s 
egy lopott lovat vett át Kulchantól, hogy azon lovagoljak 
Etrekig. Szerencsétlenségemre Emír Mehemmecl, a Karate
péből való afghanisztani mákonyfaló, ki már hozzá csatla
kozék karavánunkoz, gyalog maradt; s mihelyt valami po
csolyán vagy más nedves helyen vitt utunk keresztül, 
nekem kellett őt nyergembe fel vennem, és ő ilyenkor oly 
erősen belekapaszkodék ruháimba, hogy majdnem lerántott 
a lóról. Ezen közös lovaglás által komoly veszélyben forog
tam, miclőn a nagy nádas macsárokon kelle át kelnünk, 
ahol tömérclek vaddisznó csorclák nyüzsögtek Kulchan és 
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Iliasz elől lovagoltak, a kerülő ösvényeket keresve, hogy 
ezen százakra menő vadak elől kitérhessünk, melyeknek 
közelségét bizton ki lehetne venni röfögésükből, de kivált
képen azon ropogásból, melyet a nád között járásuk által 
okoztak. A mint fülhegyezve lovagoltam, egyszerre megri
adt a lovam, s mielőtt az okát elgondolhattam volna, lovag 
pajtásommal egyi.itt a földön elterülve bevettem. Utitársa
imnak néhány lépésnyiről hallott hangos kacagása közé va
lami sajátságos visitó ordítás is elegyedett, s a mint megfor
dultam, látám hogy két vadsülelőre estem, melyeknek any
juktól riadt meg a lovam, s melyet most maiacai visítása egé
szen feldühösitett és agyarát csattogtatva állt meg nem 
messze tőlünk s bizonyára reánk rohant volna, ha Iliasz öcs
cse Sirelzsan elég jókor észre nem veszi szándékát s fölemelt 
lándzsával utját nem állja. Vajjon a fiatal turkman vitéz be
avatkozása által elriasztva, vagy a nyomasztott helyzetükből 
kiszabadult malacok visitásának elhallgatása okozá-e, elég 
az hozzá hogy a feldühödt anya odébb állott, hátra felé fut
ván alomjához, a melytől mi sebes gyorsasággal távozánk. 
Kulchan fia ezenközben megfogta elszaladt lovunkats azon 
megjegyzéssel adta nekem vissza, hogy ugyan csak szeren
esés ember vagyok, mert a vaddisznók által okozott halál 
még a legkegyesebb müszülmant is nedsisz, azaz tisztátla
nu! küldi a másvilágra, s a purgatoriumban ötszáz eszten
deig tartó égés által sem tisztulhat az meg egészen. 

Miután körülbelől négy óráig nyomultunk előre mocsá
rokon és réteken keresztül, észrevettem hogy a Gömüste
pétől északfelé terjeszkedő fensík lejtőjén vagyunk, mint
hogy nem csak a dombos helyek, hanem a perzsa határ 
hegység is kezdtek lassankint eltünni, szemeink elől. Csak 
egyes sátor csoportokat, melyek környékén tevék legelész
tek, lehete kivenni messze távolban, s habár aszemet mind 
a néb'Y f, 161 a legszebb zöld virány gyönyörködteté, mégis 
legn ' p sültd bnek találtam a keleti vidéket, melyet Kizi! 

k nd-dal meglátogaték Ennek oka az, hogy a Görgen hi
ányát érzik, s az emberek csupán addig érik be a kutvizzel, 
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míg juhaikat meghizlalják a kövér legelőn. Itt tehát csak 
május és junius hónapokban találtatnak sátrak. Egy ilyen, 
Kulkan hozzátartozói általlakott sátor csoportban kell vala 
ma éjjel meghálnunk, minthogy Etrek még hat mérfölclnyire 
van; s ez a mi teherrel jól megrakott tevéinknek egy egész 
napi ut. Itt már értesitve voltak érkezésünk felől, s az én 
éhes haclzsi társaim már a jó vacsora előpostájának tekinték 
a sátrak fölött emelkedő füstöt. Minclamellett hogy Gömüs
tepe innen csak négy mérfölclnyire van, mégis jó nyolc mér
földnyi utat tettünk ma, s az első napi utazás magunkat és 
állatainkat is meglehetősen kifárasztott. 

A sátortól mintegy tíz lépésnyire elénkbe jött Kulkan fi
atal unokaöcscse Tadzsi-baj, szivesen fogadni bennünket s 
Iliasz az afghannal Kulkan vendége lett, én pedig és a többi 
hadzsi Allah Nazr szűk sátorába szállasoltatnánk. Ez a vén, 
egészen vagyontalan turkman magánkivül volt örömében, 
hogy az ég vendégeket küldött neki s örökké feledhetetlen 
marad előttem az a valóban érzékeny jelenet, midőn egyet
len kecskéjét leölte, hogy megvendégelhessen bennünket. 
A második étkezéshez, melyet másnap nála költénk el, már 
egy kevés kenyeret is birt beszerezni, a mi már hetek óta 
nem fordult meg háztartásában; és miclőn neki estünk a 
husos tálnak, leült vén párjával velünk szemközt s a szó 
szoros értelmében örömkönyeket sirt látásunk felett. Allah 
Nazr semmit sem akart megtartani a nekünk feláldozott 
kecskéből; a könneit és szarvait, melyeket porrá égetve a 
tevék feltört sebeinek behintésére szaktak használni, Iliasz
nak adta, a bőrét pedig, melyet egészen hántott le róla, 
nekem szánta víz-tömlőül, elébb jól bedörzsölvén azt sóval , 
s a napon gonelosan megszáritván. 

A gyalázatos árulással tőrbe csalt öt perzsa közől való 
egyik rabszolgának elérkezése egy napig tanáztatott vissza 
utunk folytatásától. Ezen szegény perzsa ugyanis az én véd
uramnak adatott át megfenyítés végett, ki abban a hirben 
állott, hogy 6 legjobban ki tudja faggatni a fogolyból, van
e neki otthon elég vagyana arra, hogy rokonai kiváltsák, 
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vagy pedig elhagyatott szegény-e, a kit aztán Kivába kell 
küldeni elaelás végett? Az első esetet jobb szeretik a turk
manok, me1t akkor tetszésök szerinti összeget követelhet
nek. Minthogy a szerencsétlenségében is ravasz perzsa va
lóságos viszonyait minclig eltitkolni törekszik, addig kínoz
zák, sanyargatják, míg a haza külclözött kese1ves panaszok 
által kicsikart lehető legnagyobb váltságdíj meg nem. érke
zik. A másik eset mind a két félre nézve rosz. A rabló sok 
költekezés után csak a rabszolgakereskedésnél szakott árt 
kapja zsákmányáért, a szerencsétlen perzsa pedig néhány 
száz mérföldnyire hurcoltatik el hazájától, s ritka eset, hogy 
valamelyik azt még egyszer meglátná. Kulkan, mint már fö
nebb említtetett, nagy tapasztalatokkal birt az üzlet ezen ne
meben; uj áldozata estefele érkezett meg, s másnap folytat
tuk az utazást, miután engem a jó Nazr a ki époly ri.agyon 
turkman volt mint Kulkan - szives ölelésében részesített, 
búcsuzóba. Ma l egelőször ültem fakosaramban, a tevén, el
lensúlyomul néhány lisztes zsál szolgá lt, rlúután még már:t 
megvonta magától hadzsi Bila! ezt m: é l v ~z t L tu nl irá
nya egyre északi volt, s alig me ntünk mintegy l é tórányi já ró 
földet, a zöld mező elfogyott clől i.i nk, s l gd ~szf r ' rint ~ttü k 
azt a szomoru, erős szagu sós földet, elértünk a sivatagra . 
Egyébiránt a mit legelőször láttunk, mintaképi.il sz l g-~lha l. 
Kara Szengernek (fekete sánc) nevezett alacson hegyr k 
emelkedik mintegy nyolc mérfölclnyire Gömüst ~r étől 
északi irányban. Minél jobban közeleelénk feléje, annál la
zább vc ll a talrtj lábaink a la tt, s ~gé: · :.c. ·n köz l ~ben va lós(t
g()::; mocs:J rba ju t< ttunk; az út z n siklós s-í r n keresztűl 
nagy n ~h ' i'..ség: kk l volt össz l ötv ~. a t vék t rpedt lába
il l.:;tl .min l n pill ~matban közel v lt<tl :tz l<:suszá ·hoz, én 
p ~dig <th lZ, h gy a tev~m kosanlstól ~gyü tt a sári <t rö pit. 
Jo bbnal wlálmm t •hát ini {! bb szabaclakaratombólleszállni, 
s jó rná fé l ra i ·á tta posá. után felérkeztem a Kara Szen
g rre, a ho nnun ·sakamar ·!értük már Kulkan ováját is. 

A nli nt ~Jda m •gérk z' nk, nagyon meglepett, hogy Kul
kan tüstént bevezetett engem a maga sátrába, s nagyon lel-
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kemre ,köt~tte, hogy addig ki ne mozduljak belőle, míg ő 
nem h1. ~ar roszat kezdék gyanitani, midőn meghallám, 
mmt ,sztdja <~~szonyait, hogy mindig elhányják a láncokat, s 
kemenyen raJole parancsolt, hogy tüstént teremtsék elő. Mo
gorva tekintettel maga is több izben bejött a sátorba sza
n~l~Zét nézegetve, anélkül hogy hozzám szálott volna; gya
mtasom egyre növekedett, s leülönösen meoütközém 
abban, hogy haclzsi Bila!, aki oly ritkán szokott e~gem ma
gamra hagyni, most nem mutatja magát. A legfélelmesebb 
gondolatokba merülve egyre közelecini hallám a lánc csör
gé~ét, s végre megláttam, hogy a velünk hozott perzsa jött 
a satorba, hogy ő rá vonatkozott az egész lánc keresés s ő 
cepelte fe.ltört lábain a csörgő nehéz láncokat. Utána' jött 
Kulkan, kt gyorsan theát készittetett, s miután azt elköltöt
tük, felszálita hogy keljek fel és menjek át vele egy uj sá
tOt·ba, melyet a~ ala:t számomra üttetett. Meg akart lepni, s 
ez volt az oka tttkolodzó magaviseletének Hanem én azért 
mé? sem .tudtam őt soha megkedvelni, s hogy mennyire 
kulonbozott Kandzsantól, legjobban megtetszik abból, hogy 
aza~att '~ tt~ nap al~ttt, a mit nála tölték, ezen az egy csésze 
tl:ean lovul semtmben se részesitett vendégszeretete. Ké
:o1Jb. megtudtam áruló terveit, melyeket bizonyosan végre 
tS hajtott volna, ha Kizi! Akond, akitől különösen félt, szi
gontan meg nem hagyta volna neki, hogy velem a lehető 
legnagyobb tisztelettel bánjék. 

Az a sátor, melyben tiz más utitársammal laktam, nem a 
K;ilkané vo:t, !1anem egy más turkmané, a ki velünk jött Ki
vaba, felesegevel, ki ezelőtt a Karakalpak törzsbül elraga
clott rabszolganő volt, s a ki most azt ment kitudakolni 
hogy életben van-e még első férje, kit nehéz sebekben ha~ 
gyott, midőn éjjeli megrohanás alkalmával őt elrabolták s 
h~gy ki vette meg a gyermekeit? Hol , merre élenk? Kiv~Út
~epen .óhajtotta tudni, hogy mi történt tizenkétéves leány
a~al, kmek szépségét könyező szemekkel irta le. Az a sze
g:,n~ ass,zony annyira le tudta kenyerezni uj parancsolóját 
busege es clolgossága által, hogy az maga is elkiséré szo-
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moru kutató utjára. Én gyakran kérdeztem: mit fogna tenni, 
ha az asszony első férje eló1<:erülne? Hanem amiatt ö nem ag
gódott, mert a törvény biztosilá ) l birto ld.'lban. "A na zib 
(fatum) nekem akará rendelni Haj l 'UI-1

1 z ll az HS$7. m 
neve) sa naszibnak ember fia nm :;z gülh l ' 11 n ~ . " Ujabl 
utitársaink közé, kik Iliaszszal aka1tak utazni , t<ll'l zott m >g 
egy hadzsi Sziddik nevü dervis is, egy felettébb ügyes kép
nmtató, a ki csaknem félig meztelenen járt, utközben a siva
tagon ;Í tévepásztorsággal foglalkozott, s 60 aranyat rejtegetett 
rongyai kötött, amit mi csak Bokarában tudunk meg. 

Az egész társaság közösen !akta e sátort, azon remény
ben, hogy a kán kervanbasija nemsokára itt lesz, s aztán el
inclulhatunk a sivatag felé. A várakozás mindnyájunkra 
nézve kinos volt. Én leginkább lisztem gyors fogyása felett 
aggódtam, s már elkezém mindennapi járandóságomat két 
maréknyival kisebbre szabni, és inkább kovásztalanul 
sütém meg a forró hamuban, mert az igy sütött kenyér ne
hezebben emészthető, tovább marad a gyomorban, s az 
ember nem éhezik meg utánna oly gyorsan. Szerencsére te
hettünk apró kolduló kirándulásokat, s az etreki turkmanok 
jótékonysága ellen nem lehetett panaszkodni, ámbár az 
egész nép hirheclett rablókból áll, s alig láttunk tábott, mely
ben két-három nehéz láncokkal terhelt persát ne pillantot-

tunk volna meg. 
Itt Etrekben, egy Kocsak kán nevü elóKelő turkman sá-

torában talátkoztam egy oroszszal, ki elóbb az aslll·ai hajó
állomáson matrózkodott. E főnököz délre tértünk be, s alig 
levék neki én mint rumi (osmanli) bemutatva, e szavakkal 
fogaelott a háziur: "No, akkor nagy örömet szerzek neked. 
Ismerjük az oroszokkal viszonytokat, s most ősi ellensége
itek egyikét láncokban láthatod." - Ugy kelle tennem, 

l Tulajdonképen Ajdgul, azaz: az ünnep rózsája 
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mintha nagyon örülnék. A szegény orosz nehéz láncokba 
verve előhozatott, beteges és szomoru kinézése nagyon 
meghatott, s féltem, nehogy külsőm elárulja a benyomást, 
melyet rám tett. "Mit csinálnál te ezen efenclivel, ha Orosz
országban találkoznál vele?" kérdé Kocsak kán, - "eredj, 
csókolel meg a lábát." A szegény orosz már felém közelitett, 
de én a lábcsókor azon megjegyzéssel tiltám el, hogy csak 
most vivén végbe guszl-omat, azaz a nagy mosdást, nem 
akarom magamat egy hitetlen által beszennyeztetni; sőt 
jobb szeretném, ha mielőbb eitakarodnék szemem elől, 
mert e népet nem szenvedhetem. Jel adatott neki a távo
zásra, s az orosz fogoly éles tekintetet vetve rám, eltávozott. 
A mint később megtudám, egyike volt ez azon két orosz 
matróznak az állam tengerészettől, kik néhány év előtt egy 
éjjeli alaman alkalmával a karakcsik kezébe estele A másik 
körülbelül egy év előtt halt meg a fogságban. A kormány 
ki akarta őket váltani, de a turkmanok nagy összeget köve
teltek értök (fejenkint 500 aranyat); s ugyanezen iclóoen, 
épen az alkudozások folyama alatt küldetvén Kocsak kán 
testvére Tserkesz Baj az oroszok által Szibériába, ahol meg 
is halt, ez eset a szegény keresztyének kiszabadulását még 
inkább megnehezité, s a másik fogoly is, ugy mint társa, 
nemsokára ezen, szeretett cárjáért, és hazájáért szenvedett 
kemény fogságban fog elveszni. 2 

Ezek azon folyton változó benyomások, melyeket a ven
elégszeretet a vele járó erényekkel, s e nomádok hallatlan 
barhársága gyakorolnak az utazóra. Jóllakva s elhalmozva 
jótéteményekkel tértem néha haza, s már dicsérni kezelém 
magamban e népet, miclőn Kulkan fönebb emlitett perzsa 

2 Midön később az oroszokat ezen esetre figyelmeztetém, azzal iparkodtak ma
gukat mcntcni, hogy az orosz kormánynak nem szabad a lurkmanokat nagy vált
ságdijakoz szoktatniok, mcrt akkor a merész rablók éjjelnappal ily emberfog
dosásra jámának. 
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rabszolgája keservesen sirva könyörgött pár csepp vizért, 
mert mint elmondá, már két nap óta kenyér helyett besózott 
halat adtak ennie, s bár egész nap a dinnyés földön kellett 
dolgoznia, egy csepp vizet sem kapott. Szerencsémre egye
dül valék a sátorban, a könyező meglett ember látása fe
ledtetett velem minden veszélyt, - oclanyujtám neki !nJ!a
csomat, s míg szomját eloltá, az ajtóhoz álltam vigyázni. Erre 
nagy hálálkodva rögtön távozott. E szerencsétlen embernek 
a házban mindenkitől szenveclnie kellett; ele legjobban Kul
kan m(lsodik neje, egy volt perzsa rabszolgáló kinozta őt, 
hogy az uj secta iránti buzgóságát annál jobban kitüntesse. 

Már Gömüstepében meguntam e kegyetlenségeket; 
mennyire fel kelle tehát lelkemnek lázadnia, midőn azt a 
helyet Etrekez hasonlirva - a humanitás és civilisátió szé
kelyéül kellett tekintenem! E sátor, lakóival együtt, kiállha
tatlan lett előttem, s már vágytam ki a szabadba, a sivatagba. 

A kelvanbasi megérkezésének hirére még minclig vár
tunk, ámbár az utazók, kik karavánunkoz akartak csatla
kozni, már mincl együtt voltak. Az ismerkedés gyorsan 
ment, s gyakran hallám érintetni azon kérdést: mely uton 
szándékozik a ketvanbasi tulajdonképen menni? Épen efe
lett beszélgettünk egyszer, midőn egy etreki azon ötvenele
tes birt hozta, hogy a tekke-k, kiknek támadásaitól a Kivába 
vivő uton a karavánok legjobban féltek, békekövetet küld
tek a jomutokoz, azon ajánlattal, hogy béküljenek ki végre 
s egyesült erővel támadják meg közös ellenségeiket, a per
sákat E politikai transactiókról az emlékiratok második ré
szében fogok megemlékezni, itt elég azt megjegyeznem, 
hogy e véletlen nagy hasznunkra vált. A mint nekem meg
magyarázták, lürom ut vezet Gömüstepéből Kivába, me
lyek közől a karavánok nagyságuk szerint szaktak válasz
tani. Az első a nagy Balkan megett a Kaspi tenger partjainak 
hosszában. Ezen irányt, ez utóbbi helyet elhagyván, még 
két napig kell folytatni, s csak hat napnyi távolságra a ke
letnek fekvő Híva felé befordulni. Ezen ut csak csekély 
számu utazóknak való, mert kevés rajta a viz, ele csekélyebb 
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a mcgtámacltatástóli veszély is; s ilyenek nem is történnek, 
hacsak különös forradalmak alkalmával a kaszakok (kirgi~ 
zek) vagy karakalpakok idáig nem terjesztik ki alamanjaikat. 
Második a középső út, mely északnak csak az Owus haj
dani medréig, tehát a nagy és kis Balkán közt, s aztán 
északkeleti irányban vezet Kivába . A harmadik út a legegye
nesebb s legrövidebb, mert, míg az elsőre 24, a másodikra 
20, e rre csak 14 nap szi."1kséges. Már Etreknél északkeletre 
kell menni, a göklen és tekke turkrnanokon keresztül, s 
minden állomáson jó, iható vizzel ellátott kutak vannak 
Természetes azonban, hogy a karavánnak vagy jó lábon 
kell állnia e törzsekkel, vagy legalább 2-3000 embert szám
lálni, különben tovább nem jut. Nagy Volt tehát örömem, 
midőn egy este Atabajtó l egy követ azon hirt h ozta, hogy a 
kervanbasi másnap reggel megindul táborából, s harmacl
nap délben az Etrek tulsópartján akar velünk találkozni, a 
hol is egyesülvén - meginelulunk a sivatagon keresztülvivő 
nagy utra. Iliasz rögtön parancsot adott, hogy gyorsan ké 
szüljünk fel. Még az nap este elkészitők tehát a szükséges 
kenyeret, még egyszer besóztuk azon nagy darab tevehu
sokat, me lyeke t áldásért vettünk a nomácloktó l, s ki volt 
boldogabb nálamnál, miclőn másnap reggel haclzsi Bilallal 
a keclzsevére hágtam s nyikorgó ülésemben a hullámserCí 
járásu teve hátán EtJ·ekből lassan távozhatám! Biztosság 
kedveért Kulkan szükségesnek látta minket legalább első 
nap kisérni, me1t ámbár 15-20 puskával felfegyve rze tt 
ember volt velünk, mégis nagyobb számu rabló csapat által 
is megtámadtathattunk volna s ez esetben Kulkan jelenléte 
nagy hasznunkra válik, mert az etreki banditák legnagyobb 
része az ő szellemi vezetése alatt áll, s neki vakon engedel
meskedik Elfe ledém ugyanis m onda ni, hogy Kolkanunk 
nemcsak a karakcsik akszakal-ja, hanem mint szofi (asceta) 
is hires volt. Ezen epithetont hordta pecsétjében. S büszke 
is volt reá. A szemtelen te tte tésnek legkirivóbb jellemképe 
állt előttem, midőn Kulkánt, annyi gaztett okozóját láttam 
tanítványai köré ben ülni, a mint ezeknek, kiknek kegyetle n 
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kez~ik m{tr annyi csa lá ll ld 1gságát dulták fel a szent m -
S<Í!'i l illet szabá l kat, vagy a bajusz rövidre <igásá nal 
m( d ját • l ő· L l w. Tan i tó ~ l ~lllitványok eg cnlö ·n le lkesedni 
Jút.szouak · tán nem ·z mhl l< küzül , jámborságának ér
zet "! n már l6 re álmodolt a p<lr<ldicsom jutalmáról. 

lJ tunk, hogy az Erre! ki·· nt s i ·í l ral alkotott m csá rokn 
~tk rüljc , majd északnyug· ttnak, majd északkel tn k z·
tell, többnyire hom l on, mel ·n ·sak k v6. st'ítorl Wttunk. 
F. ,,i P.k • z ·J '-n <l Kem n ~,rü Lurkman törzsnek mi_ntegy 15 
sát rát tal:í ltuk. Ezek, ha llám m'lr ~mJék ·z 't tt\ilhalack) j !6 
<w >l ú!Lak a j mutturkm<tn kt l kik ·z tul<!jdonké pe n tar
toznak, s itt éln k a s ivatag határán. Ez n turkm~m k nagy 
hajlama a l ->p"isnt oka annak hogy a r""bbi 1 1< ll ns'geikké 
!ell k s minduntalan megrámadj~ík mi ' rr is nem Cll Inal za
porodni. f özel z k talt ' :t.k dási he ly ' ! z ta láltul rtehál1)1 

sereghajt j ~h l<araviínunl<n<d<, kik nélkülünk n ·m m rt k ' 
sátntl m ll Ll e lm ~nni. gy i: l·h"szou, hogy a l< 111- k m g
tflmadtal' volna , hn ~Jünkön l ulkanl, e hatalmas mumust 
n ·m Játjt"ik. i\ ráb ttól ' sz·tkl . egy n gyccl6rányit·1, az Etr~k-
11 ·k fzy l eske ny ágán l !tünk át, melyn ·k vize itt már ig n 
s )s iz(! volt, jeléül anm1k, 11 g köz l van a végkisz·írad'is
h z. ·nn k tulparrjáról n Etrekn k ·gy m•'tsik, még cs ·l é
l el hágá ig as ')stahtjt sz •p rét vá l lá f ·1, ;aran b n ve á niz.s
l~aporra l , m ly m' tj l egy órányira terje h. z {lrokoz hason
lít patai agyagos partjai nagyon megneheziték az átl d ~st , 
és több tev t •ri ~ el gyütt bdc is .. e tt a izl ", m ' ly J.:ély 

olt ugy·m, d , a somagekat mégis átj"uta s n ~h · z l IP kk ~ 
telle, ugy, hogy nagy fámds·ígunkba ke rült mig ·t tulsó d m
b l, D •Iili 13urunt J rrül . l ora r ·ggcltől d · lut·íni 2 óruig 
mindössz .. nég m ·rfökl t haladtunk, d mégis elhatároz
tuk, h gy itt állomást rmwnk, 111 rt a ker anbasi ·tl c ·ak l l
nap d ·ll -n kell az Etr >k ~n tultalálkoznunk. 

A'l. mlit ·tt dombról, m · ly t1"tint gy ' l - foka volt egy dé l
k letnel ho zan elnyu ló, kí.ilönl n jeh1t ·kr ·len hegyhínc
na l , .sz· p : m sze kilá tás nyilt. láthatár nyugati r szén a 
l •tspi t ng r lá z k, ITtint eg ' k k f< •lh()vonal, még a perzsa 
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hegyek észrevehetők ; ele l<i.ilönösen érde kes látványt nyújt 
a elélnek elnyuló beláthatlan síkság, melyen az elszórtan 
fekvő sátorcsoportoza tok mintegy vakanclturásokoz hason
líthatók. Etrek és folyama majdnem egészen látható, s azon 
helyek, hol a víz mindkét partján kicsap, a távolban apró 
tavaknak lá tszanak. A kem-ek táborához közel lévén, Kul
kan, ki ez éjt még velünk szándékozott tölteni, nagy vigyá
za tot ajánlott; este tehát különféle helyeken őröket álliránk 
fel, kik reggelig egymást felváltva minclen mozgást a vidé
ken megfigyeljenek 

Hallván, hogy ezen állomás végső e lőőrse a nagy siva
tagnak, a clélutánt, míg társaim aludtak, nehány levél meg
irására forditám, szándékom levén azokat visszatérő kisé
rőinkre bizni. Azon apró, jegyzeteknek szánt papírdarabo
kon kivül, melyeket hulurai ruhám bélésében rejtve tarték , 
még a korán volt velem, melyet egy kis táskában horcltam, 
s két lap fehér papiros, melyre most a két levelet irtam. Az 
egyiket Hajclar efendinek Teheránba, a másikat Kanclzsan
nak, azon kéréssel, hogy az elsőt juttatná kézbe.J Könnyen 
elképzelheti kiki, mint érezhetém magamat, midőn Tehe
rán, ezen hozzám legköze lebb s mégis végpontja az eura
pai életnek jutott eszembe, ha elgondolja azon veszélyeket 
melyek itt a nomádok közt fenyege ttek , hacsak pillanatra 
is sejteni kezdik incognitómat, s mily előízt adott öt heti tar
tózkodásom a turkmanok közt azon életről, melynek fő és 
ősi székelyét voltam felkeresendő. 

Másnap reggel csak négy ó rát kellett me nnünk,hogy a 
tulajdonképeni Etrek partjaihoz érjünk . Sokáig vizsgálód
tunk annak legsekélyebb része után. Az átkelés nem volt 

3 Visszatértemkor e levelet, melyben barátimnak a sivatagi utazás megkezdését 
jelentem, másokkal együtt, melyeket Gömüstepéből inditék el, csakugyan meg
ta lá ltam a törők követségnéL A jó Kandzsan va lódi buzga lommal teljesi té ké
relmemet. 
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könnyü ; mert, ámbár e fol yó rendes szélessége nem több 
12-15 lépésnél, most kiáradván kétszer o lyan széles vala, 
s puha , agyagos feneke valódi kin a tevékre nézve, s ezért 
turkmanjaink vonakodása az átkelés től megboc.~útható 
volt . A víz nem folyt ugyai1 gyorsan, mégis a tevékne k 
hasukon felül ért, s a nagy bajjal lépkedő állato k inga
dozó léptei á ltal kedzsevénk majd jobb majd baloldalt be
lemártó~lott az Etrek szen nyes hullámaiba , s ha a teve 
csak egy l(:;pést hibúz el, sá rban s iszapban fürödve , nem 
csekély veszélylye l, uszva kellett volna a tulpartot elér
nem. Szerencsénkre az átkelés minden baj nélkül meg
történt, s alig állapodtunk meg, megláttuk a kervanbasi 
rég s epedve várt karavánjá t, élén három bivalylyal (két 
tehén s egy bikával), melyek egészséget igérő megérkez
tét Híva beteg fejedelme alig várhatta nagyobb türelmet
lenségge l, mint mi. 

Emlékezni fog az olvasó, hogy Gömüstepében haclzsi 
Bilallal, hadzsi Juszuffal s nehány gyaloglóval a de tvis ka
raván zömétől meg kelle válnom, mert a többieknek nem 
sikerült oly hamar bérbeadatni szakott tevékre szert tenni. 
Etrekben nem kapván hirt felőlök, már nagyon aggódni 
kezdénk, hogy a szegények alkalom hiány miatt nem jö
hetnek utánunk, nagyon örültünk tehát, midőn a várt kara
vánnal együtt mindnyájokat ép egészségben megérkezni 
láttuk. ·Oly szivélyességgel ölelkeztünk és csókolódtunk 
össze, mintha mindnyájan testvérek volnánk, kik több évi 
távollét után végre viszontlátják egymást. Legjobban meg
hatott, midőn hadzsi Sza lih-ot és Szultan Mahmuclot, sőt va
lamennyi koldus társamat ismét magam körül láttam; mert 
ámbár haclzsi I3ilalt legközelebbi barátomnak tekintém, meg 
kell vallanom, hogy különbség né lkül va lamennyi irá nt 
élénk rokonszenvvel viseltetém. Eu-ek iszapos vize lévén az 
utólsó édesvíz, melyet talá lhattunk, míg husznapi utazás 
után az Oxus partjaira nem jutunk, tanácslám, ne szalasz
szuk el az alkalmat, s utoljára lakjunk jól theávaL Felraktuk 
tehát legnagyobb theaedényeinket, én megvendégelém 
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éSket frissen sült kenycremmel, és még sokáig emlékezénk 
e viszontlátási ünnepélyre. 

Ezalatt megérkezett a kervanbasi is, ve:letőnk és vé
déSnk a sivatagban. Nagyon érdekemben állván, hogy jó 
szinben ti.'mjem fel előtte, csakamar elmentem hozz:í hacl
zsi Szalih és haclzsi Meszudclal, kik az uton már említettek 
volt neki. Könnyen képzelhető csuclálkozásom s egyszers
mind aggoclalmam, nlidőn Amandurdi (ez volt neve a tes
tes s jóinclulatu turkmannak) társaimat nagy kitüntetéssel, 
engem feltünő hidegen fogadott. Minél inkább iparkodott 
hadzsi Szalih a társalgást rám vezetni, annál közönyösebb 
lett; s mindössze ezt monclá: ",smerem már én ezt a hacl
zsit." Erőt vettem magamon, nehogy nagy zavaromat ész
revegye s már el akarék távozni, miclőn Iliasz, ki szinte 
jelen volt, haragos pillant{tst vetett a mellette ülő elhirhe
dett opiumfalóra Emír Mehemmeclre , s ezzel mintegy őt 
látszott az eseményért okozni. Eltávoztunk, s alig tmlá 
meg baclzsi Bila! e jelenetet, haragosan felkiáltott: "E nyo
morult, részeg afghan már Errekben állitá, hogy hadzsi Re
siclünk, ki a koránban s az arab nyelvben neki tanitója le
hetne, álarcos frengi. (Itt háromszor hangoztatá: Esztagfar 
ullah1 azaz: Isten bocsássa meg bünömet.) Ambár biztosi
tám, hogy mi őt nagy szultánunk követétől vettük át, hogy 
van utlevele a kalifa pecsétjével" , még sem akar elállni 
bünös állitásátóL Amint látom, a kervanbasi fejét is meg
zavarta, de majd megbánja ha Kivába jövünk; mert ott van
nak kadik és ulemák, ott megtanitják, mit tesz az, egy jám
bor müszülmánt hitetlennek nevezni! 

Most kezelém érteni az egész dolgot. Emir Mehemmecl
nek, ki születésére nézve kanelahari volt, s az angol fog
lalás után egy blíntett miatt kénytelen volt szülővárosából 

4 Mohammed utódja, t.j. a konstantinápolyi szultán. 
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menekülni, elég alkalma vala europaiakat !áthatni, s igy 
engem arcvonásaimról felismert Első pillanattól fogva 
tehát titkos emissáriusnak gondolt, ki koldus álöltönyében 
ejtell 1 in sekkel utazi!. , s atTI számit ll, hogy titk( m ~'l 
derít s · l ~'nycgctvén; l incs k t től "m l i sa lhalja. 
Töl. 1 • zör r-í akart besz ~ Ini , lYt j·un l a l oldusokat sJ "'ip
j ~ 1 v l titt"S't,<;ágl·-n; cl<:: én mindig az.t ~ Je l '-m n ~td , It->gy 
egy d ' tvi~ •s ~gy k rcsked6, mint nagyon különn mü •l '
n1 1< , n -·m ille n k gymáshoz., s a ló li lnmlt ú g ról :ak 
akl r lc:h '111' köztünk ·z , Irt ő az opium evés t űn ' r61 
t mond <1 , j~unbor mosdások 6s imádkoz<~s l kal foglal 
koznék. K ·mény llentál lá m, m lyre tal-ílt lühö · ·é 
wvé d miután i ·tente! ~ns ~g -· miatr ·t h·tdzsik meggyülöl
r · k, nyi lt ell •n ·ég •sl •dé. t kOlönös z r ncsém_n ·kl -

kinthetém. 
Körülbelül két órával az elmondottak után a kervan-

basi, ki a karaván főnökségéL már ácv •tte, izent •, h gy tni
után tS<tk hár tn nap n1.ulva fogunk isnPtlwtat találni kiki 
lá sa e l m~tg::it vizzeL Elő euem tehát · n i l uta<::> mat, 
tántimmal ~~ f()lyóh z mentem s rniut-ín a ·zomju ·ág kin
j·til még tPm ig · n volt alkalmam tapa ·zralni azl csak iget 
hany•tgon ölt m meg. Társaim fígyelm •zr ll l hibára , 
mond án , h gy a sivatagban minden csepp íz ~1 •t, . 
az · rt ·t l ul a ·sol , mint az é let rornísát, mind n kin k mint 
szemefé'ny t ugy k ·ll rizn i . Meot ·vén l őkészü leteinl et, 
a t ··vék fe ls7. •r lv tt ~t<., a k~;:rvanhasi alanPnnyit meg
:>zámláltatá, s igy l itünt, ,ll y l <tntV~tnunl k"ri'tlbelül 80 
t'ev'bc l s O utazóbúl álli. Ezel l özt 26 v lt >l n hadzs i a 
t" bb i m g l ch tőscn f ·lfegyv rz ll jomut- turkman. egy 
özbeg s egy afghan. Egyik t kéte7.tül< teh{tl az n apr · l a
ra ánol<nal , melyck valódi kele i m Int rnin l •nt a s t" 

szesz lyeir " biz a , keln k utra. Miután mindnyájan f ll'tl
tünk l tcsu t k ~ ll v ·nnünk turlw1an l is ' rőinktől, kik a i
vata~ széléig ··l hoztak. l u csu fatihájál gyré ·zt hac.lz ' i 
\3ilal , má. részt Kulkan lc·zdt rá, . aggc dnorn l e.lleu, ha 
ez utól bi áltlás;í l ó l l dvez6 l j ·tekel aka rtat1.1 ve ·zél y-

85 



teljes vállalatunkra levonni. Az utolsó amen után , melyet 
a szakállnak elmaradhatlan végig simítása követett, a két 
fél ellenkező irányban megindult, s előbbi kisérőink 
midőn az Etreken átkelve minket szemök elől vesztettek, 
nehány lövésben végüdvözletet külcltek felénic Mi innen 
egyenesen éjszaknak vettük utunkat. 
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VII. FEJEZET 

A KERVANBASI KÖVETELI HOGY SZERZŐ JEGYZETEKET 
NE IHOGASSON.- MEHEMMED ESKÜJES TESTVÉRÉNEK 
NEMES MAGAVISELETE. - A VEZETŐ ELTÉVESZTI AZ 
UTAT. - KÖRENTAGI, RÉGI , VALÓSZJNÜLEG GÖRÖG 
ROMOK. - KIS ÉS NAGY BALKAN. - AZ OXUS RÉGI 
MEDRE.- VÉRBOSZU.-A SZOMJUSÁG KINJAI 

C'é tait une obscurité vaste comme la mer, 
au sein de laque lle le guiele s'égarait. .. oú périt le voyageur 

effrayé. -Victor Hugo, Omaiah ben Aiedz. 

1863. máj. 13. Minclen jele nélkül a ncta.láni tev~- vagy 
emberlábnyomokon, vagy más á llatnyomokon felis
merhető utnak, tartotl l aravánunk ~szak f lé, nappal 

a napot, éjjel az északi csillagot használva utmutatóul, me
lyet a turkmanok mozclulatlansága miatt Temir kaziknak 
(vasszeg) neveznek. A tevéket hosszu sorban összekötve 
egy gyalog ember vezette, s ámbár nem volt itt különös tisz
teleti hely, mégis bizonyos megtiszteltetésnek tekintetett, 
minél közelebb lehetni a kervanbasihoz. Egy jó hosszu 
darab, túl az Etreken, mely a nagy sivatag előcsarnokát ké
pezi: Bogdajlának neveztetik. Naplemente után még két 
óráig folyvást homokos földön haladtunk, mely nem volt 
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nagyon puha, és csak csekély, Ilulámalak magaslatokat kép
zett. Lassankint a homok eltlínt, s szílárcl sima agyagtalajut 
éreztünk lábaink alatt, ugy, hogy a távoli tevék reneles lé
pései a csendes éjben ütenyverésekként hangzottak vissza. 
Az ily helyeket a turkmanok takir-nak nevezik; s míután az, 
melyen épen mi jártunk, vereses szinü volt, kizil-takírnak 
hivatott. Közel napfeljöttéig szakadatlanul mentünk, ele 
minclössze alig hat mértfölclet haladtunk; mert a tevéket 
nem volt szabact eleinte nagyon megerőltetni, másrészt 
p dig, m n a bivalyok, e fő személyei az utazó társaságnak, 
111 ~ty l egyike még érdeke · állapotnak is ö1venclett, nehéz
kes LeJ L" kk ~ l még a tevék l ;pt il sem birták követni. Pihen
tünk t há t május 14-kén r · gg li 8 ó ráig, s míg a tevék a bo-

·'t skó rókból s a sivatag egyéb növényeiből jóllaktak, volt 
i lóJ1k r ~g · link z látni, m ly kula ·aJnk még telve lévén 
édes vízzel, ma még felséges volt. Igy nehéz, kovásztalan 
kenyerünket édes kortyokkal segithettük lefelé. Közel egy
máshoz táborozván, észrevettem, hogy a kelvanbasi Iliasz
szal és társaim főnökeivel gyakran felém tekintve beszélge
tett. Könnyen kitalálhatám e tanácskozás tárgyát, de ugy tet
tem, mintha mitsem vettem volna észre, s egy ideig nagy 
buzgóan lap ozván a koránban , ~ · l kel rem, mintha a tá r:~ll
gásban r •szt n karn ' k enni. Amint n ' h{! ny lépésr köz l íté l 
feléjök, Pmhe jöttel a l r ; k Iliasz és hacb:si S:w lih, fé lr<::
hívtak, s mondtá k, hogy a k rvanl ' ISi ne hézségeket cs inál 
s nem akar a hívai u tra magával vinni, mert kinézésem gya
nut gerjeszt benne; különösen a kán haragjától fél, mert né
hány év előtt egy frengí követet hozott Kivába, ki ezen 
egyetlen uton híven lerajzolta az egész utat, s ördögi mes
terségével még csak egy kutat, vagy dombot sem feledet le 
a papirról. A kánt ez nagy haragra gyulasztá, a hirhozók 
közül kettőt kivégeztetett, s ő a ke1vanbasi, csak különös 
pártfogás által volt képes éltét megmenteni. "Sok rábeszélés 
után, mondván, hogy csak nem hagyhatunk itt a sivatagban 
egyedül, - folytaták barátaim, - annyira birtuk őt, hogy 
azon feltétel alatt magával visz, ha először meg hagyod vizs-
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gáltatni magadat, nincsenek-e nálad rajzok, vagy fatollak 
(irón), amit a frengik szaktak hordani, s másodszor, ha 
megigéred, hogy nem fogsz magadnak az utak és hegyekró1 
titkos jegyzéseket tenni; ellenkező esetben, itt, a sivatag kö
zepében, rögtön el kell tőlünk maradnod." 

A legnagyobb türelemmel hallgatám e szavakat, ele 
mikor barátaim elhallgattak, nagyon felingerültnek tettetém 
magama.t, haclzsi Szalihhoz fordultam, s oly hangosan, hogy 
a ketvanbasi is meghallhassa, monclám neki: "Hadzsi, te lát
tál engem Teheránban s tudod ki vagyok; monclc.l meg 
Amanclurdinak (ez volt neve karavánunk vezetőjének), 
hogy hozzá mínt becsületes emberhez épen nem illik egy 
oly részeg binamaznak (oly ember, ki nem szokta imádsá
gát elvégezni) mint ez az afghan, szavára figyelni. A vallás
sal nem lehet tréfální, e veszélyes pontban többé rám ne 
támadjon, különben Kivában majd megtudja, kivel van 
dolga. " -Ez utólsó szavakat oly hangosan kiáltám, hogy az 
egész karavánnak meg kellett hallania, s társaim, különösen 
a szegényebbek, annyira felgerjedtek, hogy ha vissza nem 
tartom őket, minclnyájan neki esnek Emír Mehemmednek, 
a gonosz afghannak. E jelenet legjobban megdöbbenté a 
ke1vanbasit, s hallám, amint a mindenfelől hozzá intézett 
kérelésekre folyvást csak azt felelé: Kudaim bilir! (Isten 
tudja!) Nagyon derék, jó inc!ulatu, de törzsökös keleti volt 
ő, ki nem annyira roszaságból, mint különös előszeretetből 
a titokszerüség iránt, minclen áron egy álarcos idegent akart 
bennem felfedezni, ámbár másrészt több vallási kérdésben 
(meszele) hozzám fordult tanitásért, s már Gömüstepében 
hallotta volt, hogy én sok könyvet olvastam. 

E fogás, amint láttuk, ez egyszer elháritá a pillanatnyi 
veszélyt; ele legnagyobb sajnálatomra kelle tapasztalnom, 
hogy a gyanú irántam percről percre nő, s nagy fáraelsá
gomba fog kerülni, utamról csak a legcsekélyebb jegyzete
ket is tenni. Kellemetlen volt rám nézve, hogy nem vala 
szabaci még az egyes állomások neveit sem tuc!akolnom. A 
sivatagban, bármíly nagy legyen, a nomádok, kik annak 
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egyes o:í,.jait lakjál<, mind n ll ··lyn ·k, min t ·n dombnak s 
ölgynel mÍis más n ' el adt tk , ugy h gy ha po nros tudó

sirásokat l<aphauam volna , Kör.ép Áz ·iH t ; rk ~ pén mind ·n 
pomot meg tudnék j ~ lölni. Gs l ll n ·s · It k · ll ha zn :í ~
nom, s azon végrden esek ly j ~gyzct ~k, melyek t ·z utrol 
magamnak teh ·ttem, ··gy oly fogás er ·dm ,;n d , Illelyn k 
Jeirásával n ·m al a rom az . l a. ót u nW Ln i. líly k s · rü érz ~s 
az utazóra nézve, ha hosszas küzdelmek és veszélyek után 
végre elérheti az ohajtott forrást, és szomjas lelkét mégsem 

nyhith ti l •16k 
Ny _l óra után ismét fe lkcrekcdtünl<, de hala !ásunk mi

urán l éL óráig s;.-.akadatlanul mcnt.ünk volna, mind la. sttbb 
k n . e.há ny turkman l 3 szá llt · a l ga próbb do mbokar 
jobl ra s balr•t a.z uttó l, . zorgal ma ·an l zd ~k vizsgá lni . 
Amint utóbb ru otudtam, utitársaink egyi! , Ejd M hcm
med, testv érén. k , h a mult b n gy m.egtámaclt·ttás al
kalmával itt elesett, sirját akarta felkeresni; s hozott is ma
gával egy koporsót, melyben a holttestet Kivába vihesse. 
Délutáni két óra lehetett, mikor a sirt megtaláltuk, s annak 
felásásához készültünk. A szokásos imáknak s a korán 
egyes helyeinek elmondása után, melyben buzgóan részt 
kelle vennem, a félig elrothacit hulla a koporsóba tétetett, s 
nemez rongyokba bepakoltatott, aztán egy szemtanu el
mondá a harc részleteit. Dicsőiteni akará az elhunytat, ami 
sikerült is neki, mert az elmondott tett a legnemesebb di
cséretet érdemlé. "Több perzsa volt karavánunkban, szólt 
az elbeszélő, kik Kivából Aszterabadba mentek, s ezek közt 
egy Molla Kaszim nevü igen gazdag kereskedő ez utóbbi 
városból, ki éveken keresztül kereskedett Perzsia és Híva 
közt, : itt az e lhunytnak v nd ge volt, utközben pedig vé
d6jét szcmléLh ~t benne . A ors ugy akarta, hogy mult 
>v! n mgy összeggel zseb ~b n indult haza, s ámbár turk
ma n ruhábet volt öltözve s nyelvünket is tökéletesen be
szélte, az eu·eki haramzade-k (fattyúk) által mégis felismer
tetett, kik is rögtön elénk jöttek s karavánunkat megtámad
ták Ámbár számra nézve sokkal erősebbek voltak nálunk-

90 

nc'd, mégis nyolc óra hosszat küzclöttünk velök, s mikor ket
tőt közőlök már megöltünk, azt kiáltották, hogy ha a kövér 
perzsa kutyát (mi alatt Molla Kaszimot értették) nekik kiad
juk, felhagynak a harccal, mert velünk semmi dolguk. 
Könnyen felfogható , hogy közülünk senki, legkevésbbé 
pedig a boldogult, ez ajánlatot el i1em fogadhatá, _s ámbár 
a perzsa félve a minclenféle sivító golyóktól, kért, hagynák 
abba .a harcot, ő inkább el engeeli magát fogatni, - mégis 
folytatnunk kelle a kí.'tzclést. Nemsokára egy golyó érte őt. 
(In az elbeszélő a holttestre mutatott). Lefordult lováról , s 
utólsó szava az volt, hogy vendégét, a félelmében gyermek
módra siró persát testvérének, Ejcl Mehemmeclnek átadá, 
kinek vezérlete alatt mi a harcot másnap reggelig folytattuk, 
mikor is a rablók kénytelenek voltak nagy veszteséggel 
visszavonulni. A szerencsétlen elhunytat itt eltemetvén, foly
tatáok utunkat, s három nap mulva a perzsa kereskedőt sér
tetlenül hoztuk Aszterabadba." 

Gyászünnepélyiti Ejd Mehemmecl e helyen még kenye
ret süttetett, s azt köztünk felosztatá, aztán ismét megin
clulva, egy száraz síkságon haladtunk éjszak fe lé. Az idő
veszteséget kipótolandók, elhatároztatott, hogy egész éjjel 
szakadatlanul menni fogunk. Az idő szép volt, s kosaram
ban összekuporodva, sokáig élvezettel nézdeltem a szép 
csillagos eget, melynek fénye a sivatagban még nagysze
rübbnek látszik. Végre elnyomott az álom, s alig pihenhet
tem egy óra óta, miclőn gyengédtelenül felkölterém álmom
ból, s minden oldalról kiáltatni hallám: "Hadzsi, nézd meg 
csak kiblenumádat1 (iránytú), ugy látszik, eltévedtünk." Fel
ébredék s egy izzó tapló világánál láttam, hogy észak he
lyett keleti irányban vagyunk. A kervanbasi megijedt, fél-

l Kiblenuma tulajdonképen annyi, mint kiblét (azaz azon helyei, hol Mekka 
fekszik) mutató, s közönséges iránytf1, melycn a délnyugati rész különös muta
tóval van megjelölve. 
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vén, hogy a veszélyes mocsárok közelébe jutottunk, s el
határozá bevárni a hajnalt. Szerencsénkre csak egy félóra 
előtt, midőn az eget felhők kezdték boritani, tértünk volt le 
a helyes irányról, s a késedelem dacára elértük a kitüzött 
állomást, hol a fáradt állatok szabadon bocsáttattak, kórót s 
töviset legelni. Azon helyen, hol táboroztunk, csudálkozva 
láttam, amint társaink féllábnyi hosszu, ujjnyi vastag s igen 
izletes és édes sárgarépát szedtek össze nagy mennyiség
ben, melynek csak belseje volt kemény mint a fa, és éldel
hetetlen, hasonlóan a vad foghagymához, mely itt szinte 
nagy mértékben volt található. Felhasználám az alkalmat, s 
egy jó adag sárgarépát megfőztem magamnak reggelire, egy 
csomót pedig megfőzve eitettem övembe. 

Máj . 15. Ma utunk egy vad, hosszú árkok által keresztül 
kasul hasitott vidéken vezetett, melyró1 hallám, hogy mind
untalan más alakot vesz fel, s a sok meredek hely miatt min
c.Iig má · ne h ' Zség k L g· rdít az utba. A szegény tevék, me
ly k köz l n · hánynak nagy terhet kelle vinnie, roppantul 
·z nve lt ·•k; m n a könnyű homok elsiklott lábaik alatt, s 
folyvást fel és le kellvén menniök, csak nagy bajjal tudtak 
szilárdan lépni. Feltünő, hogy itt ezen állatok kötéllel köttet
nek egymáshoz, melynek egyik vége az egyik teve farkához, 
másika az utánna jövőnek átfmt orrába van akasztva. Kegyet
len látványt nyújt, ha egyik vagy másik ezen összeláncolt sor
ból pillanatra megállapodik, s az előtte menőtől gyakran 
mindadclig vonszoltatik, míg borzasztó fájdalmai után a kötél 
végre elszakad. E szegény állatok imélése végett a hol az út 
igen rosz kezdett lenni, mindenki le szakott szállni; ma is isry 
tö1tént, s ámbár a mély homokban a járás roppant kinos volt, 
mégis, bár lassan, négy óra hosszat szakadatlanul gyalogol
nom kellett. Igy többször találkoztam a kervanbasival, ki 
utolsó fellépésem óta igen udvarias volt irántam. Különös 
hajlammal látszott irfl ntam vis lte tni unokaöccse, egy fiatal, 
nyilt szivt1 híva i Lurkman, ki tav-ll Ót<l nem látta f, l ~s!igét, és 
társa lgás közben minduntalan va-jáL sátor) e ml •g ·tre, a 
hogy i zlami e tiqul!tte sze rint nej ' t .n v >znie l e ll •tl.z Kali 
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Molla , - igy hitták őt - teljesen bizott dervisi voltamban, s 
nagy csodálkozásomra arra kétt, üssek fel koránomban egy 
családjára szóló fal-t (prognosticon). Megcsináltam a szaká
sos hókus-pókust, lehCmytam szememet, s szerencsésen oly 
helyet nyiték meg a koránban, melyen nőkről van szó (mert 
a mumenin és mumenat szók igen gyakran fordulnak benne 
elő.) Az arab szöveg masryarázása, mert ebben áll a tul~tjdon
képeni mesterség, bolcloggá tette fiatal turkmanomat, meg
köszönte szivességemet, s én is nagyon örliltem, hogy meg
nyerherém barátságát. 

Még addig nem tudtuk, melyiken fog a három út közől 
karavánunk menni. Az utiterv titokbantartása itt, hol az 
ember egy pillanatig sincs biztositva a megtámacltatások 
ellen, igen szükséges. Ámbár nem monclták meg nekünk, 
mégis előrelátható volt, hogy a középső uton fogunk haladni, 
mert vizünk már fogyni kezdett, s holnap szükségkép kellett 
egy víz medencéhez jutunk, melyhez csak akkor lehet férni, 
ha a békés viszonyok az atabaj-jomut pásztorokat odáig ha
tolni engedik. Esti utunk ma szerenesés volt; csak párszor 
szakacit el a tevekötél , s ilyenkor mindig nehány embert kel
lett visszaküldeni az elmaradt állatok felkeresésére. A kara ván 
ezalatt folytatja utját, s hogy a setét éjben kiküldött emberek 
el ne tévedjenek, a karaván közől egy kiválasztaték, hogy 
velök a távolból beszéljen. A szomoruan hangzó szavak 
egyetlen vezéreik a sötét éjben, s jaj a szegénynek, ha ellen
kező szél miatt e szavakat meg nem hallja! 

Másnap reggel (május 16.) északkeleti irányban a Kö
rentaghi hegyláncot pillantók meg. Az érdekes állapotban 
levő bivalytehén lassu lépterésre kényszerített, s azért csak 

2 Az isziam igen illetlen dolognak tartja, ha valaki nejéről beszél. Ezért metap
horákat használnak, mdyekben totum pro parte vételik. Igy a törők nejét társa
ságban hárem nek, familiá- n ak, vagy csoluk csodsuk-nak, a perzsa khane, vagy 
Ajal- ü-avladnak (az első házat, a második annyit jelent, mint ,.nő s gyer
mekek"), a turkman ov a-nak, a középázsiai balacsaka-nak (gyennekek) nevezi . 
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délut{tn juthartunk o ly közel hozzlí , hogy a hegység ala ·so
nya l b r--;sz inek kötvona lait kivchessük. Etrel J> ~n hallollul<, 
hogy b "kés l ·v ;,n az idd, itt jomutokra fogunk talá lni, d ·· 
mégscm tu Itu l ·zl bi7..tosan , s mind ~nki feszi.ilt v{mtl odl:sal 
voll lL lve, a lj n r ményünk cs<tkugyan t ·ljesedni fog- ·, s 
n~m k ' ll-e fé lnünk e ll nsJges csapatok megrámad;ís·tilól? 
Egy meré ·z turkm<tn kiküldetett vi7.sg;íl6dni, s mindny{t jnn 
reményteljes ví.kt k z·'i:;sa l kis ~tti..ik l pte it Lassankint a heg -
. éghez l özclcdv >, csa kugyan m ~gpillttnránk •gyes sátrakat· 
~~ féle l ··m eloszlou . mindenki l iv{l n ·i volt, mily törzshöz 
tartoznak a táboroz >k? Mialatr uLitár ·aim a l ·· rentaghi s zöl
del - völgy •ine k szemlésében gyöny·irk · Itek, örömt l do
hogott . zivcm, mitl6n nyugat fel hegytán .tól e lr ti dó, al
l almasint g .. rög c r dctü romok felé ,, .. zel diOnic Ivlid6n a 
hegy ri::;ztiín kiveh tő l tt, délnyugalt<l ·zel n kívülm g gy 
mao1mí ll6 oszlopot pill ~mrék meg, mely t{lv lb >1, é l óri~ts i 
alakk' nt tünt ~zem ml •. P'ölebbmenve a l j tőn egy máso
dik valamiv l vastaga l b, l a l:tcsonyahb oszl p t v ··tte m 
észre, s a hero'h z érv a ~ :;h di-Miszrijan n v alau isrn ··
rercs romok ly köz l valám1k hozzánk balolci ~J i t, hogy n 
gyes részeket pontosan m •g tudt~lln kül · nbözre tni. A tál o

rozók csupa jo mut J lévén, · l lőn hatá r z a h gy q.,ry napig 
pih nni ~ gunk, mely <llk:.tlommal n ' hány l vé r akartak 
v ·nni ; - aminek nagyon megörültem, m •11 ú lwl a llnt lmam 
nyilt a romol\at köz ' lebl r61 me te kint ni. 

Másnap 1 1:J jus l7-kén reggel lliasl!: s n há ny hadzsi t-í r
sam kiséret Sben m nte m oda, kik l cs •ll ~ 1 kell' t"ii l irnorn , 
m rt ne m rarták wnácsosna l<a dsin ktől (szell m "k) lakott 
he lyhez köz le Ini. H rom k fél ó rá nyira v !tak rál orunk-

3 A turkmanok e romok eredetét illetőleg azt beszélték, hogy isten a turkmanok 
iránti különös szeretetböl a Kaabát Arábia helyett elöször ide helyezte, de egy 
kék ördög, ki egyszersmind sánta is volt, Göklengnek (azaz: kék sántának) ne
vezték - a kitö! a göklenek származnak, azt lerontá. "Az ösök ezen gaztette" 
magyarázá a vad etymolog. "oka annak, hogy e tö rzszscl folytonos ellenséges
kedésben élünk." 
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tól, bár a még fennálló négyszög magas falak, vala mint a 
két még ép s más két félig összeomlott kt1po la alaku tor
nyok közelebbeknek látszottak. A magas falat, mely 6-8 láb
nyi széles, és 40-50 lábnyi hosszu, egy, valamivel alacso
nyabb keríti, mely dél felé már egészen ossze van o molva. 
Alkalmasint előfala volt a még fennálló kastélynak, mert az 
egészet, a mint a többi romok közől kiemelkedik, régi ~rő
sitett várnak ta1tom, melynek kiegészítésére még meg kell 
emlitenem azon nagyszerü vizvezetést, mely elé lkeleti irány
ban a perzsa hegylánc felé tart, s onnan, 150 angol mérfölcl
nyi távolságból vezette ide az ivóvizet Archeologiai és épí
tészeti ismere teim korlátoltságánál fogva e fe lette é rdekes 
romok feletti véleményemet magam sem ismerhetem el ille
tékesnek; ele azok görög eredetét azért tartom biztosnak, 
mert az itt talált négyszög téglákat azokkal , melyeket Gömüs
tepében és Kizi] Alan-nál (Sándor fala) láttam, minőség, 

nagyság és szinre nézve teljesen egyenló1mek találtam. Ezen
kivül a Körentaghi északi csúcsán még egy romcsoportozatot 
láttam, mely mellett éjjel haladtunk el, s mely, amennyire sö
tétben kivehetém, hat külön álló kápolnából áll. 

Ma karavánunkat az itt la kó nomádo k seregesen láto 
gatták, még üzletek is köttettek karavánunk kereskedői és 
bérlői közt, még pedig hitelre. Ez a lkalommal egy adósság
levél irására szólitottak fel, s volt mit bámulnom, miclőn lát
tam, a mint az adós saját váltóját, a helyett hogy hitelezőjé

ne k adná biztositásul, maga zsebreclugta, s turkman szokás 
szerint az ügy ekép be lőn fejezve. Miclőn a hitelezőtől e 
sajátságos eljárás okát kérdezém, felelé ez: "Mi közöm 
ne kem az íráshoz? Azt az adósnak kell magával tartania, 
hogy adósságáról megemlékezzék."- Estve, miclőn már ké
szen á lltunk az utra, bivalytehenünk egészséges borjut el
le tt, a mi a ke1vanbasit igen megö1venclezteté! De csak ut
közben jutott eszébe, hogy a gyönge borjú n em lesz képes 
az utat gyalog megtenni , tehát egy teve hátán kell számára 
kényelmes helyet keresni. Csak n ekem és haclzsi Bilainak 
levén keclsevéink, mindenkinek tekintete ránk esett, s fe l-

95 



szólittattunk, engedje át egyikünk helyét az ujonszülött bor
junak. Barátomnak volt esze szolgálatkésznek mutatkozni, 
azon megjegyzéssel, hogy irántami barátságból, mert én 
s{Jnta lábam miatt nem Cilhetek mindenütt, keclsevéjét szi
vesen felcseréli bármely más helylyel. De alig foglalta el he
lyét a fiatal borjú, ez uj vis-a-vis-m roppant rosz szaga el
<írulá haclzsi Bila! kézségének tulajdonképeni indokát Éjjel 
még megjárta, mert ekkor csak álmomból vert fel a sok 
bőgés, ele nappal, kivált mikor a nap melegebben sütött, 
alig birta kiállani. Szerencsémre, kínom nem soká tartott, 
mert a borjú az utazás második napján már megdöglött 

Máj. 18. Mától fogva két napot számítottunk a nagy Bal
kánig s innen 12-őt Kiváig, tehát összesen J 4 napot, mely 
idő alatt négy keserCísósvizCí kutat fogunk "lelni, ele egy lé
leldcel sem találkozunk. Május közepén lévén, vezetőink re
mélték, hogy az ismerős lapályokon csővizet (kak) fogunk 
találni. Kulacsaink Körentaghi két rosz vizmedencéjének 
agyagos vizével valának megtöltve , mely a folytonos rázás
tól a tevék hátán valóságos iszap lett és visszataszító ízt 
nyert; ele azért takarékosan kellett vele bánnunk, mert csak 
egy állomásnyira a nagy Balkánon tul reméltük az első 
kakot találhatni. Menésünk, mindny{Jjan bele lévén már 
gyakorolva, szabályszerüvé kezdett lenni. Naponkint ren
~le:<>en hár?mszor álltunk meg, mindig másfél vagy két 
orara; napfelkelte előtt, midőn egész napra való kenyerün
ket szaktuk megsütni, délben, hogy ember és állat a nagy 
melegben kissé kipihenhesse magát; s naplemente előtt sze
rényvacsoránkat elkölteni, mely a többször emlitett kenyér
ből s nehány aggodalmasan megszámlált csepp vizből állt. 
Barátaim, valamint a turkmanok is, egy kis juhzsírt hoztak 
volt magokkal, melyet a kenyérhez ettek, s melylyel engem 
is megkináltak, ele én el nem fogadám, meg lévén győ
ződve, hogy a szomjuság kinait enyhiteni s a testet minclen 
fá_radságra . m.egeclzeni csak a legnagyobb mértékletesség 
kepes. A Vlelek talaja melyen haladtunk, szilárd anyag volt, 
melyen csak itt-ott termett pár silány fCíszál; s nagyobbrészt 
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kopasz síkságokból állt, me lyek száraz:;éígtó.l megrepe
clezve, az érforma szakadá ·ol által a lcgtnrkáhb formákat 
nyerik. Mi fárasztó lag hat e szomoru ikság, rnelyről az élet 
minden jele számüzve van, az utazóra · mi jól esik, ha ál
lon1ást érve a teve hullám-szerü járásától kissé kipihenhet! 

Másnap (máj. 19.) délben egy setét kék felleget pillan
ránk meg észak felé. A kis Balkán volt, melyet holnap reg
gel fogunk elérni, s melynek nagysága szépsé •e, és ércek
beni g<izdagságáról a tll rkmanok oly soka t beszéltek. Sze
rencsétlenségi.inkre ez este másko r éber kcrv·mbasinkat el
nyomta az álom, s a k:ot i<tván ' !é r á llitott tevevezető oly 
veszélybe hozott, mely mindnyájunknak életébe kerülhetett 
volna. A kis Balkan lábánál ugyanissok oly veszedelmes sós 
mocsár van, melyek vastag fehér réteggel beboritva, a va
lódi szilárd föleitől meg nem ki.ilönböztethetők, mert itt min
clen elborít a néha ujjnyi vastag sólerakvány. Már annyira 
behatoltunk ezen helyek közé, hogy az állatok, minden nó
gatás dacára a talaj ingadozása miatt kénytelenek voltak 
megállni . Leugrottunk, és kiki elképzelheti ijeclségemet, 
midőn a földön állva ugy érzém magamat, mintha lebegő 
ladikban volnék. A félelem általános volt. A kelVanbasi ki
áltá, hogy kiki állva maradjon helyén, me1t csak napfelköl
tekor lehet szabadulásra gondolni. Alig birtuk az erős szó
daszagot kiállani, és három óráig kellett várnunk, míg a sza
badító hajnal első sugarai megjelentek. A visszafordulás 
nagy fáradsággal járt, ele mégis nagyon örültünk, mert az 
ég kegyes volt irántunk. Hacsak valamivel belebb mentünk 
volna, a laza föld megnyilt s karavánunk egy részét, vagy 
talán az egészet minclenestül e lnyelte volna. Legalább igy 
mondták a turkmanok. 

Reggeli 10 óra volt (máj. 20) miclőn a délnyugatról 
északkeletnek terjedő kis Balkánhoz értünk, és ennek 
északi végével párhu zamosan fekvő előfokát a nagy Bal
k{mnak, bár csak körvonalaiban, megpillanták A kis bal
kán , melynek lábánál most tábort ütöttünk, egy körülbelül 
12 mérfölclnyi hosszu, majdnem megszakadatlan s egyen-
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lően magas hegyláncot képez; nem oly kopár és puszta 
mint Perzsia hegyei, sok helyen fCí nő rajta, egészben pedig 
kékesszürke szine van. A hegység, ha szemmértékem nem 
c.: afL, 2-3000 l:íb m:1gas le h ' t. Utunk ez-, valamint másnap 
Cm:í j.2 l.) fol yv;íst 111 ·ll Ile v zcr ·tr, míg végre este felé a 
nag)' B lkán 16 fc Idhoz ' nünk. Ezr, ámbár csak egy részét 
l{J iha tta rn közelr<>J, ugy l<lh111 ,1m, hogy jogosan nevezik meg
különböztetésül nagynak, mert, a meddig a szem lát, álta
lában magasabb és sokkal terjedtebb. Mi a hegységnek ke
leti részénél voltunk; a nagy Balkán tulajdonképeni hegy
lánca, mely a Kaspi tenger partjáig nyulik, inkább déltől 
északi irányban terjed, s a mint a turkmanoktól hallám, gaz
dag ércekkel bir, a mi azonban csak akkor érdemelne teljes 
h1telt, ha illetékes birák állitanák 

Mai éji szállásunk elég kellemes volt, s a mint a lemenéí 
nap utolsó sugarait veté a kis Balkán tetszetős tekintetü völ
gyeire, majdnem azt képzelném magamban, hogy egy szép 
hegyi vidékben vagyok A t3j szépnek is volna monclható, 
ha a borzasztó pusztaság, a roppant elhagyottság bizonyos 
gyászfátyolt nem boritana reá. A szem mindig félve tekint 
körül, valjon nem pillant-e meg idegent, mert a sivatagban 
minclenkit, a kivel találkozik az ember, neki szegzett fegy
verrel kell fogadni. 

Egy órával naplemente után ismét elindulánk. A kervan
ba~i jelei:té, hogy tulajdonképen csak ezentúl jövünk még 
az 1gaz1 s1vatagba ,s 3mb<.'ír kinézésünk után ítélve mindnyá
jan prób:ílt vánd rlóknak látszottunk, szükségesnek tartá 
je~ent~~i, hogy a hango. l sz >eitől s kiabálástól nappal ugy, 
mmt eJJel HK:től g 'vak djunk; hogy ezentúl kik naple
mente előtt süsse kenyerét, mert itt éjjel nem szabaci tüzet 
~·a~nunk, neh~gy hollétünket az ellenségnek eláruljuk; hogy 
unamkban mmclig amandzsilik-et (biztosság) kérjünk; ve
szélyben pedig ne reszkessünk, mint az asszonyok. Nehány 
karel, egy lándzsa és két- természetesen kanócos- puska 
osztatott ki közöttünk, s én, akit által3ban nagy vitéznek 
tartottak, szintén fegyvert kaptam, jó sok lőporral és golyó-
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val együtt; - b{tr meg kell vallanom, hogy ezen előkészüle
tekre nem igen kellemes remények tölték el szivemet. , 

Elhagyván a Ballön hegységet, minclen titkolóelás dacara 
láua m a campasz n , hogy a középső uton haladunk. Kören
taghiba n ha llouuk, hogy a hegység táján 50 karakcsi csavaro~ 
a tekke-rf rzsből ; d • <1 kervanbasi e h1rre csak anny1ban h<q
lou, h g a l)z ·enal kujtlszu ktW1t és á ll _>m~shelyet: melynek 
viz~ kOlönben i ol s s ho<nt ·sak 111111dossze barom nap 
óta :;zomja:có Lev ~k.nek ny ujtl1aLn<1 ~nyhülést, elkerülte. Le
szálltunk. s a mint mo n<..lák, a Döden-l.x!n vagyun!~, a hog~ 

'· 111~ J1·a·1 ' IZ O ·XLIS r ~gi mcdrét hivj"ák; a mult tel V1hara1 e taJ no . t ' - - . . .. .. 
és esőzés ··i az< nban az utnak taval! nyoma1t, melyek kulon-
ben jól megl á~:..szanúnak, egészen eltörlélc .. 

A régi folyammedret hosszu, görbe vonalban I~e~szettuk 
keresztül, hogy <l rul ·ó s igen meredek parton felJaro hel~:t 

l'" 1· nk sak n<~ fft 1<1dsággal értük el napfelkelte elott taaJU , ~ · , . . . ~ . 
a magas ~ ~nnsik r. nomádok regetkben, az .. oxus . ~ egt 
meclrét a 1vre h di Miszrijan romjaival hozzak osszekotte
tésbe, s ait állitják, hogy az Oxus egykor kö~el_ a kaa?a
nak kijelölt épület fala mellett folyt el, s ;sak kes~11b, Gok-
len bünein felháborodva, fordult volna eszak fele . , , 

Minél inkább eitünk hátunk megett a nagy Balkan a ke!< 
felhőkben, annál rtHlWSZ ·übb ann;íJ borzasztób~an felse
ges tekintetet ny1.1 jtott a 1 l<i tha tlan sivatag. Azelott azt hit-
t ~ hooy a sivatag naoysz ·níség c.,ak aidcor hathat lel-
en1, . n n l ··1 ·· ·· 

künkre, ha képzele tün! színc és ha tározottságot m_ cs:m?z 
a képeknek; de tévedtem. si aragnak miniature .ke~et lat
tam szeretett hazám alföldi rónáin, nagyobb kt:cla~ba,n, 
miclőn Perzsiaban a Sápuszta (Desti kuvir) egy reszen at
mentem; de mily más érzések foglalták el itt szivemet! Ne1;1 
a képzelődés, mint sokan tévesen állitják, J;~nem,a terme
szet maga gyujtja meg itt a lel.ke,sülé. ~ál~lya!at.. N:l:a m~g
kisértém a sivatag komor szmet felvKhtam, s vawsok,n, 
, ·· go" forgó életet ké[)Zelék magamnak a közelben, - de 
sur ' h l tt" hiába· a beláthatlan homokbuckák, a borzaszto a o l 

csend'; a nap sárgásan veres szine hajnalban s alkonyatkor, 
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- mind ez csalhatlanul hirdeté, hogy a föleinek egy nagy, 
wl{ln l ·gnagyobl s i ·ttagjftn vagyuni . 

Máj. 22. D ~ !fe l ' J 'ti Szirin ~· l lá hor ztunk, m ly n • er 
ld y a hajda1 itt lé t ~zeu h t kutlól ny ' rl ·; d mosr e Jwwk 
1 · ··:~-61 négy már telj ·s ·n ki volt szán1dva, a röl bil n p >dig 
·sak kevé ·. igen sós, és rosszagu viz l L<t láJtunk. Ámbár <l 

k •tva nbasi azon r mém1yel biztaLOLL, hogy ··st" ~ső i zr lo
g unk bukkanni, azon kis maradékot, meJy lmlacsomban 
vala, bár több volt benne az agyag mint a víz, nem akartam 
e kutak keserü, undorító folyadékával felcserélni . A tevék 
meglőnek itatva, s társaim közó1 is többen hozzáláttak, s én 
csodálkozva néztem, mint versenyeznek a négylábuakkal 
az ivásban; mid6n mért ~ klet "s.s gre inrém keL, n vett •J 
de később nagyon 111 ~gb1nták moh '>ságukat. R "vid megál
lapoelás után ismét élinduhunk, :.; ~gy, H többi homokbuc
kák közől kiemelkedő dombhoz ~ rrün l , m ly n két ür · s 
kedseve állt. Azt monclták, hogy az utázók, kik bennök 
ültek, ill " pusz!itb;u'l elveszt k, a Lurkmanoknál minden 
l ly, h J ·daha mberel rartc zkodtal nagy Liszt l tb n 
á ll , s ann<tk megr )nrása bünnek tartatik . Saját ·ágos ba bonct! 
Eml rek t eladni · or Z<ígokaL clpusztitani nál k e rény, 
de egy fakosarat tiszteletben tartanak, mert ember ült 
benne! A sivatag és lakói valóban igen különösek, s még 
jol ban meg fogja l 1 ni az ol v~t . ól, ha lmondom, a rni 
ugy<tnn n , 'l " v !ünk rört ' nt. A nagy mel g ~ng ~dvén le
szálitam, hogy a k ~rvanl asival s más llirl manoklml :1 r mé lt 
ső .izet ke resni m nj'•k. Mindnyáj:m ~·l Vtllánk fegyver

J.: zve, s mind n ik m'Í irányb·• m ··m. l~n a k rvanb<tSIL kf 
vero tn, s a lig haladnmk n gy e n l r>ést, midőn z nch:íny 
lábnyomo v ll észre a homoki an s ke ll · m ' ll ~n ül m •g
l petve fe lkiá ltott: .Itt emb · reknek k - IJ lenn iö! !" M ggyuj
tól · l anócainkill, s a mindig jobban látható li:í l nyo m,ok 
u1 án indulvél egy b~trhmg zájához jutottunk. A homokban 
l'Í t u nyomokb l követl ezD tvén, hogy csak egy emberrel 
van d<>lgu nl< , rögtön b harolnmk a barlangba, s leírhatatlan 
b rza lomm·tl pillant ··k m g egy hosszu haju és szakállu, el-
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v;.~ dult em b Jrl, z rg ·b >röldx: burkol tan, ki nem kevésbbé 
111 ~döbh nv ~ relugrott és ··gy lándzsát kapva fel, nekünk 
rohant. Iig ··n l imonelhatlan türelmetlenséggel néztem e 
jdt.:n tet, lds .." rőm on~ísa i a legnagyobb nyugalmat tükröz
t •l\ visszil : mid6 n a fél ac.! mbert megpillantá , leereszté 
!'<.'gy erél, s halk nag n mond a: "Aman boi!" (béke velec.l) 

Jhagytu a b )17..aszl6 h ~lyct. "Kanli dir" (vérrel befertőztetett 
' mb r ez) mon<.h' a l ' rvanl asi, anélkül hogy többet kér
d >zni mertem volna. s<lk k 'sőbb tudám meg, hogy a sze
r 11 ·.ell n, iga7~'>ágos véri o zu elől menekülve , már évek 

ca, t 1 n nyáron -itt o l)rong a sivatagban. Embert nem akar 

látni s nem is láthat. 
Elszomorodva ~szeg ··ny bün ., s látátsán, feleclém, hogy 

kirándulásunkon ' des víz h !yeu csak vért találtunk; társa
ink is üre · n tért k vi. sza, . azon gondolatnál, hogy a 
nálam 1 v6 ' d is7.<t pnak mit utóls6 · c pr>j il fogom meg
inni. reszketni l< ·zdék. h íz.! l gb · ·s ~bje nünd n c l -
meknel , gon l lám magamban, mé rl nem ism nem fe l 
1 Jb é rtékeclel! Pazarul haszná lják ·í ldú. áL, s >l hazi'unban 

még félnek is tőle , s mit nem adnék most hu z cseppért e 

mennyei folyaclékból! 
Csak nehány falat forró vizbe mártott l enyere r ettem., 

hallván, hogy e víz, ha felforr, e lv ~szli kes rü iz ~ l. El v·üék 
készülve minclent türni, amig ·sHk esővizr nem a l adunk, 
mert társaim állapota, kik mindnyájan erős diarrho ában 
szenvecltek, nagyon megijeszt LL h:íny turkman, külön ·i
sen a kervanbasi, azon gyanul an álltak, hogy van jó vizök, 
s azt titokban tartják; de a ptl z1áb<tn mind •n ~ 1 7/ts H lnJ
lacsra annyi, mint valakinel ~ 1 ·tér nrni, s ·tki má •t ' l köl
csönbe vagy ajándékul vizet kívánna , <lZt kiki 6 rültn l tar
taná. Ma este már legkisebb kedv 111 s m volt csak eg f·tlat 
k nyeret is "nni , s nagyon bágyadtnak ~~:zém magamat, 
m •rt a nap forrón sütött volt. Erőtlenül a foldre terulve fe
küdtem, midőn c rsze rr · láttam, hogy minclnyájan a ker
vanba i l öré ser g l ' n 1<, s nekern is intettek, hogy jöjjek 
oda kulacsommal. E szó: víz! uj erőt öntött belém, felugrot-
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tam, s kellemesen valék meglepve, miclőn láttam, amint a 
kervanbasi a karaván minden tagjának mintegy ét pohár 
tiszta édes vizet adott. A derék turlnnan e lmondá, hogy már 
évek óta szokása, a pusztában jó mennyiség vizet elrejtve 
tartani, s azt olyankor osztani el, mikor tudja, hogy minden
kinek nagy jót tesz vele; ez egy nagy szevab (jámbor tett), 
mert egy turkman közmondás azt tartja? "A szomjazónak a 
sivatagban adott egy csepp víz lemossa száz év büneit." 

E jótett nagyságát meghatározni épen oly lehetetlen, 
mint le írni az élvezetet, melyet egy ital édes víz okozott. 
Teljesen jóllakottnak érzém magamat, s azt hivém, most 
ismét kiálihatom három napig a szomjuságot. Az itallal e 
szerint jól jártam, ele kenyeremmel meggyült a bajom. Bá
gyadtság és étvágyhiánytól kissé ellustulva aZt hivém, fa he
lyett, melyért messze kellett volna mennünk, a teve trágyát, 
- e rendes tüzelőszert a sivatagban, - fogom sütésre hasz
nálni. D ebből is csak keveset gyújtöttem össze. Beledugta 
a tésztát a forró hamuba, de fél óra mulva láttam, hogy e 
melegség nem igen nagy. Gyorsan fát mentem keresni, ele 
amint tüzet raktam, besötétedett, s a kervanbasi rámkiáltott, 
ha el akarom-e a karavánt árulni az ellenségnek? El kelle 
tehát oltanom a tüzet, és kovásztalan kenyeremet félig nyer
sen vinni magammal. Másnap reggel (máj. 23.) Kojmat Ata
nál tartottunk állomást, melynek kutjából a viz núr rég ki
veszett; a mi ki.ilönben nem nagy kár volt, mert vize, mint 
e vidéken levő kutak nagy része, élvezhetlen volt. A nap
sugarak néha egy lábnyi mélységre is megmelegítik a száraz 
homokot, s azt oly forróvá teszik, hogy még a legvadabb 
középázsiai is, kinek lába sohsem látott semmiféle cipőt, itt 
egy bocskor szerü bőrdarabot kénytelen talpára kötni. Nem 
csoda tehát, hogy a tegnapi enyhítő ital hatása gyorsan el
mult, s én csakamar ismét zsákmányul estem a szomuság 
borzasztó kinainak Délben jelenté a kervanbasi, hogy közel 
vagyunk a hires bucsujáró állomás helyhez, Kahriman Ata
hoz; hogy tehát szálljunk le, és jámbor kötelességünket tel
jesítenelők egy negyedóráig gyalog vándoroljunk a szentnek 
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sírjához. Képzelhetni kinomat, miclőn forróság és szomjtól 
elbágyaclva, elerőtlenedve , kénytelen voltam ülésemet el
hagyni s a zarándokcsapathoz csatlakozva egy jó negyedó
r{tt gyalogolni a még nem is síkon, hanem magaslaton fekvő 
sírhoz, és ott kiszáradt torokkal veszett módra telkineket és 
idézéseket a koránból ordítani. Oh kegyetlen szent, gon
dolám magamban, nem tudtad magad másutt eltemettetni, 
hogy e látogatás pokoli kinjaitól megments? Fuldokolva, 
alig lihegve rogytam le a harminc lábnyi hosszu sírra, mely 
kos szarvakkal-amik Közép-Ázsiában a felsőbbség jelei, 
-volt berakva. A kervanbasi elmondá, hogy a ki e sirban 
nyugszik, óriás és épen oly hosszu volt, mint maga a sir, és 
számtalan év előtt az itt levő kutakat sokáig védelmezte a 
gonosz szellemek ellen, melyek azokat kövekkel be akarták 
hányni. 4 Köröskörül több kisebb sir volt látható, szegény 
utazók végnyughelyei, kik a sivatag különféle pontjain rab
lók vagy az elemek hatalma alatt elvesztek. A kutak hire, 
melyek e szentnek védpajzsa alatt álltak, megörvendezte
tett; reméltem, hogy iható vizet fogunk találni, s annyira si
ettem, hogy első értem a kitüzött helyre. Rögtön megpillan
rám a barna pocsolyához hasonló forrást, és marékkal me
riték belőle. Oly hideg volt, mintha jeget érintettem volna, 
de mikor ajkamhoz ért, egy cseppet nem valék képes le
nyelni belőle, oly keserü, sós, és rosz szagu volt e hideg 
víz! Haragom s szomoruságom határtalan vala, s most elő
ször aggódtam komolyan sorsom felett . 

4 A keletiek szeretik szenieiket testi nagysággal is felruházni. Persiában több 
óriás sirt láttam; sőt Konstantinápolyban, a Bosporusz ázsiai partján, az ugyne
vezett Josuahegyen is van egy hosszu sir, melyet a törökök a bibliai Josua, a gö
rögök Hcrkulesz sirjaként tisztelnek. 
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VIII. FEJEZET 

VIHAR.- ZERGÉK S VAD SZAMARAK.- MEGÉRKEZÉS A 
KAPLANKIRl FENSIKRA. - AZ OXUS RÉGI MEDRE. - BA
RÁTSÁGOS TÁBOR.- LOVASOK KÖZELEDÉSE.- GAZA
VAT.- BEVONULÁS KIVÁBA.- AZ AFGHAN GONOSZ 
MEGTÁMADÁSA. - TALÁLKOZÁS A KÁNNAL. - SZERZŐ 
FELSZÓLriTATIK, MUTASSA MEG A TÖRÖK IRÁS MES
TERSÉGÉT. - TISZTELETRUHÁK, JUTALMUL ELLENSÉG
NEK FE.J.EIÉRT. - FOGLYOK KIVÉGEZTETÉSE. - KÜLÖ
NÖS MODJA A NŐK KIVÉGEZTETÉSÉNEK. - KUNGRA T. 
- A SZERZŐ VÉGSŐ ÁLDÁSA A KÁNRA. 

On n'y verra jamais que l'heroisme et la servitude. 
- Montesq ., Esprit des Lois, l. xvii. c. 6. 

Chiefs of the Uzbek race 
Waving their heron crests with martial grace. 

Moore, Veiled Prophe t. 

A ZIVATAR, mely csak nehány óra óta volt távolról hall
ató, éjfél tájban közelebb huzóclott, s nehéz cseppjei 
inaink közel végét hireleték Reggel felé (máj. 24.) el

éltük a homok végső szélét, melyen három napig ta1tott, míg 
keresztül hatoltunk, s meg voltunk győződve, hogy mai utunk 
agyagos fölelén fogunk esővizet találni. A kervanbasi ezalatt 
a sok zerge- és vadszamár nyomok után ítélve, reményünket 
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már elé.írc teljesültnek tekinté , de nem közlé velünk vélemé
nyét, hanem elé.íre sietett, s csakugyan o ly sze renesés volt, 
hogy flirkésző szemeinek sike rült egy tócsa esővi zet felfe
dezni. Sw! Szu! (víz! víz!) kiáltá mindenki, miclőn a ketvanbasi 
ta lálmányá t je lenté és sokan már, anélkül hogy még ittak 
volna, magától a reménytó1 jó llaktak és megnyugodtak. Dé l
felé értünk oda, s a már távolróllátható pocsolyán kívülmég 
több, a legédesebb esővizzel telt gödröt találtunk. Az elsők 
közt voltam, kik kulacscsal s más edényekkel odarohantak, 
nem inni, hanem vizet gyüjteni, mielőtt a sok meritéstől az 
felzavarodott és iszapossá lett volna. Negyedóra mulva min
denki a legnagyobb kéjjel ült reggelije mellett, s nehéz, sőt 
lehetetlen fogalmat nyujtani örömünkrőL Ezen ;tJJomástól, 
mely Deli Atának neveztetik, Kiváig szakadatlanulmegtölthe
tők Imiacsa inkat édes vízzel, s innen kezelve utazásunk a 
pusztában, ha nem is kellemes, ele legalább nyugodtnak vo lt 
monclható . Este egy helyre jutottunk, melyen valódi tavasz 
uralkodott. Számtalan apró tó közt ütöttünk tábort, melyek 
szép rétkoszorukkal valának övecl zve, s e táj álomként tünt 
fel elé.íttem, midéín tegnapi he lyzetünkre gondoltam. Hogy 
örömünk teljes legyen, megmondatott, hogy már a megtá
macltatások nagy veszélyén is átestünk, s csak ma este nem 
szabad még tüzet raknunk. Alig szükséges említenünk, hogy 
a sivatag fiai e váratlan vizbéíséget kizárólag jámbor haclzsi
voltunknak tulajdoniták Ujra megtöltéík kulacsainkat s vidá
man folytattuk utunkat. 

Este eiétt ük az epeelve vátt ély árkt, melynek tulsó oldalán 
a Katlankir (tigrisföld) nevCí sikság terjed el, s melynél a hívai 
kánság területe kezdéídik. A felmászás, a fensiknak kCnülbelül 
300 lábnyi magas szélére, embernek állatnak egyiránt fárad
ságos volt, s azt hallám, hogy annak északi vége szintoly 
magas és meredek. E táj sajátságos látványt nyujt; a meddig a 
szem ér, azon hely, melyen járunk, szigetként látszik a ho
moktengerbó1 kiemelkedni. A mélyárok határai itt ugy, mint 
az északkeleti részen, melyhez két nappal utóbb (máj. 25. és 
26.) jutottunk, nem láthatók. Ha a turkmanoknak hitelt lehet 
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adni, ugy mindkét árok az Oxus régi medre, Kaf1ankir maga 
pedig hajdan sziget volt, melyet minclen olelalról az emlitett 
árkok vesznek körül. Annyi áll, hogy ezen egész földterület a 
sivatag többi részétől , ugy alkata és dús növényzete, valamint 
a rajta tenyésző állatok nagy száma által, nat,ryon különbözik. 
Edei ig ugyan találkoztunk már egyes zergékkel és vad szama
rakkal, de itt nagy csodálkozásomra százávalláttam ó1<et, nagy 
csopottokban legelészve. Ha jól emlé kszem, a Kaflankiron lé
tünk második napján délfelé , nagy potfelleget láttunk északról 
közele(lni . A ketvanbasi és a turkmanok fet,ryverhez nyultak, 
és türelmetlenségünk azon méttékben nőtt, a mint a porfelleg 
közeledett Végre kivehettük, hogy a tömeg egy jól sorba ál
lított és támadni induló lovas-századhoz hasonlít, mire kisé
réíink leereszték fegyvereike t. Nem lévén szabad kiváncsiságot 
mutatnom, - a mi keleten nem igen található, - türelmetlen
ségem baráttalan lett. A porfe lleg mind közelebb jött, s a m.int 
körülbelül 50 lépésnyire volt tó1ünk, oly zajt hallánk, mintha 
legalább ezer jól begyakorolt lovas vezényszóra állapodott 
volna meg. Temérclek vad szamarat láttunk magunk előtt; ez 
erős és eleven kinézésü állatok szorosan zárt sorban álltak 
meg, nehány pillanatig nagy figyele mmel bámultak reánk, 
aztán , látva hogy nem vagyunk hozzájok hasonlók, egyszerre 
felke rekecltek, és nyíl gyorsasággal vágtattak el nyugat felé . 

A kaflankiri fensik emelkedése, hívai oldalról nézve, egy 
reneles sánchoz hasonlít, és oly sima, nuntha a víz csak tegnap 
folyt volna el róla. Innen egy napi járás után május 28-kán 
egy tóhoz értünk, mely So r Göl (sóstónak) neveztetik, mely
nek formája derék négyszög és kerülete 12 angol mérföld. Itt 
hat órányi pihenésre határoztuk el magunkat, hogy mindenki 
végezhesse a vallás által parancsolt s már régóta szükséges 
guszl-ot1 annyiva l inkább, minthogy ma épen ejcli kurban, 

l A guszl az egész testnek mcgmosása, a me ly csuk bizonyos kiváló esetekben 
szükséges . A napi öt ima elöltvégezni szakott más mosnkodásoknt Törökországban 
abdeszt-nek, az araboknál vudhu-nak, Közép-Ázsióbon pedig Icharct-nek nevezik. 
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az isziam egyik legnevezetesebb ünnepnapja van. Úti tár
saim ez alkalommal felbontották iszákjokat; mindegyiknek 
volt egy váltani való inge, csak nekem nem. Haclzsi Bila! 
akart egyet kölcsön adni, de én nem fogadtam azt el, mert 
meg valék már <~ n·ó l győz<)dve, hogy minél szegényebbnek 
látszom, annál nagyobb biztosságban vagyok. El kelle ma
gamat nevetnem, mid6n legel.őször itt tükörbe tekintettem, 
s megláttam ujnyi vastagságu por és homokréteggel bebo
rított arcomat. A sivatagon több helyütt móclomban lett 
volna megrnosclanom, ele készakarva nem tettem, hogy ap 
i ·z k kéreg hadd védjen az égető nap hevétől. Amivel 
awnban n·~gyon csekély részben értem célt, s még is egész 
é let ~mb n magamon fogom annak számos nyomát viselni 
emlékül. Egyébiránt nem csak engem, hanem utitársaimmal 
együtt mindnyájunkat ki vett formánkból az abdeszt pót
szere, a tejemmün, melyet a próféta a viztelen sivatag szá
mára rendelt, ahol víz helyett homokkal és porral kell mos
clani, a mi a testet még piszkosabbá teszi. Az öltözködés s 
mosakociás után ugy láttam, hogy barátaim most hozzám 
képest egész urakká lettek. Szánakozásból néhány ruhada
rabot akartak nekem adni kölcsön, hanem én megköszön
vén az ajánlatot, nem fogadtam azt el, kijelentvén, hogy be 
akarom várni , míg a hívai kán felruház. 

Utunk négy óra hosszat egy kiaszott harasztoson vitt ke
resztül , a hol egy özbeggel találkozánk, a ki Kivából jött s 
ujságokat beszélt az ottani viszonyokról. Ha már ezen lovas 
ember látása is nagy örömet okozott, semmi se volt az azon 
érzelmeimhez képest, a mik bennem keletkeztek, midőn 
délután néhány agyagból készitett, elhagyatott házat meg
pillanték, mert falakat, vagy más házra mutató jeleket nem 
láttam már, a mióta Karatepét (Perzsia határát) elhagytam. 
Ezen kunyhóknak néhány év előtt még voltak lakosaik, s a 
kelet felé te1jeszkedő Modemin földhez számirtatnak A hívai 
kánság azon teröletrészét nevezik igy, mely legmesszebb be
nyulik déli irányban, a minálunk Hyrcania-nak neveze tt 
nagy sivatagba. Ezen részt még csak 15 év előtt tette mivel-
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betővé egy Mebemmeci Emin nevü tiszt, s ett61 nyerte elne
veztetését is, mert a Medemin ezen tiszt nevének röviclité
séhó1 származott. Az utolsó háboru óta ismét elhagyatott ál
lapotba jutottak ezen tájak, s igy van az több viclékkel Tur
kesztúnban, a miré51 többször volt alkalmunk meggy6zőclni. 

Ma reggel (maj. 29.) feltünt előttem , hogy azon észak
keleti iránytól, melyben Híva fekszik, eltértünk, s egészen 
északi irányt vettünk; kérdezősködésemre megtuc.ltam, hogy 
biztosság okáért kerülő utat teszünk. Az özbeg, a kivel ta
lálkozank. figyelmeztetett, hogy vigyázzunk magunkra, 
mivel a csanelor-ok nyilt lázadásban vannak a kán ellen, s 
alamanjaik gyakran berontanak ezen határrészekre. Ez nap 

.'i l még egy kis ~tgg da lma. vigyáza LLal haladtunk, s ki volt 
l ldogabb núnt mi, H mint mflsn<t p reggel jobbra balra sá
tor ·. oportokat láttuni , s <t m ~ r · u tu nl itt, mincleni.itt a leg
ban~tság s·l hb ,.aman g · Jdingiz"-ek (szerencsésen megjöt
tetek) hangzék előnkbe. Minthogy a mi Iliaszunknak jóba
rátai voltak az itt táborozák között, elment meleg kenyeret 
s egyéb kurban adományokat (ünnepnapi falatokat) sze
rezni. Jól megrakodva jött vissza, s hust, kenyeret és kimiszt 
(kancat jb()l készit tl sip s sava nyu ital) ORZtott ki közöt
tünk Noha csak gy rövid - rá ig pihentünk nPg, m -g is sok 
istenféléí nomád jöv h zzánk, k zszorir.ásunkl an része
sülni, s ez által szent tettet követni el. Az áldás itt jól jöve
<.Hm z ·ikl vo.lt m rt négy v~tgy öt á k.lomfbért :ok ke
ny ··r L, reve-, ló- és juhhu:;t kaptam. T ö l b ja p-on mester
~ ~ges öntözésre aló áro! l · !tünk át, s dé l tájban "g el
hagyat(>ll, K·tnabad ncvü fd legvárhoz érkezénk, melynek 
négyszögü magas fala három mérfölclnyire megJátszott. Itt 
töltöttük a délutánt és estet; a nap forróan sütött, s nagyon 
jól esett a falak árnyékában szunnyadn >til, noha a puszta 
földön feködtem s a vánkosom egy laral l ő volt. Még vir
raclat előtt elhagytuk a Kivát >l 25 mérfölclnyi távolságra eső 
Kanadabot; s nagyon elálmélkodánk a fe lett, hogy egész 
napi (maj. 30.) utunk alatt egyetlen sátort se láttunk, sőt este 
magas homokdombok közé jutottunk, ugy, hogy azt hivém, 

109 



ujra a m1gy sivatagban vagyunk. Épen theánkkal foglalatos
kodánk, a mint a legelőre kieresztett tevéink egyszerre szilaj 
szaladásnak eredtek. Még alig jöhettünk arra a gondolatra, 
hogy valaki üzőbe vette, egyszerre clótCmt öt lovas, kik 
sebes vágtatva a mi táborunk felé tartottak. A thcás csészék 
egy pillanat alatt puskákkal lettek felváltva, s rögtön meg
alakult a csatarend. A lovasok azonban lassu lépést közele
elek hozzánk s a turkmanok csakamar megismerék lovaik 
lépéséről, hogy tévedtünk, mert ellenség helyett barátságos, 
jóakaró kiséret közclgett felén!<. 

A legközelebbi reggel (máj. 31.) egy, Akjap-hoz tartozó 
özbeg faluba érkeztünk; itt már egészen vége szakad a Gö
müstepe és Híva közötti sivatagnak. A nevezett helység la
kosai az első özbegek valának, a kiket láttani, igen jó em
berek voltak. A bevett szokás szerint sorba látogattuk a há
zakat, s fatihánk bő aratást hozott. Hosszu idő után itt láttam 
ismét egyetmást, a mi nyugat felől került ide, s szivem erő
sen dobogott nagy örömemben. Még ma elérhettünk volna 
Iliasznak lakelyére, mert itt már kezdetét veszi egy hívai la
kosokkal biró Akjap nevü falu, hanem a mi jóbarátunk kissé 
hiu volt, s nem akarta, hogy váratlan vendégek mócljára ér
kezzünk el hozzá; tehát az ő lakásától két órányira Iültunk 
meg, egy gazdag nagybátyjánál, Allahnazr-baj-náF ki nagy 
mcgkülömböztetéssel fogaelott s vendégelt meg bennünket. 
Ezalatt Iliasz megüzenbette feleségének érkezésünket, s 
másnap (jun. 1.) reggel tartottuk bcvonulásunkat, Iliasznak 
tömérclek atyafisága s barátjai érkezvén elénkbe, szives el
fogaclásunkra. Engem csinos sátorral kinált meg, hogy fog
lalnám azt el lakásomul, ele én inkább mentem a kertjébe, 
minthogy fák voltak benne, melycknek árnyéka után rég só
várgott a lelkem. Nagyon régen nem láttam már viruló fát! 

Az alatt a két nap alatt, a mit a félig polgárisult, azaz 
félig meddig megtelepedett turkmanok között tölték, legin-

2 Baj, vagy bi, a törököknél bej, elökelö urat jelent. 
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kább felti~int előttem azon iclegenkeclés, a mellyel ezen no
mádok mindcn ház, vagy kormányféle iránt viseltetnek. 
lVIinelamellett hogy már több évszázad óta az özbegek kö
zelében laknak, gyülölik ezek szokásait, erkölcseiket, ke
rülik a velök való érintkezést, s az özbeg, törzs- és nyelv 
rokonsága dacára, ép oly idegen az é5 szemeik előtt, mint 
mi előttünk a hottentotta. lVIiután kissé Icipihentük magun
kat, neki indult~mk a fővárosnak; Gazavaton mentünk ke
resztül. a hol épen hetivásár volt, s legelső alkalmam itt volt 
a hívai életet látni. Az éjet egy réten töltöttük Sejklar-Kalcszi 
alatt, a hol egész életemben a legnagyobb és legszemtele
nebb legyeket találtam. Az utazák és tevék egyaránt kinoz
tattak egész éjjel, s monclhatom nem a legjobb kedvemben 
voltam, midőn reggel, anélkül, hogy a szememet behúny
tam volna egész éjjel, fel kelle a tevére ülnöm. Az álmat
lanság okozta szenveclést szerencsére csakamar egészen el
feleclteté a gyönyörü tavaszi-, egyre bujább virányzatnak 
indult természet látása. Az előtt ugy gondolám, hogy azért 
látszott nekem Híva oly szépnek, mivel a sivatag ellentéte 
volt, melynek borzasztó képe még szemeim elött lebegett. 
Azonban még most is, miután ujra megláttam Europát, bjos, 
elragadó vidékeivel, egyre szépnck találom Híva környékét, 
kisded, várszeJti havli-jaivaP melyeket magas jegenyefák 
árnyalnak, s szép rétjeivel és szántófölcleivel. Ha a kelet köl
tői itt pengették volna lantjukat, sokkal méltóbb tárgyakat 
leltek volna, mint a borzasztóan puszta Persiában. 

Maga a fóváros Híva is meglehetősen kellemcs benyo
mást okoz, távolból látva néhány kupolájával s tornyával, 
ezen kertek közepett. jellemző, hogy a nagy sivatagból egy 
hosszu vékony nyelv nyulik Merv-tó1 félórányira a város alá, 
hogy itt még egyszer feltüntesse az élet és halálközötti el-

3 A hav li betüszerint sugara! jelent, itt udvar helyett használtatik. A havliban 
vannak sátrak, istállók, hombárok, s egyéb az özbeg (mczci lakos) háztartásához 
tmiozó helységek. 
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Jentétet Ezen sivatag-nyelv Töjeszicsti név alatt ismeretes, 
s már a város kapui előtt valánk, midőn még egyre láttuk a 
homok halmokat. 

Hogy mikép éreztem magamat junius 3-kán Híva kapui 
e lőtt, azt elképzelheti az olvasó, ha elgondolja azon veszé
lyeket, melyeknek annyira ki valék téve feltünőleg eurapai 
ábrázatom következtében oly könnyen támadható minden 
legkisebb gyanú által. Nagyon jól tudtam, miszerint a hivai 
kán, kinek kegyetlenségét maguk a tatárok is kárhoztatták, 
ilyen gyanú esetében sokkal szigorubb eljárást követne irá
nyomban, mint a turkmanok. Hallottam, hogy a kán min
den gyanus idegent rabszolgává tett, hogy csak nem régi
ben tette ezt egy állitólag hercegi származásu hindosztán
nal, a kinek most a többi rabszolgákkal ágyukat kell von
szolnia . Egész belsóm fel volt háborodva, de mindamellett 
még sem féltem. Az örökös veszélybenforgás már meged
zett; a halál, mely olyan könnyen lehetett volna kalando
zásom következménye, már három hónap óta lebegett sze
meim előtt, s rettegés helyett a legszorongatottabb percek
ben is inkább azon eszközökről gondolkozám, melyekkel 
a babonás hitü zsarnok őrszemét elámithassam. Utközben 
pontos tudomást szereztem magamnak valamennyi előkelő 
hívairól, a kik Konstantinápolyban megfordultak. Leggyak
rabban emlitettek mint ilyet bizonyos Sükrullah bajt, a ki 
tiz évet töltött követi minőségben a szultán udvaránál. Ugy 
homályosan magam is emlékeztem, hogy ezt az embert 
több izben láttam a mostani külügyminiszter Ali pasa há
zában. Ez a Sükrullah baj - gondolám - jól ismeri Sztam
bult, az ottan divó nyelvet, s az előkelők szokásait; vagy 
akarja vagy nem, rá kell, hogy tukmáljam eló1)bi ismeret
ségemet, s minthogy egy sztambuli szerepében magát a 
sztambu lit is képes vagyok e lámitani, a hívai kán volt kö
vete nem lesz képes álcámat lerántani, s kénytelen lesz cél
jaim előmozdítására segédkezet nyujtani. 

A város kapujánálmár számos hívai várakozott reánk, kik 
kenyeret s aszalt gyümölcsöt nyujtogattak fel hozzánk, tevéink 
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fölé. Már évek óta nem érkezett ekkora csapat hadzsi Kivába, 
minclenki bámulva nézett bennünket, és minclenfelöl ezen 
megszólamlásak hangzottak felénk: "Ama neszen gelclingiz! 
(szerencsésen jöttetek!) Ha sah-bazim! Ha arszlanim! (Én sóly
mom! Én oroszlánomO A bazarba elérkezvén, hadzsi Bila! rá
kezdett egy telkin-re, én mindnyájánál erősebben hallatám 
hangomat, s valóban meg valék indulva, miclőn az emberek 
kezeimet, .lábaimat, sőt lelógó rongyaimat is csókokkal illeték, 
mintha vah{mi kiváló szent volnék s csak imént szállottam 
volna al;i :tZ égből. A bevett országos szokás szerint a vám
háznak használt karavanszerajban szállottunk le, hogy a meg
érkezett málhák és emberek szigoru vizsgálat alá vettessenek, 
a hol természetesen legtöbb nyomatékkal bir a karaván fő
nökének nyilatkozata. A fő vámhivatalnak tisztét Kivában az 
első mehrem (a kán első kamarása s megbizottja-féle egyén) 
végzi; ki alig intézett néhány szót a kervanbasihoz, azonnal 
előre tolakodott az afghani, s hangosan kiáltozá: "Három ér
elekes négylábut és egy érdekes kétlábut hoztunk magunkkal 
Kivába. " Minthogy az elsó1<kel a Kiv{tban még soha nem látott 
bivalyokra , az utóbbival pedig én reám célzott, nem csocla , 
hogy sokaknak szemei azonnal rajtam akadtak meg, s a sut
togásból csakamar ki lehetett venni e szavakat: clzsansziz 
(kém) s frengi és umsz (orosz) . Én minclenkép rajta voltam, 
hogy valahogy el ne piruljak, s már épen hátra aka1tam vo
nulni a tömeg közöl, miclőn a mehrem megszálita hogy álljak 
meg, s felettébb udvariatlan kifejezésekkel készült vallatásom
hoz. Épen felelni akartam neki, midőn hadzsi Szalih, kinek 
külseje tiszteletet parancsolt, előlépett és semmi tudomása 
nem lévén a tö11éntekró1, a leghizelgóí)b kifejezésekkel be
mutatott a vizsgálattevőnek, a mire ez egészen megütközve 
nyájasan mosolygott reám, s megkínált, hogy üljek melléje. 
Ámbár hadzsi Szalh intett, hogy fogadjam el kínálatát, én a 
mélyen megsértett érzelem kifejezésével haragos tekintetet 
vetettem a mehremre, s eltávoztam. 

Legelóbb Sükrullah bajhoz mentem, ki akkor minclen hi
vatalos foglalatosság nélkül Mehemmecl Emin kan meclresz-
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sze-jében, Híva legszebb épi.detében lakott egy cellában. 
Mint Sztambulból érkezett efendi jelentettem be magamat 
nála, azon hozzátevéssel, hogy ott alkalmam volt vele meg
ismerkedni, s erre utaztomban tiszteletemet kívánom nála 
tenni. Egy efendi megjelenése Kiv{tban, a mi eddig még 
soha eléí nem fordult eset volt, az öreg urat csoclálkozásba 
ejtette annyira, hogy maga jött elém, s nagyon elbámult, 
midőn egy alakjából egészen kivetköztetett, rongyokkal ru
házlwclott koldust látott maga előtt. Minclamellett beveze
tett, s alig száltam vele néhány szót sztambuli kiejtéssel, 
egyre növekvő érdekeltséggel kezelett kérclezősköclni a 
török fővárosban levő nagy számu barátairól, s az ozman 
birodalomnak az uj szultán alatti viszonyai felől. Mint már 
fönebb emlitém, szerepem sikeréről meglehetősen meg 
valék győződve; Sükrullah-baj egy rész magánkivül volt 
örömében, midőn sztambuli barátai felől pontos hireket be
széltem neki, másrészt meg nem birt eléggé csodálkozni fe
lettem s igy szóla hozzám: "De az isten szerelmeért, mi birt 
téged reá efendi, hogy ezen borzasztó országokba jöjj, még 
pe_dig ~zta_t~bulból, abból a föleli paradicsomból?" Én pedig 
mely sohaJtassal ezt felelém neki: Oh pir! (papi főnök) s ke
zemet szemeimre tevém, a mi a tartozó engedelmesség jele. 
A jó öreg, a ki meglehetősen mivelt müszülman volt, köny
nyen kitalálhatta, hogy valamely dervis-renelhez tartozom s 
a pir-em küldött ezen utra, mely kötelességét minelen mudir 
c:alamely d_ervisrend ujonca) élete kockáztatásával is telje
SJtel1! tartoztk. Ezen fölvilágosításnak megörült, még csak a 
dervis-renelem nevét kérelé tőlem, s midőn N akisbendi-t ne
vezém meg előtte, mindjárt tudta, hogy Buhara a célja za
ráneloklásomnak. Tüstént lakást akart számomra renelelni a 
nevezett medreszében, ele én nem fogaelám azt el utitársa
imra hivatkozván, s távoztam azon ígérettel, hogy nem so
kára meg fogom őt ismét látogatni. 

Midőn visszajöttem a karavánszerajba, ott azt mondták, 
hogy utitársaim már el vannak helyezve egy tekkie-ben, egy 
az utazó dervisek számára beszállául használni szakott ko-
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Jostorszeri.i helyiségben, · melynek Tösebaz'í a neve; oda 
menten1 tehát magam is, s ugy találtam, hogy az én szá
mc mra k '~zen !<Irt >ll ' lk egy ~!lát. Alig léptem jó barátaim 
1 öz s, mindnyájan L{Lv ll ' tem ka felől kérdezősködtek, és 
sajná lkozva mondták, mily l á r, hogy n •m vollam j · l •n, s 
n ~m hí th:·lltam, rninl k ·' l.l n anna k a ny mon.t HfghaninHk, 
a l i ·ng ·m compromiltft lnl aka rL, n m csak ő á ltaluk , 
hanem a hívalak á lta l is szichtlmaztatva : pi, zkol a l onul
nia. Nagyon jó, gondolám magamban, ha ~~ nép l ·· zö tt ~ 1-
meri.ilr gyanú elenyészett; a kánn·ll majd ·sak könnye n l o l
dogulok, mert Sükrullah-ba j bizonyára tuda tni fogja vele iu
létemet, s minthogy Híva uralkodó i a szultit n in"í nyában 
minclenkor a legnagyobb tiszteletet tanusitották, a mostani 
uralkodó is bizonyára fog tenni kísérletet, egy efendinek 
magához szerzésére; sőt n i. l h tségcs, h gy •ng m ki a 
legelső konstantinápolyi vag yo! , a ki~ ar ·zm-b Hí a p -
litikai neve) eljöve, még kil.in t s kbe n is ró-z sit >nel . 

~yaniráS<>Ill nem csalt. Másnap gy jaszaul ud ari tis:z.t 
JO h< zzám kis ajánd ' J >t h zván számomra a kánt l 
azon 1 a ra ncsor, b ogy ma ·t · re menjek el az ark -ba (a pa
lot·~b·1 s adjam rií a kánra falihámat, mivel a hazret (ázsiai 
un.dk d eim ·, a n'ílunk szol<iísban levő felségnek felel meg) 
sobt tarlr"í hogy , )y, a sze nt ország! l jövő dervis áld:oí.sá-

an rész[ v gyen. Megig rt m, hogy nged lmesk ' dni fogok 
s gy óra mul ·1 · lnl"'n ' l< : ükrullah bajhoz, ·1 ki miután j l ·n 
ohajtolt l nni ·1z Hudi nLi{~n clkisétt a kir'í ly köz l • ·(5 palo
táj:íl a, s u d özb -n rövid utasításokat adott azon szertartá
s krn nezve mdy l et az uralkodó irányában kellenel követ
nem. Azt is elbeszélte, hogy milyen feszült viszonyban van a 
mehter-rel (olyan belügyminiszterféle), a ki őt vetélytársának 
tekinti, mindenben kárára törekszik, s megeshetik, hogy 

4 A Tört sabbaz-ról, azaz: négy sólyomról vagy hősről neveztetvén igy. Azon 
négy királyt nevezték igy, kiknek sirj a van c helyen, sa kik ezen kegyes alapít
ványt létesi tették. 
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engem scm fogacland, mint a ki 6 által vezettetem be, a leg
barútságosabban. Minthogy a kusbegi s a király testvér bátyja 
hadjáratban voltak a csauelorak e llen , ideiglenesen a mehte r 
volt a kán legels() hivatalnoka. A bevett szokás ugy paran
csolá, s reám nézve szükséges is volt, hogy eló1)b nála mu
tassam be magamat, mivel azon kapu bejáratánállevő elő
udvarban lakott, mely egyenesen a hmhoz vezete s hivatal
helységét egy tornác alatt ütötte volt fel. 

Minthogy ezen órában jóformá n mindennap arz, azaz: 
nyilvános kihallgatást tartato tt, a királyi lak főbejárása, va
lamint minclen egyéb helysége, melyeken keresztülmenék, 
telve volt minclenféle osztály-, kor- és nembeli kérelmezők
kel, kik a legközönségesebb házi öltözetökben , sőt az asz
szonyok közől többen gyenneköket karon tártva, vártak az 
audentiára; be nem írnak senkit, s az bocsútatik be legha
marább, a ki legjobban tud előre tolakoclni. A tömeg min
clenütt szaigálat készen félreállt utunkból, s engem rendki
vül megörvendeztetett, miclőn észrevettem, hogy az asszo
nyok ujjal mutogattak r{un, mondván: "Ime ez az a Kons
tantinápolyból va ló detvis, most á ldást fog kámtnkra mon
dani; az Isten hallgassa meg szavait." 

A mehtert, a mint előre értesit'.re valék, egy tornác alatt 
találtam, embere i között, a kik minclen szavára helyeskíleg 
mosolyogtak. Barna béSrén s a melléig leérő nagy szakálbn 
meg lehetne látni, hogy szart, vagy is perzsa származásu . 
Esetlen öltözete, kiváltképen nagy prémes kucsmája jól illett 
esetlen vonásaihoz. Miclőn feléje közelecini látott, moso
lyogva szálott valamit környezetéhez. Én bátran közeledélll 
hozzá, komoly arckifejezéssel üdvözlém ót, s a főhelyet fog
lalám el, mint a detvisek illetékes helyét, a társaságban. Mi
után elmondám a szokásos im{tkat, melyekre mindenki rá
mondta, szakálát simogatva, az amen-t, a szok;tsos udvarias
sági formaságok váltattak fel kölcsönösen a mehter közt s 
közöttem. A miniszter szellemeiusnak akart látszani, s azon 
megjegyzéssel állott e lő, miszerint Konstantinápolyban a eler
visek is jó neveléssel biró emberek, s arabuJ is beszélnek 
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(noha én csak a sztambuli szóejtést használtam). Elmondá 
továbbá nekem, hogy a hazret, (e szónál minc\enki felá llott 
ülő helyéb6l) engem látni kiván, s hogy nagyon szeretné ha 
a szultántól, vagy teheran i követét()[ néhány sort hoztam 
volna magammal. Én erre azt felelém, hogy az én utazásom
nak nincsenek világi céljai, hot,ry senkitől semmit se kivánok, 
s csupún személyes biztonsúgom okáért hoztam magammal 
egy fennant, mcly el van látva tugr-val (a szultán pecsétjével). 
Ezzel átadtam utievetemet a mehternek, a ki tiszteletteljesen 
megcsókolván és homlokához dörzsölvén a nagyuri jelt, fel
kelt, hogy utlevelemet kézbesítse a kánnak, s nem sokára 
azzal tért vissza, hogy lépjek be a kihallgatási terembe. 

Sükrullah-baj lépett be eló1)b, nekem nehány pillanatig 
várakoznom kellett, a mfg megtétettek a megkivántató eléS
készületek; mivel ámbár ugy voltam bejelentve mint dervis, 
bevezetőm nem mulasztá el megjegyezni fel6lem, hogy én 
Konstantin{tpolyban minden clókelő pasát ismerek, s ennél 
fogva azon kell lenni, hogy minél jobb benyomást vigyek 
innen magammal. Nehány perc mulva két jaszaul tisztelet
teljesen karon fogott , a függöny felgörclült, s ott láttam 
magam el6tt Szejel Mehemmed Kan Padisahi Karezm-et, 
vagy közönségesebben szólva, a hívai kánt, egy terrasse
féle emelvényen, bal karjával egy selyembársonyszerü göm
bölyü párnára támaszkodva, jobbján pedig rövid, arany kor
mány-pálcát tartva . A megszabott udva ri szertartáshoz ké
pest felemelém kezeimet, ugyanazt tették a jelenlevők s a 
kán maga is, s elmonelék egy huta szurát a koránból, az
után két Allahumu szella-t és egy szokásos imút; a mely Al
lahumu Habbena-val kezcl6dik, és az ál talános amen-nel és 
szakál-simogatással fejeztetett be. Midőn a kán meg fogta a 
szakállát, mindenki ezt kiáltá: "Kabul bolgaj!" (Hallgattassék 
meg a te imád!) s én az uralkodóhoz közeleclém, 6 pedi 
oda nyujtá nekem kezeit, s miután megtettük a muszafehát", 

5 A Korán által megrendelt aozn kölcsönös üdvözlést neveik igy, midön az egy
mást üdvözlök kitárt kezeiket nyujtják egymásnak. 
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néhány lépésnyire hátra vonultam, s ezzel a szertartásnak 
vége volt. Most a kán kérdezősködni kezdett, utazásom 
célja felől, s hogy milyen benyomást tettek reám a turkma
nok, a nagy sivatag és Híva' Azt felelém, hogy sokat szen
vedtem, ele a hazreti clzsemal mubarek (áldott szépség) lá
tása által dúsan meg vannak jutalmazva szenvedéseim; kö
szönöm Allah-nak, hogy ezen rendkivüli szerencsében ré
szesültem, s azt hiszem, miszerint a kiszmet (fátum) ezen 
kegyét jó előjelnek tekinthetem utam további folytatására 
nézve. Noha iparkocltam az itt érthetetlen sztambuli szóejtés 
helyett az özbegit használni, még is kénytelen volt a király 
egyetmást tolmácsoitatni magának. Azt is kérdé tőlem , hogy 
mennyi ideig szándékozom itt maradni, s el vagyok-e látva 
az utazáshoz szükségesekkel? Én azt feleJtem, hogy elóbb 
meg akarom a kánság áldott földében nyugvó valamennyi 
szentnek sirját látogatni, s csak azután fogom utamat foly
tatni; arra nézve, vajjon elvagyok-e látva ;1 szükséges kellé
kekkel, azt válaszolám, hogy mi dervisele efféle földi kicsi
ségekkel nem gondolunk. Az a nefesz (szent lehelet), a mit 
pir-em (rend-főnököm) utravalóul adott, képes négy öt 
napig minden táplálék nélkül életben tartani, s nekem nincs 
egyéb kivánságom, mint az, hogy 120 esztendeig éltesse az 
Isten ő fel.ségét. 

Ugy látszék, hogy szavaim tetszésben részesültek, rnivel 
ő királyi felsége méltóztatott kegyelmesen meghagyni, hogy 
20 aranyat és egy derék izmos szamarat adjanak nekem. Az 
aranyakat nem fogaelám el , azon megjegyzéssel, miszerint 
nálunk derviseknél bún, pénz birtokában lenni; hanem a 
legmagasabb kegy másik bizonyítékát hálás köszönettel el
fogadtam, s szabadságot vettem magamnak azon szent tör
vényt emlékezetbe hozni, a mely fehér szamarat ajánl a za
ránclok utjára, s én azt ki is kértem magamnak. Már távozni 
akartam, midőn a kán megkért, hogy legalább arra a rövid 
időre, a mit fővárosában fogok tölteni, legyek az ő vendége, 
s mindennapi élelmezésemre fogadjak el udvari kaznaclar
jától naponkint két tenge-t (körülbelől másfél frank.) Az 
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ajánlatot szépen megköszöntem, zár-{tlclást n10nclék és tá
voztam. I-Iaza siettemben az előudvarokban és bazárokban 
hullámzó nép mindenütt tiszteletteljes Szclam alejkum-mal 
üdvözölt. Csak akkor vettem szabaclon lélekzetet, miclőn 
cellám négy fala között egyedül valék, s nem kis megelé
gedésemre szolgált, hogy az a szörnyü kiélt kinézésü kán, 
a kinek minclen arcvonása a kimerlilt, tompaelmü s ember
telen zsarnok hú képét ábrázolja, irányomban kivételesen 
jó volt, s most már, a míg időm engedé, háborítatlanul jár
hatta11l kelhettem a kánságban. Egész este elóttem lebegett 
a kán alakja, mélyen beesett szemeivel, ritka szakálu állával, 
fehér halavány ajkaival és rezgő hangjával. Milyen szeren
esés véletlen az, az emberiségre nézve, - elgondolám ma
gamban gyakran- hogy a sötét babonás hit ilyen zsarnokok 
vérszomjának s hatalmának korlátokat tud szabni. 

Minthogy a kánság belsejébe nagyobb kirándulásokat 
szánclékoztam tenni, ennélfogva minél rövielebbre akartam 
sza b i a fővárosban tartózkodásom idejét; a mi érdemes volt 
a megtekintésre, annak megnézéséhez nem nagy idő kel
lett, ha a kán, a hivatalnokok s előkelő kereskedelmi világ 
meghívásai annyi időt nem raboltak volna el. Elterjedvén 
hire, hogy a királyi kegy részese vagyok, minclenki venelé
gének ohajtort haclzsi társaimmal együtt, s valóságos kín 
volt reám nézve, napjában hat, sőt nyolc meghivást is elfo
gadni , s a clivó szokás szerint minclen háznál enni inni va
hunit. a hajam borzaci még most is, mikor eszembe jut, 
hányszor kellett napfelkelte előtt, 3-4 óra között éhgyo
morra hozzá látnom egy juhfarkzsírban úszó rizszsel telt 
nagy tálhoz. Mint sóvárogtam ilyenkor a száraz, kovásztalan 
kenyér után, a mivel a sivatagban éltünk, s mint szerettem 
volna ezen gyilkos fényi.izést az üdvös szegénységgel fel
cserélni. 

Közép-Ázsiában átalános szokás, még a legjelentékte
lenebb látogatáskor is, a deszturkan-t (egy többnyire szeny
nyes durvaszövetü tarka asztalkendő, melyen két embernek 
való kenyér van) felteriten i, s a vendégnek legalább néhány 
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biatot ennie kell. "Nem lehet többet enni", ezt a kifejezést a 
közép-ázsiaiak hihetetlennek s ugyancsak faragatlannak talt
ják. Az én haclzsi collegáim e részben minden alkalommal 
fényes tanuságot tettek bon ton-jukról s én nem birtam 
eléggé bámulni, hogy nem pukkadnak meg attól a nehéz 
pilav-tól, mert egy napon kiszámitottam, hogy naponkint 
mindegyik egy font juhfark-zsirt, s két font rizst vett magá
hoz, (a kenyeret, sárga és fehérrépát s retket nem is számítva) 
s ehez még minclen tulzás nélkül, vagy 30-40 nagy leveses 
csésze zöld theát megivott. Az efféle hőstettekben én tenn
sézetesen nagyon hátra maradtam, s mindenki csodálkozott 
felette, hogy a könyvekbeni nagy jártasságom mellett, ilyen 
tudós ember létemre, olyan kevés neveléssel birok. 

Nem kevésbbé üldöztek a szép elmüek, tudniillik Híva 
város ulemái . Ezek az urak, kik előtt Törökország és Kons
tantinápoly mindennél fölebb való, sok meszele (v<Jllási kér
dés) iránt tőlem kivántak felvilágositást, mint a török-isz
Iambeli tudományosság fő képviselőjétől. Mennyire bosz
szantottak ezek a roppant nagy turl)ános hájfejli özbegek, 
mikor azon szabályokra vitték a beszélgetést, hogy hogyan 
kell a kezeket, lábakat, a fej elejét hátulját megmosni, ho
gyan kell a szent hit reneleletei szerint ülni járni fekí.inni 
alunni stb. A szultánt (mint Mohammed eli~mert 'utódját) ~ 
föembereit Kivában minclezen fontos törvények végrehaj
tásában mintaképül tekinték. Törökország császára őfelsé
gét itt olyan müszülmannak képzelék, a ki legalább ötven 
rőfös turbánt visel, kinek mellén alól ér a szakálla, a kinek 
ruhái a lábujjain tul terjednek, s életét kockáztatná a ki af
fél ét merne beszélni, hogy a szultán a haját és szaldllát a la 
Fiesco nyíratta le, ruháit pedig Dusetoye késziti Párisban. 
Valóban sokszor nehezemre esett, hogy ezen jószivü és sze
retetreméltó embereknek nem adhaték kellő felvilágosítást; 
de hogy merhettem volna azt cselekedni, annyira ellentétes 
felfogásainkat tekintve! Majd ha Bokarába érkezünk, ott kö
rülményesebben fogunk ezen tárgygyal foglalkozni ; itt csa 
is azért érintettük, mivel ez volt a legels() pont, melyen a 
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keleti és nyugati isziam-polgárosodás között létező különb
ség érdekes kérdésével legelöször érintkeztem. 

Minthogy a Ti:isebaz (kolostor), a melybe szállásolva va
lánk, a nagy viztartónál és mecsetnél fogva, melyet magúba 
foglal , közhelynek tekinteték, mindig te le volt az minclakét 
nembeli látogatókkal. Az özbeg fején kúp alaku prémes sü
veget, lábain idomtalan nagy bagaria csizmát hord, s nyáron 
egyedül hosszu ingébé51 áll többi öltözéke. Késöbb magam 
is ezen ruházalot használtam, mert a míg az üng tiszta , egy 
ingben még a bazárban megjelenni sem tartják illetlennek. 
Az asszonyok teke-szerü turbánjaikkal , melyek 15-20 orosz 
zsebkend6böl vannak összetekergetve, a legtikkasztóbb hő
ségben is sürlí ruhá zatukba burkolózva s lábaikon nagy 
idomtalan csizmCtkat viselve kénytelenek nagy vizes korsó
ikat haza cipelni. Egyszer-másszor megállt ajtómnál egy-egy 
asszony, s egy kis kaki-sifát (egészség-port)6 és nefeszt 
(szent lehelet) kért, elpanaszolván valóságos, vagy csak 
képzelt baját. Nem tagaciharám meg ezen szegény teremté
sek kérését, kik között többnél megle p() hasonlatot vettem 
észre Germania lyányaihoz; lekuporocltak ajtóm elött, én 
pedig ajkaimat oly formán mozgatva, mintha imádkoznám, 
megtapogattam a testük fájdalmas részét, s erösen oda le
heltem háromszor; erre azután renelesen mély sohajt halla
tott a szenvedö, s többen állíták, hogy azon pillanatban eny
hült a fájdalmuk. A mik Európában a dologkerülökre nézve 
a kávéházak, ugyanazok Kivában a mecsetek udvarai, me
lyekben rendesen nagy viztartó van s gyönyörü platán és 
jegenyefák árnyalják. Noha még csak junius elején valánk, 
a höség már is tikkasztó volt, s nekem még is ablaktalan 
szobámban kelle folyvást kuttognom, mert alig mentem le 
a kellemes árnyu fák alá, azonnal kórliifogott egy csoport 
nép, s a legbohóbb kérelésekkel ostromolt. Az egyiknek val-

6 Medinából hozzák a zaréndokok ezen port egy házból , me\ y ben, állitól ag, apró
féta lakott; az igaz hitiick ezen pmi sok betegség ellen gyógyszerül használják. 
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lásbeli oktatás kellett, a m{lsik azt kérdé: van-c a világon 
még több olyan szép hely mint Híva? A harmadik meg egy
szer minclenkorra hite les tudomást akart szerezni arról , vaj
jon csakugyan Mekkából kapja-e a nagy szult:ín mindennap 
ebédjé t vacsoráját, még pedig ugy, hogy az a Kaabatól egy 
perc alatt érkezik el egészen be a konstantinápolyi császá ri 
palotába? Ha tudnák a jó özbegek mennyi Chateau-Lafitte 
és Margat diszité Abdul Medsid korában a császári asztalt! 

A platának alatt tett ismeretsége im között érdekes volt 
az , me lyet haclzsi Iszmaellel kötöttem, a ki mint konstanti
nápoly i mutattatott be nekem, s a ki özbeg származásu lé
tére a nyelvben, ruházatában s taglejtésében valóban any
nyira hasonlitott a sztambulihoz, hogy meg kelle őt mint 
földimet ölelnem. Hadzsi Iszmael ugyanis 25 évet töltött a 
török fővárosba n, sok előkelő házba n ismerős volt, s állítá, 
hogy N. N . házában Játott engem egyszer másszor, sőt az 
atyám ház{u·a is emlékezett a ki, szerinte, molla lett volna 
Topkaneben.7 Én a világért se hazudtoltam volna meg, sőt 
biztositám őt, hogy nagyon jó hirbe n marad t a neve, s a lig 
várják visszaérkezését Hadzsi Iszmael, saját elbeszélése sze
rint, nevelő, fürdős, szijjgyá rtó , szépiró s vegyész és ez 
utá bbik minősége következtében varázsló mesterségeket 
üzött a Bosporusz mellett. Szülő városában nagy embernek 
tartották, főkép varázsló mestersége folytán. Házában több
renelbeli apró, vegyész lepárló készlete volt, s minthogy nö
vény-levelekből, gyümölcsből s más egyébből olajat tudott 
készíteni, elképzelhetni, miszerint fölcliei száz meg százféle 
elixirt kértek tőle. A tehetetlenség ellen Törökországban is 
nagyon keresett ma'clzsun-ok (clecoctumok) itt nagy becs
ben tartattak. Haclzsi Iszmaci sok ideig állott mesterségével 
a kán szolgálatában; hanem ő felsége nem tartotta meg a 
kiszabott életrendet, azon egyszerü oknál fogva, hogy nem 

7 Konstan tinápolynak egyik város része 
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birt Cupido nyilainak e llenállni ; s enn •k 1 ·rmészctes k··v ·t
kezményei, a pettyhüdés és csúz n 'll1S k:íra beköszö.nl Gn, 
a kín megharagudott udvari o rvosára , lcs:tpta , s h •lyéh ~ 
egy matrónát fogadott, a kinek nagy hirben valának csocJa

szerü o rvoslatai. 
Ez a jó asszonyság arra a szerenesés gonelolatra jö tt , 

hogy a beteg királyna!~ 500 adagot renelelt abból a szerből, 
melyröl azt mondják, hogy az ó testamentombeli hires zsol
tárköltő királyra jó hatással lett volna. Az ilyen o rvosi re n
delet dke.'>zitése Eurapában kissé nehezen menne, hanem 
a hí ai ali~ tm;íny me llctr könny •n ment ~1z, s a szegén 
b •t g - mint m neljál , - már b · ell vagy 0-60 la~) la · ·m, 
mid()n lüpaszwlni kezdé hogy a gyógy ·z •rnek egeszcn ·!
l nkező h~ttása ~ln , a miért aztá n t · j ' v liako lt a r sz tana
csadó. Ez nem sokkal a mi megérkezésünk előtt történt, s 
a legutóbhik o tvosi r n le l "t a múr emlitett biv~~l y-r_~i voll. 
Ép 'n azon i lő ahttl n) i lőn t iv{iban ~nu.lau~~m _1sm~l s_z~l
gálm.:íba ak;~rta a l ún hadz.o,;i l zma ·It fog<tchu , mmt bGveszL 
orv sl és lóp rgyürtó t; d z nem fog·~dta cl, mely vakme
róségl! b i zonyár<1 ~~ f j ~b ·· k ri.i l t vol na , h.a ~ l ~bon ás u ra 1-
kodó mc.:: tt voln·t a -'ScKhtt • ő em b ' rrd ktl ö tm. 

Kivában egyébiránt magam is, hadzsi collegáim is , fé 
nyes sikerét láttuk az áldás és szent lehelet osztás üzletének 
Én ezen isteni áruként mintegy 15 aranyat szereztem. A 
hívai özbeg, nyilt (>szinteségü dé bárdolatlan; mindam >llctl 
a legszebb j 11 m Közép-Azsiában én l mondh:um~.m, 
hogy itt tölt •m l gk ·ll 111 s bb icl6mel ha <1 m ht r e! .uk~ 
rullah közölti cl ~ ly le d ··s n 111 !ell volna reám nézve ktss 
veszedelmes. A mehter ugyanis pártfogóm iránti gyülöleté
nél fogva mindenbe n ártalmamra rör kedcn, s minthogy tö
rökségemet nem vonhatta többé kétségbe a kánnal azt 
kezdte elhitetni , hogy én csak színl 'g vagy k dervts, s na
gyon valószinü, miszerint a szultánnak valan;i t~tk~s kü.lde
tésében utazom Bokarába. Az ármánykodasrol e rtesulve 
levén legkevésbbé sem csodálkozám el ra jta, midőn audi-

' l / entiám után rövid idő mulva másoelszor meghivatott a <an 
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magához. Nagy volt a hőség, s nekem valóban nehezemre 
esett, hogy csendes nyugalmamból kibolygattak, s kiváltké
p<::n kellemetlen volt az, hogy a palota azon terén kelle ke
resztülmennem, a hol a csaudorok e lle ni hadjáratból kül
clött foglyok kivégeztetésének kelle végrehajtatni. A kán, ki 
nagy társaságban volt, azzal fogadott, hogy azt hallotta fe
lőlem, miszerint a világi tudományokban is gyakorlott va
gyok, s virágos insa-val (stilus) birok; írjak tehát neki né
hány sort sztambuli moclorban; nagyo n szeretné azt látni. 
Jól tudtam, hogy ez a mehter mesterkeclése folytán történik, 
a ki ügyes szépiró hirében állott, s haclzsi társaimat kikér
clezgette felőlem. Elővettem tehát az iróeszközt, s a követ
kező sorokat irtam: "Felséges, hatalmas, 1'ettenetes király és 
úr! A Te királyi kegyedbe mártott legszegényebb és legala
csonyabb szolga szemei előtt tartván hogy: "Külli kattatun 
dsahilun" - minden szépiró bolond - (arab közmondás), e 
mai napig nem sokat foglalkozott szépirási tanulmányokkal 
és csak arra gondolva hogy: "Her ajib ki padisah mipe szen
eled büner eszt" - núnden hiba erény, mely a kirá ly tetszését 
megnyeri (perzsa közmonclás), bátorkodott ezen sorokat le
galázatosabban benyujtani. 

A cimzések szédelgős magassága, mely egyébiránt szo
kásban van Konstantinápolyban, nagy mértékben meg
nyerte a kan tetszését, a mehter pedig sokkal ostobább volt, 
hogysem megértette volna célzásomat Leültettek, s miután 
kenyérrel és theáva l megvendégeltettem, a kan felszólított, 
hogy menjek hozzá beszélgetni, s társalgásunk tárgya ezut
tal kizárólag a politikára terjeszkedett ki. Dervis jellemem
hez híven maradva, mimlen szót ugy kellett be lőlem kicsi
karni. A mehter minden kifejezésemet mohón leste, hogy 
gyanításait megerősítve láthassa , de miután minclen törek
vése sikeretlen volt; ismét kegyteljesen bocsátott el a kán s 
felszólitott, hogy vegyem fel napielijamar kincstárnokátóL 

Én azt monclám, hogy nem tudom a lakását; e rre egy ja
szault rendeltek mellém, a kinek más parancsokat is végez
nie kelle tt, s örökké borzasztó marad a visszaemlékezés 
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azon jelenetekre, mdyeknek az é5 jelenlétében valék tanuja. 
A legvégső elé5uclvarban mintegy 300 csaudor h<lclifoglyot 
találtam, kiknek tes te rongyokkal vala fed ve, s a haláltól 
való fé le lem és éhség által néhány nap óta kinoztatva már 
is olyanok valának, mintha a sirból kikelt halottak volnának. 
Már el voltak kCilönözve két osztályra, t. i. o lyanokra , akik 
még nem valának negyven évese k, s rabszolgákul lehet 
(}ket eladni vagy elajánclékozni; és olyanokra, a kik állásuk
nál vagy koruknál fogva akszakal-oknak (őszszakálloknak, 
:w·1g • •zérsz r plóknek) tekintette l<, s a kún által reújok 
lll •rt bünl ré:; alá estek. Az elsóbb osztálybeliek tiz-tizen
ötév "l vas nyukl >-k:trikíkkal gym:íshoz láncolva l isértel
t ·k le , a rll'Í ·ik :-;ztül)'b ]j »] r dig ti.idmcs mcg<tdással {\r
ták iszon us rsu.kat, s mint va lami ös. zekörözött lx1r:ínyok 
j k:ntek m<::~ h hér"tik kez -•i l ·· zütt. Míg többet az al as7.tó
f:1hoz , vagy a vérpadm vez lt k, •g ~ ·zen kfz l h zz;lm lát
tam, hogy nyolc ör •gem l er a hóhér inté -r • han mr elte rüh 
a földön. Ezen h lyzetben össi!:e l ötöztél k 'Z ~ik ~ t • s lába
ikat, s ::~ h ' hér sorb·m kiszurkálta szf;!meik ~t, n1ind gy il n k 
am ·ll'e t ' rd -lv•n, sa mim irtózrat munkíjál 'gr hajl~í , 
késéről a mevakitott áldozat ősz szakálába törlilgeté le a 
v rl. lttóztat ·, jelent volt az, midőn • hóhérmunl án;tk b ·
fej ztévd a sz ·g~ny v n k k z ·ir61 láb·ti ró l l . z d ·nel a 
kötelek, s ök l· -•z ·i kk l tapog·tt6zva iparkodt<tk felállni . N,..._ 
m ly l összeütölt ; k fej ik ~r másol< cr "' esztetten a földre 
rogytak isz l'l}' ll tompa n üg ;ss ~1 l<inlt úcak . míg élek 
mindig iszonyn al f g k ezt' n j Jen ' tr · c.: ml '•l· znL 

Ezen somk bizonyám b rz<ld:íss;tl töltik ···l az olv<lSÓ lel 
két; mindazomíltal meg k ll j ~gy znünk, hogy •z •n k gy ·t
l •ns ' g sak visszateriása vu IL gy nem l e J si é isz nyu bar
l arságnak, mclyct <1 csaudorol< a mull l l '11 11 · v tt -·k, ·gy 
ö:t.l eg l ~~~~wán n. Ugyanis 'ID' 2000 l 'VÚS gazdag k~11~1Ván, 

r nburgból l ivába jövet, utközb n m gtámadtat ll • lÖ

k ·letes ·n kif >. zt<ll )l . A zsákmán rban l ' 111 l •tlen turi ma
nok, minclamellett hogy ezen rablás által sok orosz áru bir
tokába jutottak, az utazóktól, (kik többnyire hívai özbegek 
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valának), még eleségöket is e lszedték s ruházatuktól is meg
fosztották őket; minek következtében többen éhen haltak, 
mások megfagytak a sivatagban, annyira elpusztítván őket 

a sanyaruság, hogy 60 emberből csak 8 ke1'Lilt haza életben. 
A hadifoglyok ezen hajmeresztő büntetése egyébiránt 

épen nem tekinthető kivételesnek Kivában, mint átalában 
egész Közép-Ázsiában nem tudják, mi a kegyetlenség; ezen 
e ljárást ott egészen természetesnek tartják, mivel azt a be
vett szokások, törvények és vallás egyhangu lag helybe n 
hagyják. A mostani kán, a vallás oltalmazójának hirére ohaj
tort szert tenni, a mit ugy vélt elérhetni, ha a vallás ellen e l
követett minden legkisebb kihágást a legnagyobb szigorral 
megbüntet. Egy sürüen elfátyolozott nőre egy mellék pil
lantást vetni elég volt arra, hogy a bünös a reclzsm által ki
végeztessék, mint a vallás rendeli. A férfit fel akasztják, az 
asszonyt az akasztófa közelében melléig beássák a földbe 
s megkövezik. Minthogy Kivában nincsen kő, tehát a vég
rehajtáshoz keszek-et (kemény hantokat, rögöket) használ
nak. Ezen eljárás által a szegény szerencsétlen á ldozat már 
a harmaclik negyedik dobásra egészen beporoztatik, s vértó1 
csorgó teste iszonyuan eltorzittatik, mignem utolsó lehele
tével vége szakad kínszenvedéseinek A kán nemcsak a há
zasságtörést, hane m a vallás szabályai ellen elkövetett 
egyéb bünöket is halállal büntette, ugy, hogy uralkodása 
első éveiben az utemáknak csillapitaniok kellett nagy val
lásos buzgalmát, s még sincs oly nap, midőn valaki a kán 
kihallgató tereméből ezen végzetteljes szavakkal: "Alib 
barin" (vigyétek) ne vezettetnék el. 

Szinte feleelém megemliteni, hogy a jaszaul e lvezetett a 
kincstárnokoz, napidíjamar kifizettetni vele. Azonnal ki let
tem elégitve; hanem ezen urat olyan különös foglalatosság
ban találtam, melyet el kell beszélnem.Épen akilat-ot (tisz
telet-ruhákat) renclezte ,azon ruhákat t. i., melyek a hősök 
jutalmazására a táborba küldetnek. Négy féle selyem öltö
zetek voltak azok, mincl rikító szinüek s nagy arany himzetü 
virágokkal, s hallám, mint osztályoztatnak négyfejü-, tizen-
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kétfe jü-, huszfejü- és negyvenfejüekre. Minthogy a ruhada
rabokon sehol se tudtam festett vagy hímzett fejeket fölfe
dezni, kérdést tettem, hogy miért nevezik igy? S azt kaptam 
feleletü l, hogy az egyszerü öltözetet olyan vitézek kapják 
jutalmul, a kik négy ellenség fej é t vúgták le, s a legszebb 
negyven levágott ellenség fejnek a jutalma. - "Egyébiránt , 
monc.lák, -ha ez Rumban nem szokás , jöjj el holnap a nagy
térre, ott majd láthatod ezen ruhák kiosztását." - Másnap 
valóban láttam mintegy 100 lovast egészen porlepetten a 
táborh<ll megérkezni, mindegyik vezetett néhány foglyot, 
köztük nőket s gyermekeket is, vagy a ló farkához, vagy a 
nyeregkápához kötve , ezenkivül még egy nagy zsák volt 
mögötte a nyeregre felkötve, melyben vitézségének bizo
nyítékai, a levágott ellenségfejek valának. A nagytérre meg
érkezvén, minclegyik átadta a kánnak vagy valamelyik or
szágnagynak ajándékul hozott foglyait, azután leoldván a 
zsákot, megfogta a két csücskét, s ugy rázta ki tartalmát 
mint valami burgonyát; a szakálas, vagy még anélküli fők 
oda gurultak a jegyzökönyv kezelőjéhez, kinek szolgája egy 
halomra rugdosta össze, míg néhány száz össze nem gyült. 
Minclegyik hős nyugtát kapott az általa beaelott fejekről, s 
néhány nap mulva kikapta értök a jutalmat. 

Mindazáltal az erkölcsök és szokások nyersesége mellett 
is, s noha ilyen borzasztó jelenetek fordulnak elö, még is 
Kivában és tartományaiban töltém a legszebb, legkelleme
sebb napokat, a dervis álruhában tett egész utazásom alatt. 
Ha már egyáltalában a haclzsik iránt mindenfelé igen szive
sek voltak, én irántam megkülönböztetö szivességet s meg
előzés t tanusítottak, s akárhol mutattam magamat nyi lváno
san, s mellettem elmenők, a nélkül hogy koldulnom kellett 
volna, pénzt, ruhanemüket s egyéb ajándékokat szórtak 
számomra. Nagyobb összegek elfogadásától gondosan ova
kodtam, a mi ruhaféléket kaptam, sokat elajándékoztam be
lőlök kevésbbé szerenesés utitársa im között, még pedig 
ugy, hogy a legszebb, legjobb ela rabokat mindig az ő szá
mukra válogattam ki, a legszerényebb Jegszegényesebbeket 
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pedig magamnak tartottam, mint egy jámbor dervishez illett. 
Mindamellett nagy változás történt ~tllapotomban, s megval
lom, nem kis örömömre szolgált, hogy most már derék 
izmos erős szamárral, pénzzel, ruhával és eleséggel jól el
J{ttva fogom innen folytathatni utamat. 

Kalandjaim könyvének jókora két fejezettel nagyobbítá
sához bőséges anyagut szolgáltathatnának, a miken átes
tem, a miket tapasztaltam, az ország belsejébe, egész Kung
rat-ig terjedő kirándulásaim alatt; de nem akarom olvasói
mat untatni olyan részletezésekkel, melyekben a már elő
adott szok{tsok, jellemzetek és gonclolkozásmóclok ismét
léséből leúne az uj kép összeállítva. A vizen felfelé Kung
rattól Kiváig 18 napi út van. Ötödfél nap alatt mentem 
Kungratba az Oxuson lefelé, Sükrullah ipával. Visszautazá
sunkoz szárazon két annyi iclő kellett. Az Oxusnak mind a 
két partja lapályos és átalában véve jó rnivelt s eléggé 
népes, kivéve a balpart azon részét, a hol, Kanli átellenében 
az Ovejsz Karajne hegység emelkedik. Kanli és Kungrat kö
zött egy három napi járó puszta terül el; ellenben a tulsó 
oldalt, főkép a hol a karakalpakok laknak, őserdők renge
tegc fedi. Miclőn visszaérkeztem Kivába, barálaim már be
leuntak a v{lrakozásba, s unszoltak, hogy induljunk másnap, 
mivel a egyre növekvé) hőség méltán <lggodalommal tölté 
el Cíket Bokarába utazásunk iránt. Elmenék tehát Sükrullah
hoz, a kinek Kivában annyi hálával tartoztam, elbucsuzni, 
s valóban megindultam, midőn a nemes aggastyán minden
kép le iparkodott beszélni szánclékomról, a legborzasztóbb 
képét tárván ki előttem Buhara Serifnek (a nemes Bokará
nak.) Elmondta, hogy milyen gyanakodó s áruló politikát 
követ az emir, hogy nem csak az :mgolokkal, de minclen 
iciegennel ellenségesen bánile Nagy titokkép még azt is el
beszélte, hogy néhány év előtt még egy oszmanÜt is, kit a 
meghalt Resici pasakatonai tanitául külcle Bokarába, orgyil
kosul megöletett az emir, midőn két évet J3okahrában tölt
vén, vissza akart menni Sztambulba. 
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Ezen aggodalmas lebeszélést Sükrullah részéről, a ki ele
jénte tökéletes hitet tanusított dervisségem iránt, most na
gyon feJtünőnek találtam s azon gondolat villant meg 
agyamban, hogy ez az ember, ha nem ismert is reám, még 
is többszöri érintkezésünk folytán észrevette alakoskodáso
mat s most hihetőleg egészen mást gyanit személyemben. 
Ezen nemeslelkü agg férfiu, ifjabb korában egyszer He1:atba 
Toclel őrmtgyhoz külcletett (1839), több ízben pedig Sz. Pé
tervárra s Konstantin{tpolyba is, s nekem elbeszélte, hogy 
gyakr<tn és örömmel érintkezett 6 a frengi-kkel. Meg lehet 
hogy akkor fogalmat szerzett magának a mi gondolkozá
sunkról s tudományos törekvéseinkről, sengem azért foga
clott kiváló barátságába és oltalma alá. Midőn kezét csólo·a 
nyujtá, szemeiben könyek csillogtak; ki tudja milyen érze
lemből fakadhattak azok! 

A káma is ráadtam bucsuáldásomat, ki felszólított, hogy 
visszafelé Kivának vegyem utamat, mivel egy követet akar 
velem Konstantinápolyba ki..ildeni, hogy az uj szultántól át
vegye a szokásos megerősittetést. Én erre azt feleJtem, hogy 
a jövendőről vétek gondolkozni, majd meglássuk mit fog a 
sors (kiszmet) rendelni. Minc.len barátomtól s ismerősömtől 
elbucsuztam, mielé5tt távoztam volna Kivából, a hol csak
nem egy egész hónapot töltöttem. 
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IX. FEJEZET 

EU)TAZÁS KIVÁBÓL BOKAHÁBA.- HÁROM ÚT.- GOD
ZSE. - KANKA. - AZ OXUS ÉS nÉVE. - NAGY HŐSÉG. -
SURAKAN. - VÁSAR.- JAPKENARI. - AKKAMIS.- TÖ.JE
L:lOJUN.- SAJÁTSÁGOS BESZÉLGETÉS EGY IGH.HISZ ASZ
SZONYNYAL A NOMÁD ÉLETBŐL. - TÜNÜKLÜ. -A TEK
KÉNEK ALAMANJA. -A K.ARAVAN, VESZÉLY ÁLTAL FE
NYEGETVE, VISSZAFORDUL TÜNÜKLÜBE.- KÉNYTELEN 
A SIVATAGBA KICSAPNI. - SZOMJUSÁG. - ELHULLÓ 
TEVÉK. - SORKUTUK. - MEDEMIN BULAG. -EGY HAD
ZS! HALÁLA.- VII-IAR. - SZERZŐ VESZEDELME. -VEN
Df:GSZERET FOGADTATÁS A PERZSA RABSZOLGÁK KÖ
ZÖIT. -A "NEMES BUHARA" ELSŐ BENYOMASA 

Et nous marchiems a l'heure ele micli traversant les souffles brú
lants et empestés qui metlent en fusion les fihres clu cervcan ... 
Je m'enfonce dans une plaine poussiereuse clont le sable agité 

ressemk a un vétement rayé. -Victor Hugo, Omaiah ben Aieclz. 

M
ID6 lll~ l 'szen lassankint összegyülekeztünk a 
Töse baz árnyas udvarában, csak akkor láttam iga
zán, mily á ldoll befolyással volt Híva vallásossága 

ami koldus karavánunkra. A rongyos öltözetek nyoma csak 
a legszükmarkubbaknál vala még észrevehető; a rongyos 
prémes süvegek helyét, melyeket a turkmanok között fo-
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gadtunk magunkévá, hófehér turbánok foglalták el, minden 
tarisznya tömöttebb lett s öröm volt látni, hogy még a leg
szegényebbnek is volt szamarkája. Velem is nagy változá
sok történtek, mert egy egész szamárral és egy fél tevével 
rendelkeztem; s míg az egyik m;1gamat vitt, a másik málha 
zsákomat szállítá, mely rubanemükkel, kéziratokkal, amiket 
összevásárolgattam, s eleséggel volt tömve; mert most már 
nem fekete lisztet vittem utra, mint a sivatagban, hanem 
fehér pogácsával (jul12sirban kisütött apró tésztanemü), riz
szsel, vajjal s még cukorral is elláttam magamat. Csak öltö
zetemet nem akartam megváltoztatni. Kaptam ugyan egy 
inget, de nem vettem azt magamra, mivel ezen fényüzési 
cikk elpuhíthatott volna, s ez még most korán lett volna. 

Kivából Bokarába három út között válögathattunk: a) 
Hezareszp és Fitnek felé; ezen vonalon Kükürtlü mellett 
történnék az átkelés az Oxuson, b) Kanka és Surakan-on 
keresztül, a folyam jobb partján. Két napi járó sivataggal, 
Karaköl-ig, c) a folyamon fölfelé, mely vonalon Ücsuclsak 
mellett történik a szárazra kiszállás. Minthogy a szárazon 
utazásban állapodtunk meg, a két út közötti választást 
Ajmed nevü kervanbasinkra bíztuk, a ki I3okarából való racl
zsik volt, a kitől tevéinket bérlettük egy velünk jött hfvai 
ruhakereskedővel együtt, s a ki ezen évszakra a Kankán ke
resztül vivő vonal mellett nyilatkozott, melyet legbiztosabb
nak és legkényelmesebbnek tartott. 

Junius 27-én már jó késő elélután volt, miclőn a végtelen 
áldás osztogMástól s ölelésektől szabaclulva, Kivát az Ür
gendzsi kapun át elhagytuk. A tulbuzgók közől sokan egy 
félórányira utánunk loholtak, nagy buzgóságuk forró kö
nyeket sajtolt ki szemeikből s kétségbeesett hangon kiabál
ták utánunk: "Ki tudja mikor lesz Híva ismét oly nagy sze
rencse részese, annyi kegyes férfiut láthatni venelégül falai 
között! " Társaimat, kikmagasan ültek tevéiken, ez nem za
vatta, de nekem ugyancsak nagy alkalmatlanságomra volt, 
alacsony szamaramon a barátság számtalan bizonyítéka, 
míg végre ezen jámbor állat is megsokallván a mi sok, ti.i-
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relmctlen lett, s nagy örömömre elvágtatott velem. Csak 
mikor már jól előre jártam, akkor állapodtam meg, de so
káig k ll ' <l kantárszánt níncigálnom, míg rábírhattam füles 
hippogryph m 'L, hogy vágtatását sebes kocogásra változ
tHSStl. !időn pedig m ~g ebb •n is akadályozni a karám, meg
l 0 ·sza n\ od< u, s e kkor hallatá első izhen harsogó szavút, 

111 •lynel te t'j l lm "l , h~l jl ' kon 'Ságát s eré5teljét jobb szeret
tem volna távoli ól m •gitC::: Ini. 

KivM >l kél mé rfö ldnyire eső Godzseben háltunk meg, 
111 lyn l< mindamelletl h >gy j lent>kte le n vá ro-ka , m ·g is 
an kal ntcrkan -j " (. z(tll ' d rv isck s:dmám) a minthogy 

Híva s l o kand le l is ·bb helys ~g ·iben is vannak ily >n b ·-
zá ll k. lnn n I ank;Jig szaka loLianulmivelt föl lön ker z

tlil Itt utunk az ·gész uton l n \ro lt kitünő sz -· l r s 
minthogy az n s·tcsim fi l vást pajkos kedvében volt, s 
egyr jóval a 1 araván e l6U já rt velem, elég ér~'ezése1;1 volt 
a hüv lykujnyi nagys{lgu gyümölcscsel lakozn!. K~nka~~ ts: 
a hol ép ·n heli v(l sár volt l6bb érkeztem meg mmta t~bbt 
karaván, beszá ll ua m a kalenterkanéba , mely a Ios varos 
legszélén, a patak partján, jegenye és nyárfák .ár~yékába,n 
volt. Két félig meztelen dervist találtam ott, a ktk epen ma
konyuk déli adagjainak élvezéséhez akartak látni, engem is 
megkináltak jókora adaggal, s nagyon elbámultak felette , 
hogy nem fogadtam el. A helyett tehát theát készitettek szá
momra, s míg én azt ittam, az alatt ők a mák-mérget nyel
ték. Félóra mulva minc\aketten a boldogok országában vol
tak, s míg az egyik alvónak arcvonásain a bensö örömál
mok nyomait vettem észre, a másikon a halálos rettegés vo-

naglásait láttam. 
Szerettem volna bevárni felébredésöket, hogy meghall-

hassam a szép álmok leir:;át, han tn l ar.t ánunk épen ke
resztül ment a városon, s n kcm hozzá k ll ·sa tlakoznom; 
mivel innen kis óra járásny ira az us-p;:~rtj 'í hoz kelle vala 
elérnünk, s ha az idő engedi, még ma átkelnünk Hanem 
ez a kis darab út nagyon rosz volt, egyre az iszapot és mo
csárokat kele kerülgetnünk, s csak estére érkezhettünk el a 
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folyó partj:íhz, a hol elhatároztuk, hogy ott h{ilunk meg a 
szabad ég alatt. 

Az Oxus, melyct itt, valószinCileg a tavaszi esővizek ára
clatai következtében rendkivül szélesnek találtam, érdekes 
látványul szolgált, sárga hull::ímaival s meglehetős sebes fo
lyásával. Az innenső part, a mennyire csak a szem látott fák
kal s szanaszét elszórt havlikkal (udvarok) volt befűzér~zve. 
A tulsó okialon is födözött fel beljebb a szem a mivelésre 
mutató jeleket, s északi iránban ugy ti'lnt fel az Ovejsz K:

1
-

rajne hegység, mint valami függőlegesen lógó nagy felhő. Az 
Oxus vi7.e a medrében nem oly jó iz(í iható, mint a belőle 
származó csatorn::íkban és árkokban, hol a lassubb foly{tsnál 
f~gva kissé már megülepedett a homok. Jtt ugy ropogott a 
VJZ a fogak alatt, mintha valami homok-kalácsba harapott 
volna az ember, de néhány percnyi ülepedés után élvezhető 
volt. A mi az Oxus vize éclességét és jós:.ígát illeti, erről a tm
kesztaniak azt tartj{tk, hogy nincs hozzá fogható az egész föl
dön, még a Nil Mubarek (áldott Nilus) vize sem ér fel vele. 
Elejénte azt hittem, hogy <l jó iz azon örömnek tulajdonitható 
~~:elyet éreztünk, miclőn a vizetlen sivatagból partjáho7. ér~ 
tunk. Azonban el kell ismernem, hogy a mennyire tapaszta
lataun teqeclnek, a vizre vonatkozóbg, magam sem ittam sem 
Eur?pában sem Ázsiában akár folyam- akár forrásvizet oly 
felscgeset , mmt az Oxus vize. 

Másnap jókor reggel az átkeléshez készültünk. Itt is va
lamint Görlen és I-Iezareszp mellet is, s minclenütt, az áll<;méi 
a révek, ez magánosaknak adja azokat haszonbérbe kiknek 
az idegen utazók közől csak olyanokat szabad átszállitaniok 
a tt~lsó. oldalra, a kik el vanmk látva a kantól petek-kell (át
kelcsJ Jegy), a mit csekély pénzért szolgáltatnak ki. A hacl
zsiknak ].(özös , llllevelök volt, ele én külön aattam magamnak 
, a mely tgy szolott: "A határőröknek és vámosoknak tudtokra 

l Szószerint- ir~ t 
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adatik, miszerint hatL'.si Molla Abelur-Resici efendinek enge
d ·ly adatolL : •nl i fl hal · · l •gycn h;íborgatv:t." 

/1. r ~rKlőrs •g .s mmi ell •n v ~r ··sek 'Ls · t ··n; csal azon volt 
felal :r<hís, hogy mint h<~dzsik nem :r kanunk fiz >t ni :tz át
szií lli tlís ' rt oly j-'irntüvf n, m ly a ld n \ · a r·v 'S% gy i !•ig 
err· nt!m ak;H't ráállani. V •gre b · le•g %ell h y n künk 
m •gr 'sz i :tzl a jót ~L ·mén t miszerinl magunkat, máiháinkat 
és szamam inkat átszá llírja i11g •n a 1uls l<.l:tlra. z ál. zál
litás d ' lel u Liz 6mkor kezd6dört :. csak na[)lem nt kor 
~ rti-.lt cl •t mag<t partm mel a SUJ':tl ani 'SaC rna lll 11 ll 
nyulil ~1 j l l r l. Magán a nagy folyamon fél óra alau lll! 
t •heuünk v Ina hanem ;l fo ly6 sebes árj<~ m ·sszir' levill ~ 

míg a wlsö oldali oha jtoll ponthoz, majd Ic maj l f -Ir ·1 -; 
•v '7.VC ··lérhetli.'ml. , ·It h ;1 nap, még pe Iig olyan h6s >gg ~1 . 

:tmincJl k •ves l tapasztaltam él •t · mhen. f6folyarnon 111 •g
l -h lős •n j ' l m ' nt han 111 a m >llék "igakon nlind -·n ti z l s_ 
pésn ir , m gfenel l ·Lti.inl< ' t l1< mok z~ít m ol un . ilyeni or 
min.dig ki l< ali embcr ~lmel szamarai nak szá llni a d ·re -
ly •b 31 , míg i, m 't lengövé n m tét~::t •tt, s ujra be ·zálltunk, 
a minl leg ndő izr ~ kapolL A ·zamamk ki · l c száJ iitása, 
kivál n ~h::íny m •gámlkodott ükönyös p:íi"Íé pokoli 
munka volt; <l legtöb! 'l llgy kellett l ézen ki s l e mkos
ga tni , ntinL v·ll·un i magL1kl al teheletlen gy .. nn ·k ' k t. ! 'g 
most is n· tn •m k ll , h;t szemb ju~. hogyan v ll ;tz a 
borihorgas ha lz · j j·d uh kis l •d . zam5rkáját :t hútára, l'ihaiL 
~~ mc.:llén összefogviín, míg az a jámbor áll t.IL r "szketv h -
lyez • 1 a fej ··r~~ l o ldw.; gazdája nyak(tn. 

A m gn ·vez ll pttrlt)l1 •gy n·1pig k •U SLwlkánn{l l vára
k.oznunk, a l vék megé.rl ez~:-; "r . Jun. _ ···n elindultunk, s 
~li.: özl g lakn '!)ággal b.iró j ~tpk ~narimtl< ( ·atornapart) ne
v "Z ·r1 v i l k n lercsztül utazlunl, m ~ ly mind nütt ál van 
t:.'att)rnúkkal sz ldclve. japJ emu·i ·gy nyol mérf'öldn)1i 
hosszu s ö t-hal m '•rfö!dnyl szél -·s o'izt kép z, s megehetó
sen miv •Ir tik. Ez n túl kezd dik a sivata;, s l<kamis-nak 
ne ezen sz lén j) csordaj;í,·ísok vannal , . l irgisz k lakjál . 
Akkamis mell ·u a kara án l a:-;~m folyr·ma utját h~tn m a 
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kervanhasi, én, meg még két társunk, kik biztak szamaraik 
gyorsas{tgában, kitértünk a közel fekvéí Surakanba, a hol 
betivásár volt, eleségünket kipótolni, vagy igazabban 
mondva , egy kicsit mulatni. 

Surakan jó föld fallal van bekeritve, kevés lakáz van 
benne, s leginkább azon 300 boltból áll, melyek he tenkint 
kétszer felnyittatnak s a környék állandó lakói és a nomá
dok által megke restetnek Az Emir-ül-Umera, vagy a kán 
testvér bátyjának tulajdona , a kinek itt szép kertje van. A 
bevásárlással utitársaimat biztam meg, s magam elvonulék 
a város kapuja előtti kalenterkaneba. Itt több dervist talál
tam, kik a beng (kenderbő! készitett ópium) és dzsersz gyil
koló élvezése folytán már csontvázakká össze aszva, s alak
jokból iszonytlan kivetközve Ilevertek sötét celláik nyirkos 
talaján. Miclőn bemutattam magam nekik, szivesen fogadtak 
s kenyere t és gyümölcsöt hoza ttak számomra. Én pénzt 
akartam adni, a mire ők jót nevettek. Azt hallottam később, 
hogy közülük többen m{tr több mint 20 eszteneleje nem vet
tek pén zt a kezökbe. A környék kitartja derviseit, s a nap, 
folytán valóban láttam több előkelő özbeg lovast odaér
kezni, kik közől mindegyik hozott valamit, a miért egy esi
lim-et (pipút) kapott, amiből kedvenc mérgét szivta. Kivá
ban legkedveltebb bóclitó a beng, és sokan gyakorolják 
ezen bünt, minthogy a bor s más szeszes italok élvezését 
tiltja a korán, s a kormány halállal bünteti azok élclelését. 
Minthogy már késő volt az idő. Kimentem a vásárra , társa
imat felkeresni, s csak fáradsággal tudtam a hullúmzó nép 
között utat törni magamnak. Minc\en ember lóháton volt, 
vevők ugy mint az ámsok, s mulatságos volt nézni , mikor 
a kirgisz asszonyok kimiszszeF megtöltött nagy bőrtömlővel 

2 Kanca- vngy tcvetcjl>ól készitcll csipös ital. melynek készítésében a kirgiszek ki
tünök. A középázsiai nomúdok részegítő italként használják, s azzal az elismert tu
lajdomml bir ezen ital, hogy miridcnki meghízik tőle. Több izben megpróbáltam 
inni b ·lölc, dc soha nem birtam egy kél csöppnél többet lenyel ni belőle, mivel erős 
savanyuságával egészen összehuzta a számat, s fogaim néhány napra elvástak tőle. 
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ülve lovon, a tömléí csapját a nyeregból irányozták annak a 
ki kimiszt kér, a szájába, és pedig annyi ügyességgel mind 
a két részről , hogy nagy ritkán ment egykét csöpp félre. 

T{Irsaimat megleltem s elindultunk a karaván után, mely 
már öt órával já rt előttünk. Rendkivül meleg nap volt, sze
rencsére még is lehete itt-ott kirgisz sátrakat találni, noha a 
föld homukos volt, s csak közeleeinem kelle, tüstént ott ter
mettek az asszo nyok tömlőikkel, s valóságos civakodás tá
madt közöttük , ha nem fogadtam el minclegyiktől egy italt. 
Szomjas uta!lmak italt nytijtani rekkenéí nyári icló11en: a ven
clégszere tel Jegmagasabb fokának tartják itt, s valóságos jót 
tesz az ember a kirgiszszel, ha alkalmat nyújt neki ezen 
erény gyakorlására. A karavánban nür a legnagyobb nyug
talansággal vártak bennünket, minthogy a mai naptól fogva 
csak éjjel valánk utazanclók, a mi nekünk is nagy enyhülé
sünkre volt, állatainknak is. Tehát megérkezésük során tüs
tént utra keltünk s varázsszeri.'1 látvány volt, fényes holdvi
lágnál a tovahaladó karaván, melynek jobbja felől n Oxus 
hullámai hömpölyögtek tompa morajjal, balfelöl pedig Ta
tárország iszonyu sivatagja terült el. Másnap reggel a neve
zett folyó partjának egy domborulatán ütöttünk tábo rt; ezen 
tájékot Töjebojun-nak azaz: tevenyaknak nevezik, hihetőleg 
a part görbületeiréíl, s bizonyos hónapokban a kirgiszek ta
nyának rajta. Tiz órányi idő alatt három kirgisz csalúdot lát
tam, melyek egymás után legfölebb három óráig laktak kö
zelünkben, s felszedkezvén tovább mentek. Pompás képét 
láttam rajtok a nomád életnek, s a mint egy kirgisz asszony
nyal ezen úllhatatlan é letről beszélgettem, ezt felelé a kirgisz 
nő: "Csak nem lehetünk olyan lusták, mint ti mollák, s nem 
tölthetünk egy egész napot egy helyben! Mozognia kell az 
embernek, mert ime a nap, a hold, a csillagok, a víz, az [Il
latok, a madarak és halk mind-mind mozognak, csupán csak 
a halott és a föld fekszik mozclulatlanul!" Több ellenvetést 
akartam tenni a bölcselkedő nomád asszonyságnak, ki épen 
a sátor felszeclésével foglalkozott, midőn távolból kiabálás 
hallatszék, melybó1 csak ezen egy szót: büri! büri! (farkas! 
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farkas!) vehettem ki. A kirgisz nő villám sebességgel elsietett 
a távol;tbb legelész() ny{tjhoz, s lármájával azt eszközölte, 
hogy a farkas egyetlen egy birka küvér fark;'ít vivén magával, 
megszal<tdt. Szerettem volna a visszaérkezett nőt a farkasok 
mozgásának előnyeü·ől kikérdezni, de nagyon el volt szo
morodva vesztesége felett, s én mentem a karavánomhoz. 

Naplemente előtt utnak inciultunk s szakadatlanul a 
folyó közelében haladtunk, melynek magas partjai csaknem 
minclenütt fi.izekkel, magas füve! vagy bokrokkal vannak 
benőve. Ámbár a Híva és Buhara közötti utat mint járattat 
rajzolták nekem, mostanig még is csak határőröket s baran
goló nomádokat láttunk, de utazót egyet sem, minélfogva 
el csodá lkoznk, látva, hogy öt lovas sebes lépést felénk tart. 
Hívai kereskedők voltak, kik Karaköl felől négy nap alatt 
értek ide Bok~uából s azon örveneletes birt hozták, hogy az 
utak egészen biztosak, s holnapután majd az ő elmaradt ka
ravanjukkal is találkozni fogunk. 

lVIidőn Kivából távozánk, hire volt, hogy a Tekke turkma
nok, miután ez emir hadseregével t{tvol vala Bokarától, ve
szélyessé tették az ezen városba vivő utat, s kervanbasink 
táplált is titkon aggodalmakat; most tehát minden aggoda
lomnak egyszerre vége lett, s bizton reméltük, hogy hat vagy 
nyolc nap alatt elérkezünk utazásunk céljához, mely idő alatt 
ugy hittük hogy az Oxus és Karaköt között csak két napot 
fogunk viztelen sivatagon tölteni. Másnap reggel egy hajdani 
erősség romjai, Tünüklü mellett ütöttünk tábort, egy kis csú
csos dombon, mely alatt az Oxus folyik s melyet ezen olelal
ról a legszebb vírány borit. Innen a legészakibb irányban visz 
egy út a Kalara-Csöli-nek vagy Dzsan-batircligan-nak' (élet
rontó) is nevezett homoksivatagon keresztül, melyen azon
ban csak hideg télen nagy hóesés után szoktak járni, ha a 
karaköti út a turkmanok miatt nem biztos, kik ezenévtájban 
a befagyott ÜA.'l.Json átkelhetvén, mindenfelé kalandoznak. 

3 Tulajdonképen batirdurgan, a batir- clsülyeszteni , rontani - igékjelen részc
sülője. 
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A hőség napról napra tikkasztóbb lett (julius első napjai
han valánk), de nem nagyon volt terhünkre, mivel egész nap 
egy hatalm::ts folyó partján tattózkodván, az édes víz b6vében 
pihengeténk. Mily nagy öröml'mkre volt ez, miclé5n Kahriman 
Ata, vagy a Gömüstepe és Híva közötti nagy sivatag es>yéb 
helyei eszünkbe jutottak! De fájdalom, csakamar megzavar
taránk kellemes gondolatainkban, s néhány kalandozó turk
man szeszélye nagy veszélybe döntött bennünket, a mely 
minclnváiunkra iszonyu halált hozott volna, és a mclyből csak 
a sors kLllönös kedvezése mentett ki, a minthogy most az 
egyszer kénytelen vagyok az oszmanoknak igazat adni. 

Már hajnalodott jul. 4-én, micl6n ma é jjeli utunkban két 
félig meztelen emberre bukkantunk, a kik már távolból ki
áltoztak karavánunkra, s mikor már közel voltak hozzánk, 
ezt kiabálva: ,,egy falat kenyeret! Egy falat kenyeret! " össze
rogytak Én a legelsők közül való voltam, a ki kenyeret és 
juhzsirt nyujtottam nekik, melyből egy keveset evén, elbe
szélték, hogy Hezareszpb61 való hajósok, kiket egy tekke 
alaman naszácljuktól, ruháiktól és kenyeröktó1megfosztván, 
meztelen bocsátott el. A rablók 150-en voltak, s az itt tar
tózkodó kirgiszek ny{tjúra ólúlkodnak. "Az Isten szerelme
ért, fussatok vagy rejtsétek el magatokat, mert néhány óra 
alatt bizonyosan találkoznotok kell velök s habár kegyes 
zarúnclokok vagytok, még is mindnyájatok~tt meztelen , s ál
Iataitok ·és eleség nélkül fognak a sivatagban hagyni, mert 
a kafir (hitetlen) tekke minclenre képes." Kervanbasinknak, 
a kit már két izben megraboltak s életét is csak nehezen 
tudta megmenteni, nem volt ezen tanácsaelásokra szüksége, 
mert alig hallotta a tekke és alaman szavakat, tüstént vissza
fordulót vezényelt, s oly .~ebesen hozzá látott a visszauta
záshoz, a mint csak birtak a szegény, teherrd megrakott 
tevék sietni. Tevékkel turkmanlovak elöl menekülni akarni , 
természetesen képte lenség lett volna, azonban a mi számi
tásunk szerint 150 lovas csak reggel felé lehetett a vizen át
szállítva, s a míg ők vigyázva jönnének az uton, addig mi 
talán visszaérhetnénk Tünüklübe, s megtöltvén viztömlőin-
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ke t, ,, 1 :ll<tl<l homok sivatagba v It tnől< m~1 gunka r, a ho l 
IegaWI l> l ~h rs ~gcs számunkra a m~~m nelüil ~s . Hoppant 
crőfeszit ~ss l megérkezte:! l< állataink , c::gészen l<inP rí.iltt:n 
Tlínüllül ' . lt.lmeg kell ~ l ·gcltctní.ink s pihe ntetnünk IT~ radt 
bnrmainkat, különb n l •h ' tcrlen le tt volna a sivatagban ~~:.r. 
els > áll m:ístls an gtennünl ; nagy aggodalmak köztt " lténk 
te hát hiír m órát, míg :1 tömlől m grö!tcttek s megté t · ct l 
az előkészöletek az irtóztató urhoz. 

A t1ívai ruhakereskedő, kit már egyszer megraboltak a 
turkmanok, ez idő alatt rál1eszélt több haclzsi társat, kiknek 
rel volt az erszényök, ele bátorsággal nem birtak, hogy in
kább rejtőzzenek el az Oxus partján levő bokrok között, 
mintsem a kervanbasival menjenek a szararan napjaiban 
(kánikulában) a sivatagba, hol a szomjanhalásnak vagy a 
tebbad (forró keleti szél) általi megöletésnek mennek elébe. 
Oly élénken festette a veszélyeket, hogy többen elszaladtak 
tőlünk; ehez járult még, hogy folyamon megjelent egy üres 
hajó, s minrhogy a hajósok <l parthol'. közeleelv ·n t~ já nl! oz
wk, hogy elszállilnak b nnünk t Hcza re:;zpbe, minenki in
ga lozni k ~ z<.leu, :; ki. l 16 :t latt ·sak '14-cn maradtunk kik 
a k rv~tnbll si tervélől e l n m állottlink Egész Llta z:o\som 
egyik legfontosabb pillanata volt ez. Elgonclolám, hogy a 
visszatérés Kivába elronthatná egész utazási tervemet, élet
veszély ugyanis fenyegetett mindenütt, tehát el6re; jobb az 
elemek dühe, mint a zsarnokok kinzása által veszni! Maracl
tam a kervanbasival, s hadzsi Szalih és hadzsi Bila! is ott 
maradtak. Fájdalmas volt az elválás jelenete oly régi, össze
szokott utitársaktól; a kisded hajó már el akart a partól in
dulni, miclőn a kik benne valának, fal-t'íajánlottak. A kö
vecskék kiosztattak, s még alig jelenté hadzsi Szalih szak-

4 Jóslat, mely vagy ubiJól áll, hogy n Korönt avagy míts szcnl könyvet gondo
lomra kinyitnok, . n fclt ii rl lnpon meglelik az ohnjtitsnuk mogfcldö nwndmot; 
vagy pedig nbból. a mi középa.:siai szoká - hogy egy t á rsn~úgban kio ·ztnnk 30 
apró követ, s mindcnkinck annyiszor kell n Kon\n hórom utol ó szur(\in közöl 
valamelyiket elmondania, a hány kövecskét ka poli. 

140 

értő szeme a szerenesés kimenetelt, midőn csaknem vala
mennyi elvált haclzsi ott hagyta a hajót s hozzánk tért. Mint
hogy már készen volt minden, az ujabb ingado7.ás elhárítása 
tekintetébéSI gyorsan elindulánk, s még nem szállott le a 
nap, midé5n Tünüklü romjaitól oldalvást a Kalala felé vivéS 
uton menénk. 

Elgondolhatja az olvasó, mit ér z ·k rá rsaimmal-együtt, 
miután már ismeretesek V<tlának eJőuünl a sivatag rémsé
gei. GÖn1i.iSt p ' ből Kivába má j"usb<ln utaztunk, most pedig 
juliushan a!ánl ; a kl or talúiLunk esővizt.'t, most még l· serü 
forrásokat s •m; l "irlu HJa n vágygya l csi.\ggt ~ J ·zem ··ink a téí
lünk jobboldalt mind jobban r:iiv zö xuson, 111 ly •t a le
menő nap végső sugarai kétszeres szépen beragyogtale 
Még az indulás előtt jól megitatott tevék is kifejezésteljes 
szemcikkel sokáig arra tekintettek 

Már egyes csillagok láthatók voltak az égen, midőn a 
homok sivaragot !é rtük a legnagyobb csenelben haladva, 
nehogy a turkmanok, kik alkalmasint igen közel voltak hoz
zánk, ele az ' j ' >[ ~té b ' 11 - a hold csak igen kés6n jövén fel, 
meg nem láthattak - meghalljanak A lágy talaj elfojtá az 
álaltok léptének neszét, s csak attól féltünk, hogy szama
runk, melynek hangja az éjben mcssze el hallott, kedvet talál 
kapni a dalolásra, és nevetnem kellett azon óvszer felett, 
mely mindannyiszor alkalmaztatott, valahányszor az hang
versenyét megkezdeni készült. Éjfél felé oly helyre értünk, 
hol minclenkinek le kelle szállnia, mett a szamár ugy, mint 
a tevék térdig süppedtek a finom homokba, mely itt szaka
elatlan clomblácolatot akotott. A hüvös éjben még csak ki
álltam a folytonos menést a homokban; ele reggel felé ész
revettem, hogy kezem a szakaelatlan botra támaszkodástól 
dagadni kezd, má lhámat t ' hát a szamá r háLá ra rakta m, 
magam pedig a te ' r· ülle m, m ·ly LlfW<l n n ·h ze n lihe re 
haladott, ele a hom l<ban mégis jobb~tn ~1 mé n v Ir, mint 
én sánta lúbammal. 

julius 5-ki reggeli állomásunknak igen kecsegtet6 neve 
volt. Aclamkiriglan-nak (azaz: azon hely, hol az emberek el-
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vesznek) hitták, s csak egy tekintetet kellettvelnia láthatárra, 
hogy az ember az elnevezés helyességéré51 meggyéízócljék. 
Képzeljen a t. olvasó elláthatlan homoktengert, mely majd 
mint a viharjárta tenger, magas homolobokat vet, majcl, mint 
egy tónak cseneles szelléítéíl alig megingatott tükre, aprózott 
hullámzásban nyulik el. A légben madarat, a földön még bo
garat sem lehet látni; csak itt-ott tLinnek szemünkbe az enyé
szet szomoru nyomai, elveszett emberek s állatok csontjainak 
alakjában, melyeket minden arramenó egy halomra hord 
össze, hogy utmutatóul szalgáljanak Alig szükség emlitenem, 
hogy itt feclezve valánk a turkmanok ellen; mert nincs az a ló 
a világon, mely e homokban csak egy állomásnyit is képes 
volna menni; ele hogy az elemek nem fognak-e akadályt gör
díteni utunkba, e gonelolat még a legnagyobb keleti közö
nyösséget is megrendíté; a mint ezt társaim komor tekintete 
az egész kalatti uton csalhatatlanul bizonyitá. 

A kervanbasi szerint Tünöklötéíl Bokaráig ezen út mincl
össze hat napig szokott tartani, melynek fele homokban, 
másik fele szilárcl, itt-ott fűvel benéítt lapályon vezet keresz
tül, melyet az év bizonyos szakában még pásztorok is fel
keresnek. M<'tr e!Cíbb megprób:t!t sámirásunk szerint tehát, 
tekintve ludacsaink tartalmár, csak egy, vagy másfél napig 
tartó víz szükségtól lehetett okunk félni; de már elséí nap 
észrevettem, hogy az Oxus-vize meghiusitanclja számitásun
kat, mert a becses ital minclen gazd:tlkoclás dacára arányta
lamil fogyott, a mit én a napnak, vagy a víz saját kigőzölgé
sének tulajcloniték. E felfedezés után kétszeres figyelemmel 
órzém kulacsomat, a miben a többiek is mincl utánoztak, s 
mulatságos látvány volt, a mint minclenki alva magához szo
ritá kulacsát. A roppant meleg dacára öt-hat órát kelle min
clen nappalmennünk, mert minél eléíbb kiérLink a homok
ból, annál kevésbé kell a veszedelmes tebbad széltól 5 fél
nünk, mely a kemény síkságon csak lázrohamokat okozhat, 

5 Perzsaszó és "lázas szel"-etjelent. 
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ele a homokban az egész karavánt pár pillanat alatt megöl
heti. A szegény tevék tehát nagyon megeröltettek; elfáradva 
az t'ji futásban léptek a sivatagba, s nem csuda, hogy a 
hóség és homokbanjárás kinjaitól néh{my közülök megbe
tegedett, s ketté5 már a mai (julius 6.) {tllomáson, melynek 
neve Sorkutuk- megdöglött Sorkutuk sósinitat jelent, s kel
lett volna is itt kútnak lenni a tevék megitatására, de a vi
harok már egészen betemették, s legalább egy napig kellett 
volna ásnunk, hogy használhatóvá tehessüle 

A h:tmm napnyi nyomasztó höség m{tr a tebbad nélkül 
is elvette minden erönket, s ketten szegényebb utitársaink 
közéíl, kiknek gyengébb állataik mellett gyalog kellett men
niök, minden vizöket megiv{m, annyira megbetegedtek, 
hogy rá kellett óket kötnünk tevéikre, mert sem menni, sem 
ülni nem birtak Emellett még betakartattak, s a mig csak 
szólni tudtak, "vizetl vizet!"- volt egyetlen szavuk. Fájcla
lom, még legjobb barátaik is megtagadták téílök az életadó 
italt, s midón hannaclnapra (jul. 7.) Medemin Bulag elé ér
tünk, egyiköket a halál már megmenté a szomjuság bor
zasztó kínjaitól. Azon három testvér egyike volt ez, kik Mek
kában atyjukat vesztették. Jelen voltam, micléín a szegény 
lelkét kiadta. Nyelve egészen fekete volt, torka szürkés 
fehér, különben vonásai nem nagyon eltorzulva, csak ajkai 
voltak összezsugorodva, minélfogva szája nyitva állt. Alig hi
szem, hogy ily beteg állapotban a víz segített volna rajtuk, s 
valljon honnan kaptak volna? Borzasztó nézni, mint rejti el 
az atya fia, a testvér testvére elói a vizet; mert ennek minclen 
cseppje élet, sa szomjúság kínaival szemben hiába keresünk 
önfeláldozást, nemeslelkLiséget, mint más veszélyben. 

Három nap óta utazván már a sivatag homokos részé
ben, el kelle érnünk a szilárd talajú síkságot, és ezzel az 
északnak nyuló Katatabegységet is megpillantanunk; ele fáj
dalom, csalódtuk Tevéink nem bírtak már járni, s ennél
fogva még a negyedik napot (jul. 8.) is a homokban kellett 
töltenünk Csak bórpalackomban volt még mintegy hat po
hárnyi vizem, melyböl csak cseppenként mettem inni, s így 
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persze nagyon kellett a szomjúságtól szenvednem. Nagy 
ijedtségemre nyelvem nür közepén kissé feketecini kezdett; 
rögtön megittam vizem felét s már mentve hittem magamat; 
cJe másnap (ju l. 9.) reggel felé az égetés erős fejf5jás kísé
retében mind érezhetó1)bé vált, s mire délfelé a Kalata hegy
séget felhó alaku körvonalaiban észrevettük, fokonként 
enyészni érzém eréímct. Minél közelebb é rtünk a hegység
hez, annál inkább folyott a homok, s minclen szem körül 
tekintve valami nyájat vagy pásztorkunyhót keresett, midón 
a kervanbasi s emberei egyszerre egy közelecléí porfellegre 
figyelmeztetének, s nekünk gyorsan le kellett szállnunk te
véinkréíl. A tevék már megérezték a közelgő tebbadot, s 
hangos, erős ordítás közben letércleltck, hosszu nyakukat 
a föleire lapiták, s fejöket a homokba ip<irkocltak rejteni. Mi 
védfalu i használtuk őket, s alig térdeltünk mögéjük, a szél 
tompa morajjal zúgott el felettünk, mintegy két ujjnyi vastag 
homokréteggel borítva el bennünket, melynek elsó szemei 
tüzesőként égettek. Ha csak hat mérföldnyivel belebb talál 
a sivatagban, minclnyájan menthetetlenül elvesztünk volna . 
E szélnek lázat és hányást okozó hatását nem igen vettem 
észre, csak a levegő lett utána nehezebb és nyomasztóbb. 

Ott, a hol a homok végkép megszünik, három külön
böző út látható; az egyik, mely 22 mérfölclnyi hosszu, a Ka
rakölön visz keresztül, a másik- 18 mérföld- a síkon közel 
Bokaráig, a harmaclik - 20 mérföld - a hegységen át, hol 
ugyan van víz, de melynek meredek sziklás ösvényein teve 
nem járhat. A mint előre el volt határozva, a középső s leg
rövidebb utat választottuk, főkép azon reményben, hogy a 
pásztoroktól kaphatunk egy kis vizet. Este felé nehány kutra 
találtunk, melyeket ez évben még pásztorok nem látogattak; 
vizök emberre nézve élclelhetlen volt, de állataink jóllaktak 
belőle. Mi minclnyájan azonban egészen oda voltunk, már 
félig halottnak éreztiik magunkat, s csak a remény tartá még 
bennünk az életet. 

Már nem birtam magam erejéből leszállni, ugy fektettek 
a földre; pokoli hóség égette belsőmct s a fejfájástól el valék 
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bóclulv<t. Toliam gyenge azon kínok festésére, melyekkel a 
szomjuság gyötört ; azt hiszem nincs ennél fájdalmasabb 
hal{ll, s ámbár veszélyben mindig megtudtam embereini 
magamat, most megtörve érzém erömet, s azt hittem, nem 
érek több hajnalt. Dél felé meginclulánk; én elaludtam, s 
mire julius 10-kén reggel felébrecltem, egy agyagkunyhóban 
találtam magamat nehány hosszu szaidilu embert61 körül
véve, -kiket rögtön iraniaknak ismertem fel s kik rám kiáltá
nak: "Suma ki hadzsi niszticl!" (Hisz te mégsem vagy had
zsil) \Jem birtam felelni. Elöször langymeleg, aztán savanyu, 
vizzel és sóval kevert tejet adtak innom, melyet itt ajrannak 
hinak, s mely erőmet visszaadva csakamar talpra állított. 
Ekkor tudtam meg, hogy társaimmal egyi.itt nehány perzsa 
rabszolga vendégei vagyunk; kik Bokarátót tiz mérfölclnyire 
a pusztában tanyáztak birkákat őrizve, uraik által csak szü
ken ellátva kenyérrel és vízzel, nehogy tetemesebb élelmi
szerek birtokában lévén, a sivatagon át megszökjenek. S e 
szegény számüzöttekben mégis volt annyi nagylelküség, 
hogy ösi e lleneiknek, a szunnita molláknak vizet adtak. Kü
lönösen szivesek voltak irántam, midón anyanyelvükön szó
litám meg öket; - mert Bokarában is beszélnek ugyan per
sául, ele e nyelv nagyon különbözik az iranitól. Leginkább 
meghatott egy öt éves fiu látása, ki szintén rabszolga volt, s 
nagyon é lénknek látszott. Csak két év elOtt fogatott s adatott 
el atyjával együtt, s midőn ez után tudakozódtam, felelé: 
",gen, ő megvette (kiváltotta) magát; én is még csak legfe
lebb két évig leszek rabszolga, addig ap:5m a megszabadit:5-
somra szükséges pénzt megszerzi." A szegény gyermeknek 
alig volt nehány rongya, s bőrének szine s keménysége cser
zett bőrhöz hasonlított. A magaméiból adtam neki egy darab 
ruhát s 6 megigérte, hogy testéhez fogja igazittatni. 

A szere ncsétlen persák még az utra is adtak egy kis 
vizet; s há la és részvéttel eltelve váltam meg tőlök. Megin
dulánk legközelebbi állomásunk Koclsa Oban bucsujáró
hely felé, hogy egy hasonnevü szentnek sirját meglátogas
suk; melyet, ámbár kissé északra fekszik kitüzött urunktól, 
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hadzsi voltunkra fe l kellett keresnünk. Társaim nagy szo
moruságá ra éjjel e ltévedtünk a homokbuckák közt, melyek 
a sivatagot kerítik, s melyek közepéből oazként emelkedik 
ki KocJsa Oban; s miclőn hosszas keresés után julius ll-kén 
hajnaloeini kezdett, egy édes vizzel telt tó partj~tn találtuk 
magunkat. Itt vége volt a sivatagnak, sa szomjbaláltól, szél
tö1, rablóktól s más veszedelmektől való félelemnek. Itt lép
tünk a tulajdonképeni Buhara határába, s midón a csak két 
ó rányil:a fekvő Kakemirba (azon faluba , hol a ke rvanbasi 
lakott) értünk, már meglehetős jól mivelt földön valánk. Az 
egész vicléket a Karara folyam csatornái öntözik, melyet né
melyek a Zerefsan folyó egyik ágának, másik egészen 
külön, önálló, északon ered() folyamnak monclottak; tovább 
az emlitett tóba ömlik, melynek vize, a mint hallám, csak 
tavaszkor és nyár elején iható, késó1)b leapad és sós lesz. 

Kake mirban, mely 200 házból áll s csak két órányira fek
szik Bokarától, kellett meghálnunk, hogy az ország törvé
nyei szerint a vámos (badsgir) és a j elentésttevő (vakanü
visz) jövetelünkró1 tuclósittassék, s a megvizsgálást és kikér
dezést még a városon kívül e lvégezhesse. Még az nap egy 
külön futár menesztetett el, s másnap jókor reggel három 
tisztje az emírnek jött oda fontos bureaukratikus arckifeje
zéssel, megvenni rajtunk a vámost, ele kivált h ireket kapni 
magunkról s a szomszéd országokróL Első volt a podgy{tsz. 
A hadzs ik tarisznyáiban többnyire mekkai szent olvasák, 
medinai datolya , frengisztani kis tükrök, gyüszi.ik, kések s 
ollók, bagdadi fésCík és perzs iai nádtollak voltak. Ámbár 
váltig állíto tták, hogy a buharai emír (isten éltesse száz husz 
esztendeig!) a hadzs iktól sohasem vesz vámot, a vámszedő 
mégsem zavartatá magát, hanem minclen egyes tárgyat fe l
jegyzett. Én két más koldussal együtt végül maradtam; s a 
vámszedő szemembe nézett, aztán nevetve mondá, mutat
nám meg bőrönclömet, mert mi (evvel valószinüleg az e u
rópaiakra célzott, engem is annak tartván) minclig szép dol
gokat hordunk magunkkal. Nekem épen jó kedvem volt, 
fejemen eleJvis-vagy inkább bohóc sipkám, s a ravasz bu-
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harait fé lben szakítva, mondám, hogy bizon vannak szép 
dolga im; mit akar tehát e lóbb látni , ingó vagy ingatlan va
gyonomat? Ő mindent látni kivánván, ki szaladtam az ud
varra , s megfogva szamaramar azt a lépcsőkön fel s a sző
nyegeken keresztül a szobába vczetém, társaim kacagása 
közben bemutarám neki; aztán felnyitám tarisznyámat s 
elibe raktam azt a pár rongyot mely velem volt, s a Kivában 
szerzett régi könyveket. A csalódott buharai bámulva te
l<inte körül, s kérdé, ha csakugya n nincs-e egyebem. Erre 
hadz.~i <..;z;tlih felvilágosítást adott neki állásomról, s utazá
som céljáról; a tiszt pedig minclent feljegyzett és jelentékeny 
fejbólintássa l nézett reám . A vámi megvizsgá lás után a va
kanüvisz (azaz az események felj egyzó'je) kezelé meg tisztét. 
Először minclen utazónak részletes személyleírását készité 
el, aztán minden ujdonságot, melyet csak kapott, felirt; és 
valóban neve tséges volt a részletes kérdezősködés Kiváról, 
e nyelvben, származásban s vallásban rokon országról, 
mely századok óta tő szomszédja Bokarának, s melynek fő
városa csak nehány napi járó földre van ettől. 

Minden rendben volt, csak első szállásunk iránt a fővá
rosban ágaztak el a vélemények. A vámszeelő a vámházat 
ajánlá, remélvén , hogy még valamit kicsikarhat, s engem is 
jobban figyelemmel kisérhe t, ele hadzsi Szalih (mert ez állt 
mosta karav{m élé re, nagy befolyással büvún Bokarában,) 
mincle"náron a Tekkie-ben akart megszállni. Rögtön el is in
dulánk s egy félórát haladtunk egy, kertekkel és szántóföl
dekkel belepett vidéken, miclón megpillanták Buhara Se
rife-t (a nemes Bokarát, a mint a középázsiaiak nevezik) ot
romba tornyaiva l, melyek minclenikének tetején gólyák 
fészkelnek. 6 

6 Ki vában sok fülemile van, de gólya nincs: Bokarában ellenben nem látni tor
nyot, vagy más magasabb épületet, me! y nek tetej én e féllábon álló örök nem vi
gyáznának. A híva i ezért c szavakkal gunyolja a buharait: "A te fiilcmile-dalod 
a gólyák kelcpelése." 
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v~írostólm i nwgy m:ís~ , ·l órány ir:t l<clLünl ·ít a d ~ t i irii · 
n u Zcr •t:')anon, m •ly, ám! {I r ! ' g sd t:::s rolyásu, még i · t · 
v '·l en és tóhiÍLon g•ízoltunk át. A wlsó parLOn még látszott 
egy hajdani, szépen épll ll m:1g:_1s_ hídr~~ s küz_ Iében eg: 
szinr~n kőb61 •pit ·u pal l ~l I'CJ ll1J< t. .l!J.L lag mmchtkett6 <l 

hires hdullah kán S ·jbani mü . Közép:ízsia f(Sv·írosámlk 
közvetlen környékén általában alig láthatók hajdani nagy

ságának romjai. 
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X. FEJEZET 

BTTHARA.- FOGADTATÁS ATEKKll~BEN, AZ ISZIAM FŐ
SZl~KELYÉN.- RAHMET 13I.- BAZÁROI(.- BAHA-EDDIN, 
TURKESZTAN NAGY SZEN1JE. - SZERZŐ ELLEN KÉMEK 
KÜLDETNEK KI. -RÖVID IDŐ ELŐTT BOIZARÁBAN VOL T 
UTAZÓK SORSA. - KÖNYVBAZÁR - A FONALFÉREG 
(RISTE). ~A VÁROS VIZZELVALÓ ELLÁTÁSA.- HAJDANI 
S MOST ANI EMIREK. - AZ URALKODÓ EMIR HÁREME, 
KORtVIf\NYA S CSALÁDJA.- RABSZOLGARAKELY ÉS KE
RESKEDÉS. - ELUTAZÁS BOIZARÁBÓL S LÁTOGATÁS 
BABA-EDDIN SIRJÁNÁL 

Wirhin earth's wide domains, 
Are markets for men's lives; 

Their necks ~1re galled with chains, 
Their wrists arc cramped with gyves. 

De~tcl bodies, that the kite 
In cleserts make its prey; 

lVlurclers that with affright 
Scare school-boys from their play! - Longfellow. 

UTUNK a keletnek fekvő Dervaze Imamhoz vezetett, 
melyen azonban nem mentlink át, mert, ha az 
északkeleti részen fekvő tekkiénkez akartunk 

menni, itt a bazáron kellett volna áttolongani. Megkerültük 
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t ,há~ •• v{trosfah• L, m ~ly n sol< h lyt nagy ''l .. akad:bol at l<ít 
t·tm , sa I rvazc Mc.za r ktlj)lln :í t ju lius 12-l én <l t ~ r s, sz p 
f::i l kal b ' n tt t<.:kkiéb ~rtünl< , 111 •ly r nd s négy szüg t 

kép z s 8 fö ldszintes c ll áva l an ·ll.átva. M >sLH ni ~ -·j 
( ka lf~1 lil l< k< ja a szentség · ;í Ita l hiressé ktL l. alfa Hü ·zej
nnek, kitől e tekkie nevé t is vette. 

Mily nagy tisztel •then állt csa ládja még mindig, m.tita tja 
az, hogy mlit rr unol<ája imam é· katib; azaz, az emír u L
vari p·1pja . H<íziu nunnak ~ hivll tél li rangjá t•• me~lchct6sen 
büszk al $k. Had z.. i Sza lill, ki az mli t.ecr szent mC1rid -je 
(tanítványa) lévén, mintegy a csaláelhoz tartozónak tekin
tetett, engem társaságunk előkel éíbbjeive l együtt rögtön be
mu tatott; s az apét, kellemes kinézésü s finom mocloru fé rfi , 
kin a hófehér tmhín sa finom se lycmből 'készült nyári kön
tös nagyon jól állt, igen szivélyesen fogadott , -~ miután fél 
óráig beszé lgettem vele ke resett, dagályos kitételekben, a 
jó ember egészen magán kívül volt ö1'ömében , s csak azt 
sajnálta, hogy a Baclevlet1 (ő fe lsége az emir) nincs Boka
rában, különben rögtön bemutatna nek i. 

Külön cellát adatott nekem a tisztele ti helyen, t.i. közel 
a mecsethez, hol egyik szomszéclom egy tudós molla , a 
nüsik hadzsi Sz~llih volt. E tekl<ie tlc volt celebritásokkal, s 
én észrevétlenül az isziami fan atismus buharai [()fészkébe 
jutottam; maga a helyiség, ha jó l találom benne magamat, 
a világi hatóság mimlen gyanuja ellen legbiztosabb védel
mem lehetett. A j elentésttevő fontos eseményként jelenté 
megérkezésemet; az emir első tisztje, Rahmet Bi, ki, míg ura 
a kokancli hadjáratban időzött, Bokarában a f6parancsnok
ságot vitte, még az nap tudakozócitatott felólem a haclzsik
n{ll, ele a tekkieben az emirnek semmi parancsolni valója 
sincs, és vizsgálócl{lsait annyira fel nem vette senki, hogy 
nekem nem is szóltak felőle. A világnak ezt monclák bará
taim: "Haclzsi Resici nemcsak jó müszülmán, hanem tudós 

l Badcvlet tulajdonképen "boldog"-otjclent 
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mo \la is, és minclen gyanú elle ne halálos vétele " - De 
nekem minclig barátilag tanácsolták, hogy mit tegyek, s csak 
is társaim nemes barMsága és jó akaró tanácsainak köszön
hctém, hogy Bokarában szerencsétlenség nem ért, mert el
tekintve előeleim szomorú vesztétől e városban, I3okarát 
nemcsak az europai, hanem minclen más idegenre nézve is 
igen Vl~-~zélyesnek talál tam, mert a kormány kémrendszere 
m{Jr azon fokát érte el a tökéletességnek , melyen a népség 
ela ljasodása állott. 

Mftsnap reggel haclzsi Szalihs más négy társammal elmcn
tem a vürostés a bazárt megtekinteni , s ámbár az utcák és 
házak szegénysége, melyek a perzsa városok legnyomorul
tabb lak{Jsaival sem mérkőzhetnek, különösen pedig a lábnyi 
mély homok épen nem nemes fogalmat nyujtott a "nemes" 
Bokarárólm mégis meg valék lepve, miclőn elé5s~ör léptem a 
ba zá rba, az ott hullámzó embenömeg közé. Buhara bazárjai, 
távol attól, hogy szépek, fényesek és nagyszeri.iek volnának, 
mint a teherániak, tabrisziek s iszpabaniak, mégis a fajok, 
ruhák és szokások tarka különbféleségénél fogva feltünő, sa
játságos látványt nyujtanak. A tömeg nagy részén az irani 
typus látszik meg, s fehér vagy kék turbánt viselnek; az els(í 
gentJemant és mo llát, az utóbbi igen jól öltözött kereskedőt, 

kézm.ivest és szolgát jelent. Emellett észrevehető a határ physi
ognomia, mcly itt az özbegté51 kezdve a vad kirgiszig minden 
fokozatban feltalálbató; különben a turanit, ha arcát nem lát
juk is, otrombán szilárcl j{trásárólminclig kiismerhetjük az ira
niak közól Ázsia e két főfajának to longásában képzeljük ma
gunlmak itt-ott elszórva néhány inclust, (kik itt multani-aknak 
neveztetnek) s zsidót, kik megkülönböztető jelüF derékon M
kötve egy elarab kötelet, s fejökön lengyen sipkához hasonló 
föveget viselnek. Az indus, a veres jellel homlok{m, és vissza
taszítóan sárga arcával beillenék verébijesztőnek jó nagy rizs-

2 Elameti tefrikic, melyet a Koranszcrinl mindcn nem müszülmánnak viselnic 
kell , nehogy a "Szclam alejkum" (béke legyen veletek) üdvözlet nagyon paza
roltassék. 
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földre, a zsidó, nemes, mcstcrileg szép von{lsaival, s gyönyörü 
szemeivel bármely m(ívésznck a férfiszépség mintájául szol
gálhatna. A turkmant is meg kell említenünk, kinek merész 
tüzes szeme valamennyi közól kivillog, s ki alkalmasint épen 
arról gondolkozik, mily jövedelmezó1( lehetnének itt alaman
jai. Afghant is keveset látni; ezek, piszkos hosszú ingben s 
még szennyesebb lelógó hajj<tl járnak, vállukra római elivat 
szerint egy lepedő van vetve, s ugy néznek ki, mintha llázé
gés eló1 éjjel az utcára menekliltek volna. 

A buharaiak, hívaiak, kokancliak, kirgiszek, kipcsakok, 
turkmanok, inclusok, zsidók és afghánoknak e tarka chaosza 
minclen nagyobb bazárban feltalálható; de, bár mindenki se
rényen sürög és forog, mégis nyomát sem láttam azon zajos 
bazári életnek, mely Persiában oly jellemzó1eg tünik ki. Sza
rosan társaimhoz lapul va, futó pillantást veték a bóclékra, me
lyekben csak igen kevés Orenburgon át hozott nyugateuró
pai, ele annál több orosz kéz- és cliszmlíárut láttam; melyek 
az utazóra nézve e távol városban csak annyiban érdekesek, 
hogy minden kattun darabnak, vagy a reá ragasztott gyár
jegynek láttára ugy érzi magát, mintha egy földije állna előtte. 
Dobogott szivem, mikor e szavaklt: "Manchester" "I3irming
ham" - olvasám, és félnem kellett, nehogy valamely szónak 
puszta elolvasása által magamat eláruljam. Nagy bolt, vala
mint nagykereskedó itt kevés van, s ámbár a Resztei csit fu
rusin kívül (azaz azon helyen, hol csit, vagyis kattun árulta
tik), mely 284 bódéból áll, még a város sok részén árulnak 
kattunt, calicotot és percaillet, mégis bátran állithatom, hogy 
Hanbart et Comp, barátaim T~ibriszben ez emlitett cikkekbó1 
magok többet adnak el, mint egész Buhara, bár ez- és joggal 
- Közép-Ázsia fővárosának neveztetik. Az idegent a bul1a1·ai 
bazárban jobban érdekli azon hely, hol a belföleli ipar ké
szítményei vannak kirakva; a kétszinlí, csíkos, AJaclzsa nevlí, 
keskenyre szövött gyapjukelmék, selyem, a vékony, pókáló
fonathoz hasonló keszkenőktől fel a nehéz Atreszig, s külö
nösen a bórmunkák viszik itt a fó"szerepet. E téren a szijgyár
tók, ele különösen a vargák müvészete emelendő ki. A férfi 
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s női csizmák meglehetősen jól vannak dolgozva, az előb
biek magas, hegyes sarkakkal, melyeknek vége nem na
gyobb egy szeg fejénél; az utóbbiak ugyan kissé idomtala
nok, de gyakran a legfinomabb selyemhímzésekkel diszitvék. 
Megemlitenclő még a ruha-bazár, melyben a rikító szinlí, ra
gyogó és ráncokban gazdag ruhák vannak kiterítve. A keleti, 
ki csak itt található fel teljes eredetiségében, szereti a cak
csuk-o.t, azaz a ruhák susogását, s mulattató látvány volt néz
nem, a mint némelyik vev{) uj csapanjában (öltözet) nehány 
lépés1 fel s alá járt, hogy a susogás hangját megvizsgáljéL 
Mindez belföldi készítmény, és igen olcsó, mié1t is a buharai 
ruhavásár egészen be kinai Törökországig maga lát el min
den igazhivót fashionable öltönyökkeL A kirgiszek, kipcsa
kok és kalmukok is be szaktak idetérni a pusztából, sa vad 
tatár ferde szemével s előre álló állával csakugy kacag az 
örömtó1, ha nyers lóbőrbó1 készült öltönyét könny(í Jektejvel 
(neme a nyári ruháknak) cserélheti fel. Itt találja meg a civi
lisátió legnagyszerlíbb képét; BuJura neki Párisa és Lon
donjéL 

Majdnem három órát járván ide s tova , megkértem ve
zetőmet s nemes barátomat hadzsi Szalihot, hadd pihcnhcs
sem ki kissé magamat; mire ő a Timcse csaj furusi-n (thea
bazár) keresztül a hires Lebi hauz dívanbegi (a elivanbég 
tópartja) nevü helyre vezetett, melyet Bokarára nézve igen 
csinosnak találtam. Meglehetősen szabályos négyszög, kö
zepén egy 100 láb hosszú s 80 láb széles mély tóval, mely 
négyszög kövekkel van kerítve, s melynek vizébe nyolc 
lépcső vezet le. A parton nehány szép szilfa áll, s ezek ár
nyékában a nélkülözhetlen theabóclék óriási szamovarjaik
kal (theakatlanok), melyek Oroszországban különösen Eu
hara számára készittetnek, Idnálólag csábitják az embert. A 
tér három oldalán édességeket, kenyeret, gyümölcsöt, 
meleg és hideg ételeket árulnak egyes állásokon, nádgyé
kények árnyéka alatt; s a rögtönzött bódék százai, körülra
jongva az éhes és nyalánk tömeg által, sajátságos látványt 
nyujtanak. A negyedik, nyugati és erkélyszerü oldalonáll a 
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111 ~ •• • 1 Mcszdsitli Diva nb g i , me! y ·lőtl :;~inte van né hány 
r't, hol ;.1 dervisek és m ddah-Ok (elb 'SZ l k) fáradságos 
ar ·ját ~k kisérel ·b n b ··sz SJ il ·l hire:? próf'eták s haretlak hős 
t · tt ll , mindig nagys4{lrmr s tudv'igyó kö%öm; 'g elcirr. Mid6n 
, hdyr .. lé ptem, az é rd l ~ s~inj iíték l efej zés 'l'rl még I 5 
1 r is a nakisbendi szerzet l ől , mely ill rflmadr és szél el, 
omri t •l ·lőttem. Soh~lS m fogom ft:l.·dni , H mint v•tdan 

lt:ll sült emberek hosszu Lek alaku süv gje ikke l, lob gó 
hajjal, hosszu botokkal hadonászva, eszeveszettekként ug
ráltak ide s tova, karban orclitva el egy hymnust, melynek 
gy - ~; vc.!rsszakait • .-r.aká llu főnökük •nekelt ~ 16. 

zem é, fül ilt annyira l valának foglalva h gy cs·tl amar 
fele l m fáradtságomaL Uarát( rn sal\ erővel birt eg bód IY t 

b vonni , s midőn a n 111 •s si vin (a theának egy nern , már 
be volt töltve. fel akarv{u1 használni bámul{tsomat, benső 
örömmel kérdé: "Nos, mint tetszik neked Buhara Serif?" -
"Igen jól" - viszonzám, s a középázsiai, ámbár kokanel i létére 
ekkor ellenséges indulattal volt eltelve BuJura iránt, mégis 
nagyon megörült, hogy Turi es?.tan fűv~ ro:;a n ny ir<.: m ~g

nyerte tetszésemet s megigérte hogy t1 legs~ebh l .el is n -
hány nap alatt m g fogja mutatni. l)-~cára a t · lj ~s ' n buharai 
öltözetnek, melye( ma felvettem, s bár a nap annyiiCI •ltorzi
toLL <>It, hogy anyám maga is nche7.en ismert volna reám, 
mégi ·, a hová sal lé pt m, "gy s reg kiváncsi vett körül , kik
tll:!k k ·znyujtflsaikHt 's öl ··! ' s ik L fel tte unalmasoknak ta
lá lt-.tm. Ó riási turb(l n< m\ s a nagy K ran után itélve, mely 
nyakamba volt akasztva, isannak vagy sejknek nézhetett min
denki s igy el kelle tCírnöm ezen alkalmatlanságokat. Emellett 
azonban szent kinézésem megóvott a világi kiváncsiság kér
déseitől, és gyakran hallám, a mint a körültem állók baráta
imat kérdezgették felőlem, vagy magok közt suttogtak. 

3 A turbán, aminttudva vnn, !17,.011 halotli lcpcdötjclcllll, mclyclmindcnjnmbor 
miíS'tillnuinnak, folytonos momcnto mori gyamint kell fején hordania. A kon\n 
csak hét röfnyi ha loti i lepedűt (ke fen) panmcsol; dc njllmborok tullesznek c ren 
de leten. s néha 4-6 l epedűt azaz 28-42 róf dulbendel hordanak fejökön. 
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"Mennyi jámborság kell ahhoz, mondá az egyik, hogy valaki 
egyes egyedül KonstantinúpolybólBokarába jöjjön Baba-ed
dinünket'1 meglátogatni! " -",gen, szólt egy másik, mi is me
gyünk ugyan Mckkúba, a legszentebb helyre, de ezeknek az 
embereknek (itt rám mutatott), egyéb dolguk sincs, egész 
életök imitdság, jámborság és bucsujárásból álL " - "Bravo, 
eltaláltad!" - gonelolám magamban, s nagyon megörültem, 
hogy itt oly jól sikerült incognitóm. Egész tartózkodásom 
ideje alatt Turkesztan fővárosába n, a különben ravasz és go
nosz nép sohsem gyanakodott ellenem, eljártak hozzám ál
dásén , meghallgattak midőn nyilvános helyeken felolvasám 
a nagy bagelaeli sejk Abdul Kader Gilani történetét, ele soha 
senkitó1 egy fillért sem kaptam, s e nép szenteskeclését na
gyon különbözőnek találtam a hívai özbegek valódi jámbor
sága és jótékonysúgátóL 

A kormánynya l nem oly könnyen ment a dolog, mint a 
néppel. A fentebb emlitett Rahmet bi, nyilvánosan meg nem 
támaclhatván, folyvitst kémeket külclött nyakamra, kik szer
tecsapongó társalgásunkban minduntalan emlegették Fren
gisztant, non reményben, hogy egy vagy más megjegyzés 
által el fogom árulni magamat Látván hogy ezen eszköz 
nem vezet célhoz, azon kezdték, hogy mily nagy kedvök 
van a frengiknek a nemes Bokarára, s hogy mitr többen ké
meik közől, és különösen bizonyos Könölli és Isztoelder 
Szahib navü (Conolly és Stoddart) angolok elvették érdem-

4 Ba ha-cd-din , a buharaiak kiejtéseszerint Bavcddin, egy az egész iz Iam világ
ban ismeretes ascéta és szcnt, a nakisbend i rend alapi tó ja, melynek tagjai Mek
kában, Kinában , Persában, Arábiában és Törökországban is el vannak lc1jedve. 
Meghalt J 388-ban; a mecsetet, a klastromotsa silját körülvcvö fala! Ba veddin 
faluban Abdul Az iz kán ép ittelé l J 90-ben. 

5 E két vértanti szomoru vége magában Bo karában is titok maradt, s még most 
is a legellcnkezőbb hirck keringnek felölök. Természetesnek fogja találni kiki, 
hogy á iruhámban Ichetctlen volt c szerencsétlenek sorsa titán részletesen tuda
kozódni . Fcn·ier, Wolf és Kayc s más hivatalos és nem hivatalos levelezök 
ugyanis annyit beszéltek már e szomoru cscményröl, hogy az én futólag szedett 
jegyzeteim már feleslegesekké váltak. 
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lett blintetésüket.ó Vagy a csak nehány nap eléí"tt érkezett 
és fogságba esett frengikról kezdtek beszélni, (azon szeren
csétlen olaszokráD kik több hídával hoztak gyémántporral 
behintett theát, hogy a szent város valamennyi lakosát meg
mérgezzék, kik a nappal éjjellé tudják változtatni, s más po
koli dolgokat visznek véghez. E kopók legnagyobbrészt hacl
zsik voltak, kik éveldg lakván Konstantinápolyban, a ottani 
nyelv és viszonyokróli ismereteimet akarták prób{tra tenni. 
Hosszas, türelmes hallgatás után a türelmetlent kezelém ilyen
kor játszani, s kértem, kiméljenek meg a frengikről való be
szélgetéstől. "Azért hagytam el Konstantinápolyt, monclám, 
hogy e frengiket, kik az ördög eszét elrabolt{tk, kikerüljem 
Most hála istennek, már a nemes Bokarában vagyok, s nem 
akarom a rájok való emlékezéssel idómet elkeseriteni. Ha
sonlókép feleltem a ravasz Molla Serefeddinnek, a könyvke
reskedó1< akszakaljának is, ki egy orosz követ által néhány 
év előtt nála hátrahagyott könyvlajstromot, s még nehány 
angol és olasz iratot mutatott. Megvető tekintetet veték reá; 
mondván: "Dicsőség Allahnak! Az én emlékezetem még 
nincs frengi tudományokkal és könyvekkel beszennyezve, 
mint fájdalom, már sok konstantinápolyi töröké."6 

Rahmet bi látván, hogy kémjeivel nem megy semmire, 
magához hivatott, természetesen egy pilaura való udvarias 
meghivás alakjában, melynél a buharai ulema-világ is eliszcs 
koszoruban képvisele vala. Már belépremkor láttam, hogy 
nehéz feladat vár reám, mert az egész összejövetel nem volt 
egyéb vizsgálatnál, mely alatt tettetésemnek a tüzpróbát kel-

6 Egyszer a vezértől egy szolga jőtt hozzám, egy kicsiny sz i kár embert hozva 
magával, hogy vizsgáljam meg azt, ha csakugyan arab-e és Damaszkusba való, 
amint mondja. Amint belépett, fellüntck nekem arcvonásai . Europainak tartám, 
s még nagyobb lett bámulatom, midőn őt beszélni hallván, kiejtését cseppet sem 
találtam arabnak. Amint mondá, Kotenbe (Chinában) indult Dsafer Ben Szadik 
ottani si1jához bucsui járni, s e napokban tovább akart utazni . Beszélgetésünk 
kőzbcn vonásaiban is némi za vmi vettem észre. Nagyon sajnálom, hogy másod
szor nem \áthattam, mert hajlandó valék hinni, hogy az enyimhez hasonló sze

repet játszik. 
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lett kiállnia. Jókor észrevevém a veszélyt, s nehogy egy vagy 
más kérdéssel meglepjenek, a kiv{mcsit játsztam, és a jelen
levőköz több kérdést intéztem a farz, szünnet, vadzsib és 
musztahab-beli valláselvek különbsége felől.' Buzgóságom 
tetszett, s nemsokára a Hidajet, Serki vekáje s más hasonló 
themákat tárgyaló könyvek több pontja felett heves vitat
kozás keletkezett, melyben nagyon óvatosan vettem részt, 
é.~ fennen elicsérém a buhmai mollák szellemi felsőbbségét 
nemcsak magam, hanem minden konstantinápolyi ulemák 
feletl 1:-.. Elég az ahhoz, hogy ezen is szerencsésen átestem. 
A tudós mollák jelekkel és szavakkal értésére aciták Rahmet 
binek, hogy jelentéstevéíje nagy tévedésben van, s hogy én, 
ha "kitünő molla" nem is, ele oly ember vagyok, ki azon 
uton jár, melyen a valóeli tud{ts napsütését lehet elérni. 

E jelenet után meglehetősen zavartalanul éltem I3okará
ban. Rendszerint először otthon teljesirém azon terhes kö
telességet, melynek dervis voltomnál fogva alá valék vetve; 
aztán a 26 bódéból álló könyvbazárba mcntem, melyben a 
nyomtatott könyv még mindig a ritkaságok közé tartozik. 
Itt, és a könyvárusok házaiban, melyekben tulajdonkép rak
t{traik vannak, nem egy kincset láttam, mely nagy hasznára 
lehetne keleti történet- és nyelvtudonúnyunkra nézve; me
lyek megszerzése azonban rám nézve lehetetlen volt, ré
szint anyagi körCtlményeim, részint a miatt, hogy a világi tu
clonúny iránt nmtatott érclekeltségem gyanuba kevercelhe
tett volna. A mi keveset a tmharai és szamarkandi könyvpi
acrólmagammal hoztam, elég fáradságomba került; és szi
vem vérzett, midón oly könyvek megszerzéséről le kelle 
momlanom, melyek keleti tanulmányainkban tetemes hé
zagokat pótolhatnának A könyvpiacról az attól jó távol csö 

7 Az isziam parancsainak fontosságában négy r okot különbőztclhetni meg. Fa1"Z az 
istentől a próféták által kinyilatkozlatoll kőtelességet, sziinnel a prófétatól magától, 
isteni sugallat nélkül származó hagyományt jelenti . E két szó "vadsib" és "musz
tahab" oly szabályokat jelent, melyek akoran ujabb magyarázóitól veszik el'edelö
ket. Amazok mindenkire nézve kőtelezők, ezek kinek-kinek telszésé1'c bizvák. 
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Rigisztanra szoktam volt lllenni mely ugyan nagyobb és za
josabb a ~·nt l l leirt Le;J i -h ;~ u ~nál, de. ~~rántse~m oly kel
lemes. Itt is van -gy Lheas boclekkal korulvett to, melynek 

· p·11tj1tiról H%. ' 111irn l a másik olc.lalon fekvő vár.:iba, vagy 
palotájáh<t rk 1 h ·'l belátni: /\z épii!c! hot~1 lol':ata, ~nely 
fd t ~) ór<l van, l omor v1 ·szatll ·ztro tekmtctu; s utkos 
borzongá. jiírt át, mid6n a z arnok ág ~ fé zk • mellett el
haladtam, hol elődeim közől sokan legyilkoltattak, s most 
is három eurapai szenveclett távol hazájától s minclen sege
delemtőL A kapu mellett 14 rézbó1 öntött ágyu feküdt a föl
dön, hosszu, cifra csövekkel, melyeket az emir kokancli 
hadjáratából diadaljelvényekül külc.lött haza. Jobbra a palo
tától van Meszdsic.li Kelan, Buhara legnagyobb mecsete, me
lyet Abdullah kan Sejbani épittetett Bár a Rigisztan majd 
nem egészen az emir szeme előtt fekszik, még sincs Boka
rában, sőt talán egész Turkesztanban hely, melyen annyi 
rút bün követtetnék el, mint itt. A keletiek ismeretes ocs
mány büne, mely a Boszporusz partjain kezdőelve befelé 
keletnek minc.l észrevehetóbbé válik, itt tetőpontját éri el. 
Oly dolgok felett, melyek európai emberek vérét fellázita
nák, itt mint a legáratlanabb tréfák felett kacagnak; még a 
vallás is, mely a mosc.lásban, vagy más formaszerüségekben 
elkövetett tévedést halállal büntet, itt szemet huny, és eltüri 
a legborzasztóbb büntetteket, hogy ... 

Gyakran láttam Kahrbag Abdullah kanban, mely a vá
roson kívül fekszik, minden állásu s koru embereket, a mint 
fejjel a falnak ment ·k ' t porban ~ trengr.ek, s rul1áiJ<at össze
tépték, hogy vonz6dásuk nagyságát tudtára adj'ÍI azon lé
nyeknek, kik t~ív< l onnan egy fa alatt ülve, könyvolvasással 
látszott foglalkozni. Azt hitt •m, ·• h lyen titokban tartják, s 
nem is csudálkoztam felette; ele annál jobban meg valék le
petve, midőn a Rigisztanon minc.len theabóc.léban saját aty
jának kapzsisága, az arramenők odavonására használ. 

8 Komu\40 állomásnyira van Kasgartól, és 70 állomásnyira Bokarától 
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Minclig kikerülém e fertelmeket, s inkább egy komuli8 

kinai theabódéját látogatám meg, ki a török-tatár nyelvet 
teljesen birta s itt müszülmánnak tartatott. A jó ember igen 
barátságos volt irántam, pedig mily távol születtünk egy
mástól! Sokat beszélt hazája szép vidékei, erkölcsei és jó 
ételeirőL Nagy tapasztalással birt a theakereskedésben, és 
egészen fellelkesült, midőn azén theacsemetéről beszélt, 
melynek egy tövén oly sokféle izü levelek teremnek. Bolt
jában 16 faj vcilt képviselve, melyek minclenikét puszta érin
tés utún megismerte. l) Kirkma, 2) Akbar, 3) Ak kujruk, me
lyek ~özép-Ázsiában és Kinában ritkán, nagyobbrészt 
Oroszországban, Persiában s Európában használtatnak; 4) 
Kara csaj, 5) Szepet csaj, melyek, mint a kinai kacsclohány, 
téglaformában árultatnak; csak reggel ivatnak tejsürüvel és 
sóval, és nagyon izgatók. 6) Sibaglu, 7) Gore Sibaglu, 8) 
Sivin, 9) It kelleszi, 10) Bönge, ll) Posun, 12) Pu csaj, 13) 
Tuntej, 14) Gülbuj, 15) Misk-göz, 16) Lonka. Ezek általában 
zöld theafajok mert Kina északi részében s Közép-Ázsiában 
csak ezeket szeretik. A lonkatheát tartják a legnemesebb
nek, s egy csészére, mely felér kettővel az Európában szo
kottakból, elég belőle egy levé].9 

Azok után, a miket Teherántól idáig utitársaim beszéelé
ből kivehettem, egy hét mulva teljesen otthon érzém ma
gamat Bokarában. Eleinte minclenüvé haclzsi Szalih által ve
zettetvén be, késóbb a városban, bazárokban s medreszék
ben egyedül tevém látogatásaimat, s csak akkor kisérém ba
rátaimat, mikor együtt voltunk meghiva egy itt lakó kinai
tatár házához. Itt rendszerint nemzeti ételekkel vendégel
tettünk meg, melyeket barátaim, tulajdonkép hadzsi Bila! s 
társai már rég nélkülöztek 

Ezen ételek közől egyet leirok, s jó falatként ajánlhatok 
az európai olvasónak A mantuj, egy neme a tésztának, vag-

9 A közönséges vevő a theát a Semmen, azaz a ki főtt thcaleveleken kóstolja meg, 
melyeknek jó theánál igen finomaknak s lágyaknak kelllenni ök. 
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dalt hú.<>sal , mel>' zsírra l s ftlsz •rekk ' i ~ln l· ~verve, m ··g
tö lrv és kOlönös mód n megfőz ~ . Tu lniillíl egy oly viz
z ·!t •li kathtn t ·t til a tG;c.re, m l f< ·nnt h· van zátva, s csa l 
egy öktln i nyitással l ir. Erre három négy k •ményen zá
ródó sL:íta j , mt:!yeknel< l ·ga ls<~ ja t ~sztáva l a l atlanhoz ra
gasztallk. lia a víz forr, sa szírák elégg ' m -glelrek gózz•l 
a manlllj -·1 >szür <t legfelső, aztán n a ll'óbb sz!tál ba tétetik , 
m. · lyekb n minchtcldlg marad míg ·gészen m ·g n •rtl főu. 

em ki.ilönös- ·, h gy a kinaíttk m ' g a g6zt is f•lhasználják 
'teleike7..? m gf' tt manruj-ok gyakran még zsírhan m g
sütt tnel · akkor ze r~buszi asszonyesői ) n. vet nyernel . 
I asgari ' s jark ·ndi lx-mítaimnak még sok l<ülönös t lök 
v It d - mind ·zek l ·írásá t arra bizom, a ki t'll<Ír sza ács-
ki" nyvet al ·tr k ' szít ni. · 

z idő l3ul :míban tllrt6zk.od;í~>orn alau kíállhatlanul forró 
V< It, s kétszeresen sz nve<ltem, men a Ristet li féltemb n 
( filaria medineu ' is), mdy ~t 11)' 'Í ron olt l g:tlfthb mind ·n t.í 
;vdik eml><::r megkap, mintlig mel g vizel v:1gy thcát kellell 
innom. Mint nálunk a nárhát o ly l önnyen vesz.i ~ l a buha
mi , vagy a nyáron ort tartózkodó id ~gen , ha lába, v~tgy <t kár 
testének má.· rész •gy helyen viszkelni kezd. •rnsoldra 
kis v re: folt le ·z látható, s nnek közt:péből r análnyí v;ts
tag féreg bt'rvik l<i , m ly n ha rőfnyi h o~>sztmt nyulik, mc
lyet nehány n·1pon á! óvat >San ki kell onmm gombolyita.ni. 
Ez rendes lefolyása <t b tegs •gn k, m ·ly ne m jár nagy hí j
dalmakkal· de ha ·t féreg goml olyirás közben lszak'td, 
gyuladás kel tkezík, s gy hely tt )- JO~'reg rámHd, s ' t% 

ember "gy hétig kényt ·len roppant f{ljdalmak közt <tz ágyat 
őrizni. lVit r ·mber mindjárl e lein te kivágaLja restél ől a Ris
tél. buh:traí be rbélyo k e mCirétben 11\ gleh 'tÓ ügyess ~g

gd birnak, pillanat al·ltt Felv-ígják ·;tzr a h ly 'l, mclyen az 
t~mber a víszk tésr ..; rzi, kihuzzák a ~"rg l, s a s b hamm 
beheged. E l aj mely Persiában B •nel Jr Abi· HS:óban is on
h n an , néha (;S<tk a küvetkt:z6 nyáron, még r cdig má · 
égh~1jlat ahll is, Lit ki· s igy j:"irt a hires Dr. \XI >If, kl Boka rá
hól magával vilt Ily hosszu úti emléket, n ely ·tztán c~ak 
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Angli:.íban jött napviLígra. Ezenkivül Buhara lakosai között, 
a rosz éghajlat s még rosszabb víz követke:c.tében különféel 
seh-betegségek uralkodnak; s fé5leg a né5k nagy része, kik 
leLdönben nem csunya banük valának, a sok otthonüléstól 
telve v;mnak sebhelyekkel. 

l3uhara az északkeletnek folyeS ZerefsanbcSI (aranyszóró) 
kapja vizé t, melynek medre mélyebben fekszik a városnál, 
s ezt nyáron át csak fukarul képes ellátni. A víz csatornán 
át jön a városba, mely ugyan elég mélyre van ásva, ele nem 
tart:Hik tisztán, -a Dervazei Mezar kapunál, a víz állásáshoz 
képl'St minclen 8 napban vagy két hétben egyszer. A már a 
városba folyásnál szennyes hullámok megjelenése minclig 
örömteljes esemény a lakosokra nézve. Eló"ször a népség 
fiatalja s vénje az árkokba és vizmedencékbe ugrál megfö
rödni, aztán a lovak, tehenek s szamarak fürösztetnek meg, 
s miután a kutyák is fe lfrissitették benne magokat, megtil
tatik a belejárás, s a víz valamivel tisztább lesz, de égis telve 
van már mindenféle piszokkal s miasmákkal. Igy láttatik el 
vizzel a "nemes" Buhara, hol a tanítványok ezrei tanulják 
azon vallást, mely fennen hirdeti , hogy "a tisztaság a val
lásból származik." 

Sohsem fogom feledni a kormánynak ugy, mint a nép
nek azon vallási iparkodásait, melyeket Bokarában láttam. 
Akárhányszor hallám, hogy "Buharaaz isziam valóeli táma
sza"; de e eimét kevésnek találom, s talán az isziam Rómá
jának nevezhetném, mert Mekka és Medina annak csak je
rusáleme. B u hara érzi a felsó1.)bséget és büszk :.n dicsekszik 
vele az isziam minden népei, sé5t maga a szultan e ll n ' ben 
is a ki pedig hivatalosan a vallásfejének van elismerve, 
kinek azonban nem birják megbocsátani, hogy tartománya
iban a frengik befolyf1sa sokat meghamisított. Mint oszmanli 
gyakran kérdé5re vonattam, hogy mért nem ölet meg a szul
tán minden frengit, kik országában laknak és dsiziét (adót) 
nem fizetnek, miért nem visel évenként vallásháborut (dsi
had), bár minden határain túl hitetlenek laknak; miért nem 
viselik az oszmanlik, kik csak mégis szunniták és az Ebu 

161 



Han i fe törzséhez tartoznak, a lurbánt, és a sz•tb'i lys1. rü ~n 
bokáig érő hosszu ruhákat, mi rl nem hord·111ak h<>ssz.u 
szakállat és rövid bajuszt, mint a "mind ·n il ági ter >mtmé
nyek dicsősége" (igy hivjá l :1 pr f'étitt), miér! nwndjál< ·.l a 
konstantinápolyi ugy, mim 111 ·l kai . zu nniták az Ezant (f "l
hívás imára) énekelve, a mi nagy blin, miért nem lesznek 
minclnyájan haclzsikká, mikor oly közel lalmak a szent he-

lyekez s. a. t. 
Mindent elkövettcm, hogy a derék oszmaolik becsületét 

a vallás dolgában megmentsem, s habár néha pirulva el 
kelle momlanom a "pater peccavi"-t, bensőmben csak sze
rencsér kivánhattam a törökökne k, hogy a "meghamisított 
iszlam" befolyása alatt némely jó tulajdons{tgokat és szép 
jellemvonúsokat vettek fel , míg a tiszta va!l{ls partjain moscló 
hitsorsosaiknál csak rút hazugs{tgot, szentcskedést és tette
rést találunk. Gyakran kelle részt vennem a Kalka-ban 
(gyü1ii vagy l ör); lllidőn l. i. '' jámborok im~1 urán l özcl 
gymá hoz egy kOrb n l "guggol na l<, h gy ~ v eds ü h-b ( 1-

m ' ll cdés vagy a mint ·t nyugati moh<lln dánok mondják , 
tnllrakeb S-bt.: e lmély lv e:: isvn nagyságáról, a próféta eli
csőségéről és a föleli lét semmiségéről elmélkedjenele Ha 
az idegen az embereket fejökön nagy turbánnal, szemöket 
lesütve, ölbe csüggő karokkal e helyzetben látja , azt kell 
hinnie , hogy mindnyájan fensé.íbb lények, kik a földi lét ter
hét le akarjúk magokról vetni, s az arab mondást: "a világ 
szemétdomb, s a kik utána vágyódnak, kutyák" mélyen fel
vették magokba. Tovább szemlélve őket, látjuk, hogy a 
mély elmélkedésből sokan még mélyebb álomba merültek, 
dc, ámbár vadászebekként hortyognak, nem szabad rajta 
csudálkozmmk, vagy rá megjegyzést tennünk, mert a bu
harai rendreigazitana, s mondaná: "Ezek a férfiak már any
nyira vitték, hogy még hortyogás közben is istenres a lélek 
halhatatlanságára gondolnak." Bokarában a külszint min
dennél többre becsülik. Minden városnak van egy reiszje 
(vallúsfelügyelő), ki derejével (négy ftgu korbács) az utcá
kon s más nyilvános helyeken fel s alá játva, vizsgálatokat 
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tart a vallásból, s a tudatlant, legyen bár hatvan éves öreg, 
a gyermekiskolába küldi H- 14 napra, ima idejé n pedig 
nlindenkit a mecsetbe kerget. Hogy az az öreg aztán tanul
<: vagy alszik az iskolúhan, hogy a mecsetben mindenki 
imúclkozik-e, vagy a félbenszakított napi munkújúra gondol, 
ahhoz senkine k semmi köze. A kormánynak nem kell 
egyeb, mint külszin, a belsőt csak isten ismeri. 

Felesleges emlitenem is, hogy azon szellem, mely a val
lás-gyakorlatot {ttlengi, nagy befolyással van a kormányra s 
a t~ír.-;~tllalomra is. A népség irani vére, - mert Ruhara lako
sainak öt ha toclát persák, me1vik és tadsíkok teszik, -ugyan 
némi mozgékonyságot szül a bazárban s a nyilvános helye
ken, ele a magán lakásokban minden sivár, egyhangu. E kö
rökből, melyckben a vallás és a kormány felvigyázó rend
szere oly zsarnokilag lép fel, számüzve van minden öröm 
és jükeclv. Az e mir kémjei behatolnak a családok szenté
lyébe, s jaj annak, ki a vallúsi formák, vat,'Y az emir tekintélye 
ellen mer véteni. Az örökös zsarnokság az embereket any
nyira megfélénkité, hogy férfi és né5, még ha négyszemközt 
vannak, sem merik az emir nevét anélkül kimondani, hogy 
hozzá ne tennél<: "isten éltesse 120 évig!" A szegény em
berek nem is gyfdölik uralkodójukat, a ké nyuri önkény fel 
nem tünik nekik, mert azt a fejedelmi méltóság szükséges 
alkatrészének tekintik. Naszrullah emir, a mostani buharai 
fejeeleiemnek atyja, uralkodása utolsó éveiben kegyetlen ké
jenc volt; az erkölcsi romlottságot halállal büntette, de maga 
a legvérlázitóbb móclon sérté alattvalói becsületét Igen 
kevés család maradt gaztetteité51 menten, s még is minclenki 
óvakodott csak a legcsekélyebb roszalást is kifejezni. A mos
tani emír Mozaffar-ecl-din kún, szerencsére jó inclulatu 
ember; vall(ts és erkölcsök tekintetében talán szigorubb aty
jánál, ele ő maga sem vádolható semmi büntette!, s ezért a 
nép végtelen dicsé5itéseld;:el és magasztalásokkal beszél róla. 

Az emir, kit később Szanurkandban láttam 42 éves 
közép termetCí, kissé kövér, ele kellemes tekintdtCí ember' 
szép fekete szemekkel, és ritkás szakállal. Fiatal korába~ 
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~'Y évig Karsiban, 18 évig Kenninehben müködött, mint 
k~rmányzó, s mindig szelid, jóakaró bánásmódja által tünt 
ki. Szorosan apja kormányelveit követi, s molla és júmbor 
müszülmún létére esküdt ellensége minden ujitásnak, le
gyen bár annak hasznáról meggyé5ződve. Uralkodásra lép
tekor pecsétjébe e jelszót véseté: "Uralkodás igazság által", 
s ez elvet mainapig a leghivebben követi, a mit a sok, e te
kintetben felőle szárnyaló hir is bizonyit. A mi nézeteink 
szeri nt az emir mehterjét (rangra a m{tsoclik udvari hivatal
nok) kivégezteté, mert, a mint neki Kokanclba jelenték, két
séges tekintetet vetett egy udvari rabszolgané5re. Meghócli
tott tartom{tnyban sem volna szabad igazságos fejcelelem
nek azt tennie, a mit az emir tett Kokandban; ele a buharai 
k{tnnak e hibák megbocsáthatók. Nagyjüi iránt, kik azt va
lóban gyakran meg is érdemlik, igen szigoru, minclen cse
kélységet halállal büntet; ele a szegényebb osztályokat ki
méli s a Filkus és Musperver Celdántölő és egérápoló) ne
vezet, melyet a nép adott neki, csak becsületére válik. Ne
vezetes az, mily fáraelsággal iparkodik az emir mindazt 
megakacl{tlyozni, a mi népét azon szerény s egyszerLi hely
zetéb61 kiemdhetné, melyben mainapig, véleménye szerint, 
boldognak érzi magát. Fényüzés i cikkek s már drága por
tékák behozatala, valamint a lakás és ruházatban üzött 
pompa keményen meg van ti ltva, s e tekintetben senki el
nézésre nem számolhat. Szerelari !<Lll-ja (fé5parancsnok) Sah
ruk kán, ki Perzsia királyi családjának egy mellékágából 
(K~1clzsar) származván, Asztrabadból, hol kormányzó volt, 
icle meneki.ilt, és sokáig nagy tiszteletben tartatott, perzs~t 
módon akart itt élni, s nagy költséggel teheráni modorban 
egy emeletes házat épittetett magúnak, melyen más fényi.i
z~si cikkeken kívül üvegablakok is voltale A mint monclják, 
a ház 15.000 tillába került, ami Bo!Guában roppant összeg
nek tekintetik, s ugy volt kiállitva , hogy még az arkot (pa
lota) is elhomályositá. Az emir kezelettől fogva tudta az épí
tést, ele megvárta, míg a ház egészen elkészült; ekkor Sah
ruk kán egyszerre vallás elleni kihágással vádoltatott, elfo-
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gatott és számüztetett. Ház<t az emírnek jutott, sennek még 
a névleges értékénél is többet akartak adni , ele (í lerontatá , 
s még azon romokat is, melyeken némi diszirések maradtak, 
megsemmisité. Csak f{tja adatott el nlinc.len fényi.izCí gúny
j{tra 200 tiliáért egy si.ité5n<.:k. 

<:;aját háztartásában is nagyon ki.ilönbözik az emir atyjá
tól. Alig felét találtam azon szolgaseregnek, melyet KanikcJV 
úr N3szrullalt uc.lvar:tnál látott, s mint minclent, a mit Boka
ráh;m észre\iett, gondosan s nagy pontossággal leirt. Mo
zafElt -t"dclin kúnnak, csakis vallCtsi szokásból négy törvé
nyes s mintegy 20 törvénytelen felesége van; a7. előbbiek 
benszi.ilöttek, ezek rabszolganő!<, s a mint a nép bona fide 
hiszi , csupán a gyermekek szolgálatára tartanak, kik 16-an 
vannak; 10 leány, vagy- ha ugy tetszik- hercegnős 6 fiu 
(töre). A két legidé5sebb leány a szerepuli és akcsei kor
mányzókoz ment férjhez, ele e városok az afghanok kezébe 
esvén, a vők ez iclé5ben mint t{trcanélkttli királyok éltek az 
emir vendégszeretetébőL Általában véve a ll{lrem, melyben 
az emir anyja, egy volt perzsa r:1bszolganő (Kademgiahból 
Meshed mc llett) , és nagyanyja, Hakim Ajim parancsolnak, 
pékl{t szemérmessége és tisztas:tgáról hires. Laikusnak ha
lálbüntetés mellett meg van tiltv:t, nemcsak belépni, vagy 
belenézni, hane m még magát belegondolni is; csak júmbor 
sejkek, és mo llák bocs:ntatnak he, kiknek lehellete (nef~sz) 
elismert szentségi.i. A mi haclzsi Szalihunk is meghivatott, 
hogy kaki szif;tt (egészségi por Meditüból) vigyen. A harem 
kiadásai ruhákra, konyhára s más szükségletekre igen cse
kélyek. A n6k nemcsak sajút öltönyeiket, hanem még az 
emír ruháit is varrják, ki, a mint tudva van, igen takarékos, 
és minclent szigoruan ellenöriz. Azt mondjúk, hogy az emir 
asztali költségei naponként nem rugnak tiibbre 16-20 ten
génél (20-30 angol shilling); a mi küliinben valószinü is, 
mert ritkún találni asztalán jó falatot, s az egész ebéd juh
zsinal fött pi lauhól áll. "Fejedelmi ebéd" -ről Boka rá ban nem 
lehet beszélni , mcrt itt uralkodó, hiva talnok, keresked(), 
kézmíves és paraszt egy és ugyanazon ételből él. 
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A ld sokáig bolyongott Közép-Ázsia sivatagj~tiban, Bob
rúban, eladra minden nyomorusúgnak, fog valami f6városiast 
L<ilúlni. Volt jó meleg kenyerem , kaptam thdtt gyümölcsöt s 
féíételt, két inget is csin{tltattam magamnak, , a civili:~Itll é l 'l 
kényelmeit annyira megszerettem, hogy szinte nehezemre 
esett, midőn barátim leszólitottak, tennék készületeker az 
utra, mert még a tél beállta előtt el akarnak érni távol keleti 
hazájukba. Szándékom volt őket egyelőre Szamarkandig ki
sérni, mert itt könnyen találkozhatnám az emírrel s ekkor tár
saságuk nagy hasznomra lehetne. Itt kellene aztán megválnia, 
ha Kokandba és Kasgarba menjek-e, vagy Karsin, Kerkin és 
Heraton keresztül egyedül térjek-e vissza . Derék barátaim, 
haclzsi Bila! és haclzsi Szalih iparkodtak riibeszélni, hogy ma
radjak velök; ele, hogy visszatéréscm esetérc is segitségemre 
lehessenek, egy herari kervanhasival ismertettek meg, ki 150 
tevével nmlatott Bokarában s innen 3 hét mulva h:1za szán
dékozott. Molla Zeman-nak hitták e ketvanbasit, ki rég is
mervén barátaimat, ezek testvérként ajánlottak neki, s el lön 
határozva, hogy azon esetre, ha Szamarkandból vissza akar
nék térni, három hét mulva Kerkiben az Oxus tulpartján ta
l:.'tlkozunk. Ezen elsö lépés, mcly az utitársaimtól való elvá
lásra emlékeztetett, rám mint rájok nagyon leveröleg hatott; 
s csak a bizonytalanság vigasztalt, mert képzeletemben a Kas
garba, Akszuba s a mosuszban g<lZclag Kotenhe való utat, -
mely tartományokban előttem még nem volt európai ember, 
végtelen érclekesnek találtam. 

Azon he ly azoniJan, hol Molla Zemannal találkoztam, 
különös említést érdemel. Egyike volt azon karavanszera
joknak, mclyek a rabszolgákkal való kereskedésre szán
vák,s melyet le kell festenem az olvasónak. Az egész négy
szögü épületben van 30-35 cella, melyeket három nagyke
reskeclö részint saját, részint csak a turkmanoktól bizo
mányba karott áruik számára rakelyül bérelt ki . A mint tud
juk, a karakcsi, nem várhatván sokáig a pénzre, a maga em
bereit egy jobb móclu turionannak szokta eladni , ki öket 
Bokar{tba viszi, s ezen átviteli kereskedés ;tltal- első kézből 
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kapván az árukat - sokat nyer rajtole A min a fCívárosbani 
tartózkodásának c lsé:í napjaiban tul bir aclni, azt eladja, a 
többit a hajhász (dellal) kezében hagyja, ki aztán a val<ícli 
nagykereskedést Lizi. Buhara és Híva piacain az emberek 
hftrom éves koruktól a hatvanadikig claclatnak, hacsak kü
lönö.s testi hiba miatt nyomorékokká nem lesznek. A val!{is 
SZ<tvai szerint csak hitetlenek aclhatók el rabszolgák gya
nánt; de c tötvényen a szenteskeclő Buhara túlteszi magát; 
és a siíta persákon kívül , kiket Molla Semszeddin (1 SOO) 
h ltL'Il<>neknek nyilván i tou, akárhány szunnita hitsorsosaik 
is ral).-;zolgákká tétetnek, előbb verések é.~ búntalmazások 
által kényszerittetvén, hogy magát siítának adja ki. Csak a 
zsidó képtelen, az<lZ méltatlan a rabszolgaságra. Ezen meg
vetés különben nagy örömére válik Izrael fiának, mert a 
turkman kirabolja ugyan, dc testéhez hozzá nem nyúl. Az
előtt a hinduk is ki voltak véve, de ujabb idöben sokan jár
ván Heraton és Bokarán keresztül, a tekkék, vagy szarikok 
uj szabályt {LIIitottak fel. Visnu szerencsétlen imáclója elóbb 
mi.iszi.ilmánná tétetik, aztán siítává kell lennie, s csak e két
szeres vallás-változtatás után részesirtetik azon tiszteletben, 
hogy vagyonából kifosztván, rabszolgáv{t lehessen. 

Az eladásra kiálitott férfi-rabszolga nyilvánosan megvizs
gáltatik, s az eladónak kezeskednie kell árujának minclazon 
szellemi vagy testi bajaiért, melyek netalán később napvi
lágra jönnének. A rabszolgára nézve azon óra, melyben a 
keresked() kezei közlil megmenekül, a legnagyobb öröm 
ór{tja; mcrt, a mint monclják, még a legkeményebb bánás
mód, me!y a szolgaságban vúr reá, sem oly nyomasztó s 
kinos , mint azon icl6, melyet a raktárban mint árucikknek 
kell töltenie. A rabszolgák ára aszerint változik, mint a turk
manok politikai körülményei, több vagy kevesebb alkalmat 
nyujtanak nekik alamanjaikat a szomszécl országokba kül
deni. Még most egy izmos férfinak legmagasabb ára 40-50 
tilla (13 shillingjével sómitva) volt; ele 't rersáknak Mervnél 
történt megveretésók után, miclön 18.000-en közülök egy
szerre elfogattak, 3-4 tilláért lehetett egyet kapni. 
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Tizennyolc napi icl6zés után nem tartózt<tthatám többé 
barátaimat; indulnunk kellett a szamarkandi utra . Mindcn
kítéíl csak kézszoritásokat, ele senkit()! egy fillér alamizsnát 
sem kapván, abulurai élet nagyon megviselte financiánkat. 
A mit Kivában megtakaritottunk, elfogyott, sőt szamaramal 
is el kelle tt adnom, mint sok másnak, s az utat fogadott ko
csin kellett folytatnunk. Karavánunk nehány Kodsenclből és 
Kokanelból való tagja már itt megvált tőlünk s megindult 
rövidebb utjára; csak az endiclzs:miak és kinai-tat{trok ma
radtak együtt, kik azonban Bokarából különböző utakon 
mentek Szamarkandba. Én, hadzsi Szal ih, haclzsi Bila ls tár
sai elhatárzók az egyenes utat választani, míg a többi gya
logJók Giclsdo~mon keresztül akartak me nni , hogy a szent 
Abdul Kalikw sit-j:thoz zarándokolhassanak. :Nliután sok bu
harai kisérni akart Mekkába való visszatértemben, sok cselt 
kelle használnom, hogy társaságunkat elkeri.ilhessem, mert 
mindkét félre nézve kissé kellemetlen lett volna, ha a Kaaba 
helyett a Themze partjain állunk meg. 

Búcsut vettem minclen barátom és i.-;merősömtől, Rah
met bi ajánlólevelet adott Szamark<mdba, s megigértem, 
hogy ott az emírnél tisztelkedni fogol<. Azon kokamli kocsi , 
melyet Szamarkanclig béreltünk, Bavedclin faluig előre kül
cletett, mert e bucsujáróhelyet szokás szerint másoelszor is 
meg akartuk látogatni. 

Baveddin falu két ór:myira fekszik Bokarától, s a mint 
már emlité5k, temetkezési helye a hires Baha-ed-clin Nakis
bendnek, egy hasonnevü szerzet alapítójának, és mindazon 
vallási tulfeszített eszméknek, melyek által a keleti isziam a 
nyllgatitól különbözik. Helyén kívül volna itt részletekről 
beszélni, csak annyit említek, hogy Baha-eclclin, mint Tur
kesztan nemzeti szentje, második Mohammedként tisztelte
tik. A buJurai ember szentül meg van győzé5clve, hogy e ki-

10 Kodsa Abdul Kalik (Gidsdovani mellék névve l, meghalt !601) kortársa volt 
a hires Pajcnde Zam i n inak, s nlint nagy tudós és ascéta szcnt hirben áll. 
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áltás: ,Ja Baha-eclclin hela-gerd<tn! (Oh B:tha-eddin , haj-el
hárító!) 6t minden veszélyből megmentheti. Még a t{ivol Ki
váhol is gyakran e lza r{utdokolnak ide. Bokarflhól hetenként 
egyszer szoktak kijiírni, s a várassali közlede kést 300 bér
szamár tartja fenn, melyek a Dervazc Meza r e lőtt állnak s 
nehány ptdért (kis rézpénz) bérbe adatnak. Ámbiír az uton 
sok helyütt mély a homok, ez állatok mégis szokatlan se
bességgel rohannak rajta, s feltüné5, hogy visszatéréskor 
csak sok veréssel lehet őket haladásra nógatni. A buharai 
ezt azun ragaszkodásnak tulajclonitja, melylyel még az ál
l<ttok is viseltetnek a szent iránt, s azért örömmel futnak sir
jához, ele nem szivesen távoznak onnan. 

A sir kis kertben van, melynek egyik oldal{tn mecset áll, 
amelyhez csak vak és nyomorult koldusoktól bkott udva
ron át lehet jutni , kik szemtelenségökkel még római és nú
polyi rangtársaikat is megszégyenítile A sir homlokrészén 
van a hires Szengi murad (a kívánság köve), mely a jámbor 
zarándokok homlokdörzsöléseité51 már meglehetösen el van 
kopva, s ferei én áll; magán a siron több kos-szarv és egy 
zászló, meg egy sepr6 van, melyet sokáig használt~lk Mek
kában a szentély tisztogatására. Többször megkisérték már 
az egészet egy bolthajtás alá hozni, ele Baha-ecldin, valamint 
Turkesztan egyéb szentjei, jobban szereti a szabad levegőt, 
s azért minclen épület, mit sirja fölé emeltek, csakamar ösz
szeomlött. Ezt a sejkek beszélik, a szentek ivadékai, kik sor
ban őrt állnak a sírnál, és képtelen szemtelenséggel tudtokra 
aciják a zarándokoknak, hogy éísük különös barátja volt a 
hetes sz{unnak. A hetedik jónapban született, hét éves ko
rában könyv nélkül tudta a koránt, hetven éves korában halt 
meg, s azért az adományok és alamizsnáknak, melyek sirjára 
letéletnek s a sejk tulajdonává lesznek, legalább egyszer 
hétre kell rugniok, s nem szabad csekélyebbeknek lenniök. 

169 



r 

XI. FEJEZET 

BOICARÁBÓL SZAMARKAND FELÉ. - A CSÖL MELI NEVÜ 
KIS SIVATAG.- AZ ÚT NÉPESSÉGE A HÁBORU MIATf.
SZAMARKAND. - HAZRETI SAH ZINDE. - TIMUR ME
CSETJE.- VÁR (ARIO.- TIMUR ELFOGADÓ CSARNOKA.
l ÖKT ' VA Y 11M R TR .J . - KÜLÖNÖS ZSÁMOLY. 
- TIMUR ÉS TA TTÓJ . f SIRJ A~ - SZERZŐ MEGTEKINTI 
TIM m V L Dl Sffij -T A p ·· LD ALATT. -KORÁN FOLIÓ
BAN, HIR SZERINT OSZMANTÓL, MOHAMMED IRNOKÁ
TÓL. - KOLLEGIUMOK. - RÉGI OBSZERVATORIUM. -
GÖRÖG ÉS ÖRMÉNY KÖNYVTÁR, DE NEM MINT ÁLLIT
TATIK, TIMURÁLTAL RABOL VA.- NYILVÁNOS ÉPÜLETEK 
ÉPITÉSI MODORA, NEM KINAI, HANEM PERZSA IZLÉSBAN. 
- A MAI SZAMARKAND. - LAKOSSÁGA. - DEHBID. -
SZERZŐ ELHATÁROZZA HOGY VISSZATÉR. -AZ EMIR 
MEGÉRKEZÉSE.- SZERZŐ TALÁLKOZIK VELE.- BÚCSU
ZÁS A HADZSIKTÓL, S ELINDULÁS SZAMARKANDBÓL. 

Hinc quarto die ad Maracan da perventum est ... Scythiae cn finis 
est regio, habitaturque ac frequentibus vicis, quia ubertas terrae 

non indigerras moc!o detinet, secl e tiam advenas invitat.- Q. 
Curtii Rufi libb. Vii. et viii. 

A BOKARÁBÓL Szamarkantlba vezető uton egész ka
ravánunk két sz ·kérr ' olvadt le, melyek egyikében 
én haclzsi Szalihhal, másikában haclzsi Bila! ült az 

övéiveL Nádgyékény védett a nap ellen, s nekem nagy ked-
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vem lett volna szőnyegemre végig dőlve pihenni, ele lehe
tetlen volt, mert e kezdetleges alkotásu járm(í döcögése 
mindenfelé hajigált. A folytonos odaütődéstől nemcsak fe
jünket séttők meg, hanem az első r:íkban ugy érc:z.tem ma
gamat, mintha tengeri-betegség szállt volna meg; és sokkal 
többet szenvecltem e szekéren, mim <l vvén, melynek hul
lámzó mozgásától eleinte nagyon féltem. A szegény lónak, 
- e nehéz, széles taliga elé fogva, melynek idomtalan s nem 
is teljesen kerek kerekei a mély homok- vagy iszapban csak 
nagy nehezen görclülhetnek, - a kocsist s abrakos zsákját 
is kell vinnie, s a turinnannak igaza van, ha azt monclja 
hogy: nem tudja miként fogják magukat a buharaiak a tul
világon azért igazolni, hogy a lóval, e legnemesebb állattal, 
oly rosszul bántak. 

Minthogy Baveddinből éjjel indultunk el, kocsisunk, ki 
kokanc!i születésü volt s az utakat nem ismerte tökéletesen, 
eltévedt. Igy éjfél helyett csak hajnalban érkeztünk Mezar 
nevü kis városkába, mely Bokarárói 5 tasnyira (ferszak) van 
távol s a Szamarkanclba vezető uton els6 állomásnak szol
gál. Itt csak rövid ideig állapod tunk meg s délután Sejk Ka
szimba érkeztünk, hol nehány collegánkkal találkozánk, kik 
Gidsdovánon átmentek, s késő éjig pihentünk. 

Bár már az el6tt is sok csodás dolgot beszé ltek nekem 
a culturáról, mely a Buhara és Szamarkanel közti terlileten 
virágzik, talán kissé túlzott várakozásaim ma még nem tel
jesedtek , habár az út mindkét felén , kevés kivé te llel , min
denütt müvelt földet láttunk; s csak a legközelebbi reggelen 
lettem meglepetve, micl6n a Csöi-Melik kis sivatagon átha
ladva - mely 4 órányi széles s 6 órányi hosszu, s melynek 
karavanszeraja s vizfogó medencéje van - a kerminehi ke
rületbe léptünk. Itt, tehát utazásunk harmadik napján, majd 
minclen órában, sőt sokszor félóránként egy-egy kis Bazar
lidzsaj-on (vásárhely) haladtunk át, melyekben több ven
déglős éleimikereskedő volt, sa folytonosan főlő óriási sza
movárok, mint a civilizario és kényelem non plus ultrái buk
kannak fel. E falvak Perzsia és Törökország falvaitól egé-
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szen különböz6 jellegük van; a parasztházak jobban el van
nak látva a föld te rményeivel , s ha csak több fa volna, azt 
lehetne mondani, hogy a pontuszi hegyektől kezdve, mett 
itt ér véget a szabad vegetatio, ez az egyetlen pont, hol nyu
gati vidékeinkez hasonló virány található fe l. 

Délfelé Kerminehben állapodtunk meg, kedves kert
ben, beárnyékolt tó partján. Barátaim társasága folytono
san becsesb lőn el6ttem, mert elválásunk ideje már nem 
volt távol , s nehezen szokattam a gondolathoz, hogy a 
nagy urat Szamarkaodból Európába vissza , egy magamnak 
kell megtenntem. . 

Kenninehből napnyugvás körül inciultunk el, mert a hCís 
éj sokat sanyargato tt állat számára némi megkönnyebbülést 
nyujtott; éjfélkor két órán át pihentünk s állomásunkat a 
legközelebbi reggelen értük el, még miel6tt beállt a hőség. 
Az uton sok hely"Litt részint egész, részint töredezett mér
föld-mutatókat találtam négyszög kövekb61 1, melyek még 
Timur idejéből származnak, mi nem megl epő, miután 
Marco Polo Oktaj kán idejében szabályos posta-utakat talált. 
Különben az egész uton Bokarától Kasgarig még láthatók 
volnának az egykori cultura nyomai, melyek sokszor bár 
megszakasztva, de messze be Kináig még észrevehetők. A 
mostani emir is ki akarja magát tüntetni hogy a nép álszen
teskedésének hizelegjen, az út melle tt több helyütt kis te
rasse-alaku magaslatokat állitatott fel imádkozásra, melyek, 
mint rögtönzött mecsetek, minden arra menőt kötelességé
nek te ljesitésére intenek. Igy minden korszaknak megvan
nak a maga törkvései. 

A mai éjt Mir faluban a mecsetben töltöttük, mely csinos 
virágkert közepében magaslik Nyughelyemet a tó közelé
ben készitém el s nagyon elcsodálkoztam, mid6n éjfélkor 
egy csoport veszekedő turkman riasztott fel. Ezek ama 

l A követ törökül tasnak hivják, me ly szó mérfóld helyett is használtatik. Igy a 
perzsa ferszeng (a mai ferszak) fer (magas) és szcng (kő)-ből van összetéve. 
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tekke-lovasok voltak, kik a Kokanel elleni hadjáratban az 
emirnek segélycsapatokul szolgiltak, s most a kirgiszektől 
elfogbit zsákmánynyal Mervbc térwk haza. Az mit~ civili
záini akarta őket s közülük többekne k fell >r turbanokat 
adott, hogy a vad szőrös bőr-süv ·g •k ·t le t ·gyék. meddig 
az emirnél voltak, a turbánokat csak elviselték, az uton 
azonban, min hallom, mindnyájat elaclták. 

Mir-b61 Kette Kurga-ba (nagy vúr) érkeztünk, mely kor
múnyzói székely, hol a leghiresebb vargák vannak az egész 
kánságban. Minthogy a várba, melynek magas falai és mély 
árkai vannak, éjjel nem vonulhatni be, a karavanszerajok 
egyikében maradtunk, melyek a vúron kívül az uton cso
portosoc\nak. Itt minc\en kocsikkal volt tele. s általában az 
utakon feJtünőleg nagy élénkséget találtam, minthogy a 
hadjúrat foglalkoeltatá a jármüveket BuJura és Kokanel kö
zött. Kette Kurgan-ból külön út vezet a sivatagon át Karsiba, 
mely négy órányivallenne rövidebb, mir1t a Szamarkanclból 
oda vezet() út; az utazóknak azonban vizet innen kell ma
gukkal vinniök, mert ez uton a sivatagon át az állatok szá
mára ugyan több, az emberek számára azonban csak kevés 
kút vat~. A theaárus-bódé előtt kocsisokat és parasztokat 
hallottam politizálni, mi itt a vidéken inkább van megen
gedve, mint Bokarában. A szegény emberek el voltak ra
gadtatva, mid6n emirjök h6si tetteiré51 szóltak; azt beszélték, 
hogy Kokanc.lból Kináig nyomult elöre, s miután Keleten 
mimlent meghóelitott, Irant, Afghanisztant, Tndiát és Fren
gisztant is, melyeket szomszédos országoknak tartottak, 
Rúmig akarja elfoglalni , hogy igy a világ a szultán s az emir 
között megosztassék 

Ötödik s utolsó állomásunk Szamarkanel előtt Daul volt, 
miután a jelentékenyebb Karaszu-t elhagytuk. Az út nehány 
magaslaton át vezetett, melyekről a balról emelkedő nagy 
erdőségek láthatók voltak. Azt mondták nekem, hogy ezek 
az üt felében Bokaráig terjednek, s hogy a kitaj és kipcsak
fée két özbeg-törzs tartózkodási helyéül szolgálnak, kik az 
emirrel sokszor jagi-k (ellenségek), s minthogy erdőikben 
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minclen zugot pontosan ismernek, nem oly könnye n rií macl
hatók meg. Bár Szamarkand törté n •ri jclcnt()s ~ • ~ l illető 
nagy várakozásaimat már Bokarában körülbe lől l •h rn trék, 
még is kim Jndhatlan kiv<i r1c:;iság fogoLt •l, mi I<Jn <t k ~ Je Lr<:: 
:~k vő C.<:?.banata h J.!, et muauá l m~;.:g nek •m, m · lym:l al
J <~Ixt~1 l rul~1e ~J _ágyaimnak M kk:.í ja . .'zorgosnn kö rü lt ·
krme l s rnr 16n ket ó tvl ml!I V<l gy hll l<>n1ró l er 'szk •dtünk 
l >, jó l mi elL idék köz~p ·n 1 ill ~tnt ;ím 111 g Timur vfl ro. á l. 
M g kell vallanom, h gy <l szín s kupolák >s Lornyok el. ő 
hatásn, rnely k a regg •li nap sugií ra itöl t •ljcs f ~ nyhen ra
gyogtak , ~ljá tságo: • ig ·r1 vonzó olt. 

Minthogy Szamarkand mincl multj.ának varázsa mind a 
' l ) 

tavo ság miatt, Európában valami rendkivülinek tartatik, 
meg akarom kisérteni, miután ecsetet nem használhatok, a 
vúros körrajzút tollal el6ti.intetni. Kérem tehát az olvasót 
üljön taligámra, s igy keleti irányban az el6bb emlitett he~ 
gyet fogja megpillantani, melynek teke alaku ormát a há
zikó koronázza, hol Csobanata, a juhászok szent patromrsa 
nyugszik. A hegy aljában terCrl el a város, mely terjedelemre 
oly nagy, mint Teherán; nincs ugyan oly sCírün épitve, ele a 
kimagasló épületek és romok által sokkal magasztosb te
kintetet nyújt. Aszemet legink{ibb meglepik az észak-kele
ten emelkedő magas, Jmpolaalaku épületek, a négy med
resze (pistak), melyek távolból ugy ti.innek fel , mintha egy
mással szomszédosak lennének. Ha kevéssel el6re me
gyünk, elé5bb kis csinos, majd pedig jobban befelé délnek, 
impozáns;1bb kupolát találunk, az el6bbi Timur sirja, az 
utóbbi Timur mecsetje. Épen előttünk, a város dél-nyugati 
szegélyén, egy halmon a vár emelkedik, mely körül még 
m;ís épületek, részint mecsetek, részint sirok vehetők észre. 
S ha most az egészet slírün lombos kertekkel vegyitve el
képzeljük, Szamarkandról halvány fogalmunk van, melyet 
a perzsa közmonclással kisérhetünk: "Mikor lesz a hallás az, 
a mi a látás?" 

Hogy a jó hatás, melyet a távolban élvezhetni, a köze
lecléskor, leülönösen pedig a városba bevonuláskor teljesen 
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lc::ny -szik alig l ell ll\ gemlit ' ni .. zam·1rl<andban tenn ··
szctes n, hol tapaszt<tlá · o ly sol\b<l l. rül , a sa lódás l g
k '.S rübb, ~ mid6n a Dervaze 1 okarán -í t l ~menv , hos:zu 
ut n t •m •tőn l ereszti_il l ell ··tt vonuJnunk hogy a v{tros la
kolt rí!.sz -t hez jussunk 1 eszemb · j ll tOLl ·1 per."t.Sa ve r : " za
markand az g sz föld focusa ." s kedv t! 'ns~gem dacára 
jóizüt nevett m. A baz<í.rnak csak inncnsc) fe l n tért'Ünl· b · 
egy karavan emjba

1 
hol a hadzsik ingyen kapnak J.ak1st; d 

m "g ez 'st' n magánházba hivattunk meg, me! y a bazár 
tul 6 fel"n, Timur sirja közel 'h -n volt. Örömreljes n voltam 
meglepv 

1 
hooy házi azdúnl az emir hivata lnoka volt és 

pedig az ki a zatna rkmdl pal ta f !ügy let $v l val<~ me::g
bizva. 

Mintho zy az emir meg ri ez• · l okt~ndbóll h o l gy zel-
m >s hadjáratot fe j z ·tl be nehány na1 pal kés bbr volt b -
j lentv '

1 
utitársaim miattam elhatúroz~:<'il< , hogy • za twlrkand

b:m min<.laddig várni fognak, míg az mirt látom sa vi sza
térésre más alkalmas haclzsitársakat találok. Az időt azon 
látnivalók megtekintésére használtam fel, melyekben e 
város, szegényes külseje dacára; Közép-Ázsiában a leggaz
dagal b. lVIInt ha<Jzsi, <1 sz meknél kztitem minthogy azon
l an rnin len, még a · al töttén ri ~rdel ü is, szcnr legendCL
val an gyl ek ö tv , l öt J ss ~gem is lett, mi öhajum volt 
hog)' L. i. min.d nt megtekinrsek. Ill nehilny z·íz búcsujáró
hely van mely k látog•násában az ieJ gcnek bizonyos so
rozatot szoktak J öv tn i ez a hely l\ é~ személy k fonto. -
sága szerint történek Szamarkand ne z te ·s<e:gei leü·ásánál 
ez legyen a mi vezérfonalunk is, azon lll ·gszori tással, hogy 
oly helyeket és szenteket, melyek a történ tb n nem birnak 
jelentőséggel, el fogunk hagyni. 

Hazreti Sah Z inde. 

E szentnek tulajdonképeni neve Kaszim bin Abbasz; korejsi 
lett volna, sitt azért van nagy tekintélyben, mert amaz ara
bok vezére volt, kik Szamarkandba az isztarnot behozták 
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Sirja északnyugotra van a városon kívül, közel a város falá
hoz, azon épületben, melyet a nagy Timur nyári lakásnak 
használt, s mely hajdani fényéből sokat megtartott. Az egész 
egy magaslaton fekszik, melyre 40, meglehetősen széles 
márvány-lépcs() vezet. Felérve, a kis kert végén levé5 épü
lethez érünk, hol több keskeny folyosó egy nagy csarnok
ban központosul, s innen jobbra keskeny sötét folyosó 
vezet a szentnek szintén sötét sírjához. E részen kívül, mely 
mecsetnek használtatik, még más csarnokok is vannak, me
lyek tarka téglái és mozaikjai a legpompásabb szinekben 
ragyognak, mintha csak tegnap kerültek volna ki a mester 
kezébó1. Minclen uj csarnokot, melyet láttunk, két rikaat na
mazzal kellett üdvözölnünk, s mr fájt térdem, midé5n már
ványnyal kikövezett térbe vezettek, hol három zászlót, régi 
karclot s páncélt, mint a nagy emír ereklyéit ny1.1jtották fe
lénk megcsókolásra. Megtettem a hódolatot, mint minden 
más, de nagyon kétkedtem az ereklyék hitelességén. A 
szentnek kardja, páncélja, koránja s más ereklyéiré51 is be
szélt nekem, de semmit sem láttam. Ez épülettel szemközt 
a mostani emir kis medreszét épittetett, mely azonban úgy 
tünik fel, mint istálló valamely palota mellett. 

Meszdsidi Timur (Timur mecsetje.) 

E mecset a város déli részén van s nagysága, valamint a ke
szik (színes téglák) általi pompás diszitményeire nézve igen 
hasonló a Meszclsicli Sah-hoz, melyet II. Abbasz Iszpahán
ban épittetett, csakogy kupolája dinnye-alakú, mi Persiában 
nem szakott elé5fordulni. A korán feliratok arany szülüsz
betükben, a Szultanie romjaiban levé5 irat mellett a legszeb
bek, melyeket valaha láttam. 

Ark (vár) . 

A várhoz megleheté5sen meredek feljárás vezet; belsé5 és 
külsé5 része van, az utóbbi magánlakásokat tartalmaz, az 
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előbbit csak az emir használja. Bár a palotát előttem rend
kivLilileg nevezetesnek tüntették fel, e közönséges ház épi
tési alakjában, mely alig lehet 100 éves, semmi emlitésre 
méltót sem találtam. Elsőbben az emir szobáit mutatták 
meg, melyek közül az Ajne-kane, törött tükör-clarabokkal 
beragasztott terem, világ-csodának tartatik; engem azonban 
távolról sem érdekelt annyira, mint azon tér, melyet a Talari 
Timur (Timur fogadási terem) elnevezés alatt mutattak meg. 
Ez hosszu keskeny udvar, mely köröskörül fedett járdával 
van ellátva, s a homlokzatban a hires köktast, azaz zöld
követ tartalmazza, melyen az emir trónját állittatá fel, míg a 
csarnokban köröskörül a vazallok, kik a világ minclen ré
széből az emirnek teendő hódolásra siettek elő, rangjuk 
szerint votak felállitVéL A szinkör alaku középen három 
lovas hirnök állt, hogy a világhóditó szavát a legvégsőbb 
végen lakókkal azonnal tudassák. Minthogy a kő 41/z lábnyi 
magas, mindig valamely előkelőbb származásu fogolynak 
kellett zsámolyul szolgálnia. Feltünő, hogy a monda szerint 
e colossális kő, mely az emlitett magasság mellett még 10 
lábnyi hosszu és 4 lábnyi széles, Bruszszából hozatott volna 
ide. A kö mellett jobb oldalon a falban fél kókuszdió alaku 
vas van elhelyezve, melyre arab felirat vésetett kúfi betük
keL Ez is Bajazed Jilclirim szultán kincstárából hozatott ide 
s valamely kalifának amuletül szolgált volna. A kő felett ma
gasan láttam a falon arany divani-irással irt két fermánt, az 
egyiket Mahmucl szultántól, a másikat Abdul-Meelsici szul
tántól, melyek Stambulból Szaid emir és Naszrullah emirhez 
külclettek, s valamint a rukszati-namaz-t, azaz hivatalos en
gedélyt az imádságra2 , ugy a rejsz (vallás-felügyelő) tisztsé
gébe való beigtatást tartalmazták Ennek adományozása a 
buharai emireknek, régtől kezdve az illem szabálya volt. A 
mostani emirnek csak a trónra lépéskor szakták a köktason 

2 T. i. a pénteki imádságra, melyet minden szunnita csak a kalifa, vagy ennek 

képviselője után végezhet el. 
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a hódolatot elfogadni, különben csupán jámbor zarándokok 
látogatják, kik három fatiha-t monclva, különös áhitattal dör
z.~ölik fejöket a kövön, honnan egykor dicsteljes fejedel
meik parancsai a legtávolabbi Ázsiába visszhangzottak Sza
markanelban ugy beszélnek Timurról, mintha csak tegnap 
érkezett volna halálának hire Otrarból s tölem, mint osz
manliLól azt kérdezték, hogy mily érzelmekkel megyek 
annak sirjához, kitől szultánunk oly borzasztó vereséget 
szenveclett. 

Turbeti Timur (Timur sirja). 

Ez a várostól elélkeletre fekszik és csinos kápolnából áll, 
melyet diszes Impola koronáz s fal vesz körül. A meglehe
tősen magas kapunak mindkét felén két kis, a nagyokoz 
hasonló kupolája van. A fal és kápolna közötti tér fával van 
beültetve s ez kert lenne, mely azonban ma nagyon el van 
hanyagolv<t. A kápolnába való bejárás kelet felől van, a 
homlokzat, szokás szerint, dél felé (kible). Elóbb előcsar
nok-félébe juthatni, s ebből a tulajdonképeni káplnába, 
mely 8 szögletü s 10 lépésnyi átméröjü. A közepén, a ku
pola alatt, tehát a fő tisztelethelyen, két sir van, fejjel Mekka 
felé fordulva. Az egyiken sötétzöld, igen finom kő látható, 
mely ZIJ2 arasznyi széles, körülbelül 6 ujjnyi vastag és 10 
arasznyi hosszu, két darabra osztva. 3 Ez Timur sirja. A 
másik, mely ugyanily hosszu s kevésbé széles fekete kővel 
van fedve, Mir Szeici Berke, Timur tanitójának sirja, kinek 
oldalán a hatalmas emir háládatosságából akart eltemetterve 
lenni. Ezek körül más nagy és kis sirok vannak, az emir 
nejei, unokái és elédunokáinak nyughelyei, kik azonban, 

3 Az eldarabolás okai felől külőnféle állítások keringenek. Némelyek azt mond
ják, hogy a győzelmes Nadir sah a követ magához akarta elvitetni, s ez az uton 
összetört. Mások azt állitják, hogy eredetileg két darabból állt s egy kínai (mon
gol?) hercegné ajándoka. 

179 



h~ nem csa l(ldom, sak kés(}bb hozatrak ide a város külön
fclc rész~iből. A s ir- i.1~1t k pcrz.<;a s arn b ny •l v ~n annak, 
kOlönös dm:t6s k n •Ikül , magának · t~t emírnek sir-irata is 
igen ·gy ·p rü , s a l .. regen ·saládi n ' v s ··hol sin s l i-

hagyva. 
Mi a kcíp Ina l ls >jét ill U, ;l ret1dkivüli.leg müvészi ara-

beszkek gazdag arany zii sa l s pomp{tli azurk ld' l, való
l an mcglep6cn szépek · ·t Meeszume rarma'1 sir "ml 5k~nek 
h ·l j • l omban (Persiában , csak halvfLny k 3pet nyujtl·wr 
err61, b:.ír ez utöbl i gazdagon <111 kiállit va, s az dőbbi :nk 
sz •rény n :;z ~ p. A sirok fejrészén két !'<l ill ·á ll O< ~l ;dirnyll 
asztal k m ·l y<.:kre keleten a sz "nl l ön.yv k h · l yez r tnek) 
mdy k el6LL a mollák ~ jjel nappal , felváltv<~ ulv<~ssiik <1 ko
wnt. Ezért a wrl e vakf-jáb l (1.; gyeletes alapitv:,íny) i dijL 
kapnak. A m ll fl l , va lam int a mut vali (felügyelő) régről 
fogv<t rendesen a n<Jgaj tatMol közCl l étetnck , s most i 
nehány s:~.ők h<tju felügy l6 volt ou. Megl~togatám a fel
ügyelót s egy napig venelégén k ln:·ll ll l·•nncm. Különös 
keuye )'eiéül mcgmutalta tá a földalatti. , vagyi- ' l tulajdonké-

b • 

p ni sirt, melyn l megt~kintése, mint l izrosit tr, 'l bcH·ö \-
di ~knek is csak igen gyéren <::ng ·dtelik nt g. Ide l<t~skeny 
h sszu lép sc)n juLharni , m ly a bejfii"Í al<tll van ~s , ;n 
n kba 'Z L, mely a kápolna alaLL terül d. Ez 11. m sak ép 
o ly nagy, minL a ~ • lsű, hanem m ;g az arabeszkel is t1 leg
hi ··bb n va nnak ut:ínoz a sa si rok színte ép o ly rendb n 
V'tnnal<, minl rönn, l n •m oly számostile Azl állitják , h >gy 
Timur sirjában nngy kincs k r jlenck, mi azonban az. isztam 
törvény i e.llen.'re lenne, s igy v~lióclan. llt is van ra hle, ll1 -
lyen zerge-bőtT ' irt korán ~ ~kszik, nagy f li ban . MiJ1t több 
olda lróJ s hit "les forrásböll iztositouak U~\yarwz n példány 

4 Riza imam egy nővére, kii hosszu esdeklés utánMeemun kalifától engedéyt 
nyert, hogy Tuszban számkivetésben élő fivérét mcglátogathassa. Az uton meg
halt Kom ban, és siremléke, melynek belsejét előttem egy európai sem látta, Per· 

siában igen tisztelt bucsujáró hely. 
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ez, melyet Oszman, Mohammed titkára s második kalifa irt. 
Timur ez ereklyét Bajazed szultán kincstárából hozta Brusz
száhól s régtól fogva itt, mint drága kincs elrejtve tartatik, 
mert a többi müszülmán uralkodók kétségkivül rosz szem
me! néznének Bokarára, ha erről értesülnele 

A turbe homlokzatán ugy, hogy minclenkinek szemébe 
ötlik, kék alapon fehér betükkel a következő irat olvasható: 
"A szegény iszpahani Abdullah, Mahmucl fiának müve." Az 
évszámot nem találhatám meg rajta. A leüt épülettó1 mintegy 
100 lépésnyi távolságra emelkedik fel egy másik kupola, meg
lehetósen régi ele egyszeti.i építési szerkezettel, hol Timurnak 
egyik kedvenc hölgye nyugszik, ki szent gyanánt tiszteltetik. 
A kL1pola oldalán, egészen a magasban, gombolyagféle van 
felfüggesztve, mely a muj szeaciet-et (szálak a próféta szaká
lából) tattalmazza, s mely a minden olelalról megrepedezett 
kupolát már évek óta megóvta volna a beomlástóL 

Medreszék 

Ezek közül nehány még lakásul szolgál, a többiek azonban 
elhagyattak s nem sokára romokká lesznek. A legépebben 
megmaradtak közé tartoznak a Medresze Sirudar és Tilla
kari, melyek azonban Timur után sokkal késó1Jben épittet
tek fel. Az utóbbi, mely arany díszítményekben igen gaz
dag, s ennek folytán a Tillakari nevet, az az "aranyból ké
szült" elnevezést viseli 1028-ban (1618), bizonyos Jelenktos 
nevü gazdag kalmuk által, ki az iszlamra tért át, épittetett 
fel, s azon rész, melyet Kankának neveznek, valóban oly 
dús, hogy azt csupán a Riza imamnak mecsetje haladja tul. 
Ezzel szemben van a Medresze Mirza Ulug, melyet Timur
nak hasonnevü unokája, a szenveclélyes asztralog 828-ban 
(1434) épittetett fel, mely azonban már 1113-ban (1701) oly 
roncsolt állapotban volt, hogy- forrásom kifejezésével élve, 
- a cellákban tanítványok helyett baglyok tanyáztak, s az 
ajtókról, selyem függönyök helyett, csak pókáló lógtak le. 
Ezen épületben létezett a világhü·ü csillagvizsgáló-torony, 
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111 lyne k é pítése 832-1 en (1440) Gajasz-ed-din Dsemsid, 
Mwtjin Kasani s a lu ló:c; izraelita Szilah-ecl-din Dagdadi alatt 
k ·zdc:t u ~ · li l u · i alatt fejeztetett be. Ezen esiilagela 
Közép-Ázsiában - a Maraga-ban (Helagu alatt) a tudós 
Necism-ed-din által fel állitott esilagela után - a második s 
utolsó volt. Megmutatták ugyan az obszervatórium helyét 
is, de csak csekély nyomát tudtam annak felfedezni. 

Ezen há rom medresze képezi Szamarkandnak főpiacá t , 

vagy rigisztanát, mely kisebb ugyan a buharai rigisztannál , 
de azért még is te le van bódékkal s örökké zsibongó nép
tömeggeL 

Távol ettől s közel a Dervaze I3uhara-hoz látható az egy
kor valóban nagyszerü Medresze Haním, melyet Timurnak 
neje, egy kínai hercegnő, sajá t pénztárából épittetett fel, s 
mely, mint a monda beszéli, 1000 tanítványt látott volna e l, 
kik közül minclegyik 100 tilla évi fizetést kapott a vakf-ból. 
Ezen szám ugyan keleties lehet, ele a romok, melyek körül 
még három fal s a 100 lábnál magasabb homlokzat-épület 
(pistak) maradt fel, eléggé bizonyitják az egykori fényt. Az 
utóbbi tornyaival és meste ri kapuzatával hasonlithatlan 
szépszinü földmozaikkal van egészen beborítva, semellett 
a compositio oly erős, hogy a legnagyobb fáraelsággal tud
tam csak egy virágkelyhet le törni, s ebből is csak a belső 
három, egymásba hajló levélből álló bimbó maradt sért~t
lenül. Dacára annak, hogy a pusztításban nagy buzgóságot 
tanusitanak, bensejében még is - hol ma a Kokanel és Kar
siba járó szállitó-kocsik ütötték fel tanyájukat - látható a 
mecset, a csodás hatásu óriási rahle-vel, s a szamarkandi
aknak még sok évtizeden át kell rombolni és pusztitni , a 
míg minclent e lpusztítanak. 

A nevezett emlékeken kívül még nehány torony s ku
pola alaku épület van, melyek mult századok müvei. A 
mennyire lehetett, mincl megvizsgáltam, ele minden törek
vésem dacára nem találhattam fel azon hires görög s ör
mény könyvtár nyomát, melyet általánosan elte rjedt moncla 
szerint Timur, hogy fővárosát díszítse, Szamarkanclba hur-
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colt el. A mese, mert annak kell kinyilatkoztatnom, ereeletét 
egy Hacisator nevü örmériy papnak köszönheti, ki Kabulból 
jött volna Szamarkandba, s a tornyokban nehéz láncokon 
nagy foliansokat fedezett volna fel, mely tornyokba a dsi
nektó1 való félelmében egy müszülman sem mert lépni. E 
mese később, ha ne m csalóclom, valamely francia iró által 
dolgoztatott fel egy "örmények történeté"-ben, s minthogy 
mi európaiak ép ugy, mint a keletiek örömest játszunk min
clen titokba burkolt dologgal, azt aka rták, már t. i. a mi ré
gészeink akarták ugy, hogy az ázsiai világromboló nehány 
száz öszvért, görög s örmény kézirattal megterhelten küldött 
száz husz állomásnyi távolra, fővárosába, hogy tatárai ide
gen nyelveket és történetet tanuljanak. 

A mily kevéssé hiszünk tehát a nevezett könyvtár léte
zésében, ép oly határozottan kell azon állitásnak is ellent
monclanunk, mely Szamarkand építési emlékeinek kínai jel
leget tulajelonit Kina politikai határai ugyan csak 10, a tu
lajdonképeni Kina azonban 60 napi járásra van távol, s 
kinek a "mennyei birodalom" határ-záráról csak a legkisebb 
fogalma van, könnyen beláthatja, hogy mily kevés közük 
lehet a kínaiaknak a tetőtől talpig mahommeclanokoz, kik 
maguk is separatisták 

A Timur siremléke homlokzatán levő felirat, mellyel a 
Szamarkandban levő többi emlék is stilben és diszitmények
ben többé vagy kevésbé megegyezik, világosan tanusitja, 
hogy a mesterek persák voltak s ez emlékeket csak a Herat, 
Meshed vagy Iszpahanban levóK:kel kell összehasonlítani, 
hogy azoknak perzsa maclorukról meggyőződjünk. 

5 Lehetséges, hogy e romok csak a külvárosok egykori határátjelölik meg, mert 
R. G. de Clavijo, ki !403-ban Timur udvarához küldött követségben vett részt, 
azt jelenti (mint C. R. Markam forditásából, 172. l. látható), hogy a vára város 
egyik végén volt, tehát ott, a hol ma van. A nevezett fal-romok, melyek mély 
árokkal is el vannak látva, s az uj falak közölti tér, lakott lebetett ugyan, de nem 
tartozott a városhoz. 
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Ennyit a régi, a történeti Szamarkandról. Az uj városnak, 
melynek falai a régi fal romjaitól majdnem egy órányi távolra 
vannak\ hat kapuja van, s nehány a régi idóből fennmaradt 
bazárja, melyekben a hires bőrmunkák, s az izletesen dolgo
zott fanyergek, miknek zománcolatjai európai mesternek is 
becsületére válnának, árultatnak Timur városában való idő
zésem alatt a tolongás mind a bazárokban, mind a nyilvános 
téreken s utakon mindig nagy volt, me1t minden telve vala a 
hadjáratból visszatérő csapatokkal; a lakosok reneles száma 
azonban nem lehet több 15 - 20,000-nél kiknek két harmada 
özbeg, s egy harmaela taclsik. Az emír, kinek tulajdonképeni 
székelye Boicarában van, minden nyáron két-három hónapot 
szakott itt tölteni , mert Szamarkand magasban fekszik és 
csakugyan éghajlati elsőbbséggel bir. Míg Bokarában nyo
masztó hőség uralg, Szamaricandban a légmérsékletet igen 
kellemesnek találtam, csak a víz, melyet mint abi-hajat-ot 
(életviz) dicsérték fel, volt rendkivülileg rosz. Különösen szép 
a Dehbid (a tíz f(ízfa), bucsujáró- s egyszersmind üdülési 
hely, mely Szamarkandtól egy órányi távolra, a Zerefsanon 
tul fekszik, s melyet az itt nyugvó Makeium A'zam, ki 949-
ben (1542) halt meg, utódai laknak; ezeknek itt szép kanka
juk (klastromjuk) van s a zarándokok iránt igen vendégsze
retők. Dehbid ugyan valamível magasabban fekszik mint Sza
marka nel, de feltünt, hogy itt augusztus közepében szedret 
találtam; a nagy fasor alatt, melyet Nezr Divanbegi a nevezett 
szent tiszteletére 1632-ben ültettetett, még délben is hűs volt. 
A Dehbiclbe cezető uton megmutatták azt a helyet, hol a 
hires Bagi-Csinaran, azaz a nyárfa-kert állt, romok jelölik a 
palota helyét, ele a fákból egyetlen egy sincs meg. 

Bár nem akarunk egyetérteni a közép-ázsiaiakkal, kik a 
mai romokra még mindig "a paradicsomhoz hasonló Sza
markand" elnevezést használják, még is ha igazságosak aka
nmk lenni, Közép-Ázsia régi fővárosát, fekvése és a körülte 
levő buja növényzet miatt, Turkesztan legszebb városának 
nevezhetjük. a benszülöttele Kolcanelot és Namengant ugyan 
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fennebben dicsérik, ele ezeket előbb látnunk kell , míg a 
szépség koronáját nekik nyujthatjuic 

Miután Szamarkandban nyolc napot töltöttem, szilárdan 
el volt határozva, hogy innen, az elóbb emlitett uton a távoli 
nyugatra akarok visszatérni. Haclzsi Bila! magával akart 
ugyan vinni Akszuba s megigérte, hogy vagy Jerkend, Thi
bet és Kasmiron át Mekkába, vagy, ha a szerencse kedvez, 
Komuton át Eidsingbe (Peking) küld, de haclzsi Szalih le
beszélt, a ngy távolra s a rendelkezésem alatt levő kis tő
kére utalva. "Akszuig, sőt talán Konmlig- ugy monc\- el
juthatnál, mert acidig müszülmanok és testvérek vannak, kik 
téged mint rumi dervist nagyon meg becsi.ilnének; de 
onnan kezdve minden fekete hitetlenekkel van telve, kik 
nem gördítenek ugyan akadályt utadba, de nem is adnak 
semmit sem, Thibeten át talán találhatsz társakat Kasgarból 
vagy Jerkendből, de nem vállaihatom magamra a felelőssé
get, hogy most vigyelek magammal Kokanclba, hol a bá
boru által minden a legnagyobb rendetlenségben van. Ha 
Kokandot látnod kell, jöjj oda, ha majd csöndes lesz; e pil
lanatban azonban a legjobb, ha ama társakkal, kiket szá
modra találtunk, Beraton át Teheránba visszatérsz." 

Bár nemes barátom e szavai nem kis hatással voltak reám, 
mégis néhány órán át hevesen küzködtem eU1atározásommal. 
Száraz földön utani Pekingbe, a tatárok; kirgiszek, kalmukok, 
mongolok s kínaiak ősi fészkein át, s utazni oly uton, melyre 
Marco Polo sem merészelt volna lépni, ez valóban nagysze1ü 
lenne! De a mérsékeltség hangja suttogá felém: Egyelőre elég! 
- - Áttekintvén az utat, melyet eddig megtetten1, láttam, hogy 
valamint az út hosszusága, ugy a valósitás módjára s mine
müségére sincs elődöm, s elgondoltam, hogy kár lenne ve
szélyes és bizonytalan célnak feláldozni eddig szerzett tapasz
talataimat, bármily csekélyek legyenek is azok. Elgondoltam 
továbbá, hogy csak 31 éves vagyok, saminem tö1tént, még 
megtörténhetik - ele most visszatérek. Hadzsi Bila! tréfálva 
hányta szemetnre, hogy nincs bátorságom; az európai olvas 
is talán egyetért vele, ele helyi tapasztalatok megtanitottak arra, 

185 



hogy a török közmondást: ,Jobb a mai tojás, mint a holnapi 
tyúk", legalább itt nem szahad megvetni. 

Elutazásom clől<észü l "[eivel voltam már teljesen elfog
lalva, midőn az emir diadalmas menettel vonult be; ez ne
hány nappal előre volt bejelentve, a rigisztanra nagy nép
tömeg gyült össze, de a bevonulás különös pompa által 
épen nem tlint ki. A menetet körülbelől 200 szer!Jaz nyitotta 
meg, kik az idomtalan buharai öltözet felett valami bőr hol
mit vettek fel, s ezért rendszeres csapatoknak neveztettek; 
ezeket messze távollovasok követék zászlókkal, üstdobok
kal, s Mozaffar ed-din emir s magasabb hivatalnokai, kik 
környezték, a hófehér turbánban és szivárvány szinü, bő 
selyem öltönyeikben inkább a női karhoz a Nabuchoclono
zor operából, mint tatár harcosok csapatjához voltak hason
lók, s csak a kiséret, mely között több kipcsak volt látható 
a legtörzsökösb mongol arcvonásokkal s nyillal, ivvel s pa
izzsal fölfegyverkezetten, emlékeztetett Turkesztanra. A be
vonulás napján az emir népünnepet hirdettetett ki, mely al
kalomkor a rigisztanon több óriási üst állittatott fel, s ezek
ben "fejedelmi pilau" főzetett, mely egy zsák rizs, elarabokra 
vágott három birka, nagy serpenyő juhzsir, miből nálunk öt 
font gyertyát lehetett volna önteni és egy kis zsák répából 
állt. Minthogy tetszés szerint osztogattak, az evés, ivás nagy
ban folyt. 

A legközelebbi napra arz, vagyis nyilvános auclientia volt 
kihircletve. Felhasználtam az alkalmat, hogy barátaim kisé
retében magamat az emirnek bemutassam; de nagyon meg 
voltam lepetve, miclőn a belvárosba való belépéskor egy 
mehrem feltartóztatott, ki tudtunkra adá, hogy a Eaelevlet 
(felség) engem egyedül kiván látni, társaim nélkül. Nem
csak én, de barátaim is roszat gyanitottak; azonban követém 
a mehrem-et, s miután egy órán át várakoztattak, oly sza
bába szólittattam, melyet már eló1Jb is megtekintettem, s ott 
az emirt veres posztó matrácon találtam fekve, irások és 
könyvek között. Nagy lélekjelenléttel gey kis szurát manci
tam el a szokásos imával az uralkodó jóléteért s az amen 
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után, melyet az emir visszhangoztatott, az uralkodó köze
lében ültem le, a nélkül hogy erre engedélyt nyertem volna. 
Merész viseletem, mely különben a dervis-jellemnek egé
szen megfelelt, feltünt az emirnek; szig01·u szemembe né
zett, mintha engem, ki hosszu gyakorlat által a pirulást egé
szen elfeledtem, zavarba akarna hozni s igy szólt: 

"Hadzsi! Rumból jösz, mint hallom, azért, hogy Baha
ecl-clin s Turkesztan többi szentjének sirját meglátogassacl." 

",gen takszir! (uram!) S azért is, hogy áldott szépségecl
ben Celsemali mubarek, a szokásos udvariassági szólam) 
épülhessek." 

"Különös, s más célod épen nem lenne, n1iclőn oly távoli 
országból jösz?" 

"Nem, takszir! Hogy a nemes Bokarát s a bájos Szamar
kandat lássam - melynek szent földén, mint Dselal sejk 
megjegyzi, inkább a fejjel, mint lábbal kellene járni - már 
régtől fogva legbensóbb vágyam volt. Különben nincs más 
foglalatasságom s már hosszu idő óta, mint clsihangeste (vi
lágjáró) kóborlok a világban." 

"Hogyan? Te sánta létedre dsihangeste vagy? Ez valóban 
különös." 

"Legyek áldozatod6 tahszir! (ez ami "bocsáss meg"-ünk
nek felel meg). Dicsteljes ősödnek (nyugodjék békével!) 
ugyan e hiánya volt, és mégis elsibangir (világhóditó) volt." 

E felelet tetszett az emirnek, utazásom után tudakozó
dott s a benyomás feló1, melyet Buhara és Szamarkand reám 
tettek. Megjegyzéseim, melyeket mindig perzsa versekkel 
és koran-idézetekkel füszereztem fel, az emirre, ki maga is 
molla s meglehetősen jól beszél arabul, jó hatással voltak. 
Szerpaj-t 7 (öltözet) és 30 tengét adatott nekem s azon pa-

6 Timur, kitől Buhara mostani fejedelmei ncemzetségüket, alaptalanul leszár
maztatják, kőztudomásulag sántitott, miért is cllenségei Timur lenk-nek (Tamcr
lan), a sántitó Timurnak nevezték. 
7 Tulajdonképpen Szer ta pa j, azaz tetőtül talpig; oly öltözet, mely turbán, felső 

ruha, öv és csizmából áll. 
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rancsesal bocsátott el, hogy másodszor látagassam meg Bo
karában. Miután a fejedelmi ajándékot kézbesitették, ittaso
dottan siettem barátaimhoz, kik szerenesém felett nem ke
véssé ötvendettek Amint hallottams valószinünek tartom, 
Rahmet bi kétértelmü jelentést tett rólam; az emir ezért fo
gadott bizalmatlansággal, s ennek legyőzését egyes egyedül 
nyelvem szerenesés gördülékenységének tulajdonithatom. 
A "Quot linguas calles, tot homines vales" rajtam tökélete
sen beteljesedett. 

Barátaim ennek megtörténte után azt tanácsolták, hogy 
Szamarkandor a legsietősben hagyjam el,s hogy magában 
Karsiban sem iclőzve, a lehetőleg sebesen menjek át az 
Oxus tulsó partjára, hol a vendégszerető erszari-turkmanok 
között a Heratba menő karaván megérkezését bevárhatom. 
A válás órája ütött; érzem, hogy toliam gyönge arra, hogy 
az olvasónak a köztem s a nem kevésbé megindult nemes 
barátaim közti fájdalmas jelenetről h(í képet tüntessek elő. 
Hat hónapon át megosztozkodtunk a legnagyobb veszé
lyekben, melyekkel a sivatagok, rablók s elemek fenyeget
tek; nem csoda, ha az állás, kor és nemzetiség minden kü
lönbsége közülünk eltünt s egyetlen családnak tekintettük 
magunkat. A válás előttünk egyértelmü volt a halállal, s 
hogy is lehetne az másképen e vidéken, hol a viszontlátás 
majdnem lehetetlen? Szivem majd megszakadt, midőn el
gondoltam, hogy a világon e legjobb barátaimra, kiknek 
életemet köszönhetém, incognitóm titkát nem bízhatom s 
őket is tévedésben kellend hagynom. Előkészitém ugyan a 
vallomás utját, megakartam kísérteni, de a vallási fanatis
musnak, mely a művelt Európában sem ismeretlen, az isz
Iamitára borzasztó befolyása van. A Mohammecl tötvényei 
szerint halálos bi.innek8 tekintett tettemnek bevallása talán 
nem szakítja el egyszerre a barátság minclen kötelékét; de 

8 Mint murtaddot, azaz elpá1io!tat, agyonkövezni kellett volna engem. 
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mily keserü, mily szörnyi.in keserü lett volna a kiábrándulás 
az őszintén vallásos haclzsi Szalibra. Nem, e fájdalomtól 
megakartam óvni, nem akartam háládatlan lenni s inkább 
az édes csalóelásban hagytam. 

Miután társaim nehány zarándoknak, kiket Mekkába 
voltam kisérendő - átaelrak s ajánlottak, a hogy a legclrá
gábbat, a testvért vagy fiat lehet ajánlani, napnyugvás után 
a vár()s kapuján kikisértek, hol az uj utitársak által Karsiba 
bérelt kocsik vártak reánk. Mit gyermek sírtam, miclőn a 
legutolsó ölelkezésből kibontakozva, a kocsiba léptem; ba
rátai,m arzát is ellepte a köny, s még sokáig álltak ugyan
azon helyen, kezöket az ég felé emelve s Allah áldását 
esdve le hosszu utamra. Többször visszatekinté!<, ele csaka
mar eltüntek s csak Szamarkand kupoláit láttam a feljövő 
hold halvány világításában. 
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XII. FEJEZET 

SZAMARI<ANDBÓL T<AHSII3A A SIVATAGON ÁT. - NOMÁ
DOK.- I<ARSI, A RÉGI NAKSEB.- KERESKEDÉS l~S IP AH
CIKKEl(. - KERKI. - OXUS. - SZEHZŐ AHRÓL VÁDOLTA
TIK, HOGY MEGSZÖKÖTT RABSZOLGA. - ERSZARJ
TUI<KMANOK. - MEZARI SEIUF. - BELK. - SZERZŐ EGY 
BUHARAJ KARAVÁNNAL EGYESÜL.- RABSZOLGASÁG.
ZFJD. - AND-KUJ.- JEKETUT.- I<AJRABAD.- MAJMENE. 
- Al\I<ALE. 

Non suecurrit tibi quamcliu circum Barctra hae reas? 
- Q. Curtii Rufi !ib. vii. 8 

UJ utirársaimmal, J ik Ós, lVIergolan és Namenganból 
(kokandi kánság) valók voltak, az olvasót nem is 
akarom m g ismc.rtetni; korán sem voltak olyanok, 

mint barátaim s csakamar el is váltam tólük. Annál szoro
sabban csatlakoztam egy fiatal mollához Kungratból, ki Sza
markandig utazott velünk s onnan Mekkába remélt velem 
jöhetni. Jó szivü fiatal ember volt, ép oly szegény, mint én, 
urának tekintett s igen szolgálatkésznek mutatkozott. 

Szamarkanclból Karsiba három út van: l) a Sehri Szebz
en általi, a leghosszabb, s majdnem kerülőnek lehet mon
dani ; 2) a Dsam-on általi, mely csak 15 mérfölclnyi, ele 
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köves hegyvidéken át vezet, s igy ha kocsin nem is megte
hetlcn, mégis sok akadálylyal jár; 3) a sivatagon általi, mely 
körülbclé51 18 mérfölclnyi hosszu. Szamarkanclból az C1t a 
Bokarába vezető ir{myt követé azon halomig, melyről a vá
rost legelőször !áthatni. Itt balra kanyarodtunk, az út két jól 
mivelt falun vezetett keresztül, s miután három mérföldet 
megtettünk, a Robati Hanz karavanszcrajnál állapoclánk 
meg, hol az út megoszlik; a balsz{lrnyi Dsamon át vezet, a 
jobb felőli a sivatagon által. Ez utóbbira tértünk. E sivatag, 
azokkal összehasonlitva, melyeket előbb láttunk, inkább 
középszerü mezőnek nevezhető. Találhatók is minclen 
irányban juh[tszok, miután sok hnja van meglehetősen jó 
ivóvízze l, s ezek közelében vannak az özbegek sátrai. A 
kLttak többnyire mélyek, s mellettök tartalék-medence ké
szittetik fából vagy kőből, mely mindig négys~öget képez, 
s ebbe öntetik a kutból meritett víz az állatok megitatásán-L 
Minthogy a vedrek kicsínyek sa sokszori feli1Uzás csakamar 
elfárasztan{t a juhászt, erre szamár, vagy legtöbbnyire teve 
használtatik, mclyen a kötél a nyereghez köttetik, .s mely a 
kötél hosszuságának megfelelő téren elé5re menve, a vizet 
felhuzza. A jelenetben, melyet e kutak az ivó juhokklt sa 
komoly juhászokkal a csöndes estórákban nyujtanak, van 
valami költői , s igen meglepett a hasonlatosság, melyet a 
sivatag e része magyarországi puszt{tinkkal bir. 

A szigoru rendörségi felügyelet folyt{m, melyet a buharai 
emír mimlenütt alkalmaztat, az utakon itt is oly nagy a biz
tonság, hogy ne m csak kis karavánok, hanem egyes utazók 
is szaktak a sivatagon átvonulni. Músoclik napon az egyik 
kL1tnál egy Karsiból jövé) karavánnal talúlkoztunk. Az utazók 
között egy fiatal asszony volt, kit saját férje elárulva 30 til
laért adott el egy öreg tadsiknak. A nő csak a sivatagban 
tudta meg a gyalázatos üzérkedést, s szegény kiabált, sirt, 
haját tépte, s őrjöngve futva felém , kiáltá: "Haclzsim, te, ki 
könyveket olv:Jstál, mondd meg nekem, hol van megírva, 
hogy a müszülman eladhatja nejét, löté51 gyermekei van
nak?" Azt felelém, hogy ez bün, de a tadsik kinevetett, mert 
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a karsii kazi kelannal (féíbiró) valószínüteg már megegyezett 
s vételéréSI biztos volt. 

Minthogy a nagy hőség folytán csak lassan haladhatunk 
előre, két nap s három éj kellett, hogy Karsiba jussunk. E 
hely csak akkor volt látható, micléín azon egyenes magas
latra értlink, hol az út jobbra Kette Kurganba vezet, balról 
pedig a folyó kezdődik, mely Sehri Szebzből jön s mcssze 
karsin túl a homokban elenyészik. Innen a városig, mely 
két mérfölclnyire van távol, folytonosan müvelt föld és szá
mo~ kert között halaci az út, s minthogy a városnak nincs 
fala, csak akkor vettük észre, hogy benne vagyunk, miután 
a hiclat átléptülc 

Karsi, a régi Nakseb, mind nagyságára, mind kereske
delmi fontosságára nézve a bubarai kánságnak második vá
rosa, s a tulajdonképeni város s a várból (kurgancse) áll, 
mely az éjszaknyugati szélen van s csak gyönge eröditmé
nyekkel bir. Karsinak jelenleg tíz karavanszeraja s jól ellátott 
bazárja van, s midőn politikai zavarok nem akadályozzák, 
fontos szerepet játszik a Buhara, Kabul s Inclia közötti átme
neti kereskedésben. A lakosok, kiknek számát 25000-re szá
mitották, nagyobbára özbegek s a tmharai hadcsapatok mag
vát képezik. Ezeken kívül még taclsikok, inc\usok, afghanok 
és zsidók vannak itt; ez utóbbiak e helyi..itt azon szabaelaimat 
élvezik, hogy a város bens() részeiben is lovagolhatnak, mi 
a kánság egy részében sincs megengedve. Az ipar terén 
Karsi szinte kitünik, ele még inkább a közeli Hisszar, kések 
készítése által. E kések több fajtája nem csak Közép-Ázsia 
minden részébe, hanem a haclzsik által Perzsiába, Arábiába 
s Törökországba is kiszállittatva, három, sőt négyszeri áron 
is adatik el. Et,ry fajta, a clamascirozott pengék, melyeknek 
aranynyal vagy ezüsttel kirakott nyelök van, valóban müvé
szien van készítve, és tartósság s finomságra nézve a leghi
resebb angol készítményt is megszégyenitheti. 

Több kán és mollához szóló ajánlólevelek között, me
lyekkel barátaim elláttak, egy Karsiba is szólt, bizonyos 
Isan Haszanhoz, ki itt nagy tekintélyben állt. Meglátogattam 
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és barátságosan fogadott. Azt tanácsolá, hogy miután itt 
minden barom, de kLi l önösen a szamár nagyon olcsó, ven
nék egyet, s a kevés pénzem, mely fenmaradt, mint min
dcn hadzsi teszi , v{ts{trolnék kést, tCít , cérnát, üveggyön
gyöt, buharai z.~ebkenclőt, de kOlönösen carneolköveket, 
melyek Indiából hozatnak be, s itt olcsók, mert a nomád 
népek között, mclyeken át kell haladnunk, ezen árukon 
lehet valamit nyerni , vagy legalább is jobban eltengőclni; 
egy túért vagy nehány üveggyöngyért (mondsuk) sokszor 
kenyeret s dinnyét, egész napra elegendőt, lehet kapni. 
Láttam, hogy a jó embernek igaza van, s a kungrati mollá
val még az nap a nevezett cikkekből bevásároltam, s míg 
kurclzsinom egyik olelala kézirataimmal volt megtöltvc, a 
másik rövid áruk raktárának használtatott fel, s igy egy idő
ben antiquárius, clivatkercskedő, haclzsi és molla voltam, 
ki ezenkivül melléküzletként az áldás, nefesz, amuletetk s 
más csodás dolgok elacl{tsával is foglalkozott. 

Csodálatos {ttváltozás! Épen egy éve lesz, hogy e sok üz
letem volt, s most négy t~Ll közé bezárva, naponkint nyolc
tíz órán át kell irnom. Ott nomádokkal bajlódtam, kik az 
üveg-koralluk közül a legvilágosabb szinüt, az amuletek 
közül azt választották ki, melynek szegétyei a legvastagab
ban voltak piros szinnel ellátva; most kiadókkal, kritik{tval 
s a közönséggel van dolgom, kiknek ki.ilönbözö óhajai bi
zonyára nehezebben reljesithetők , mint egy egy fiatal turk
mannő vagy barna dsemsiclileány clivatizlése. 

Egészen meglepetve voltam, hogy Karsiban nyilvános 
mulatóhelyet találtam, minőre nemcsak Bokarában és Sza
markanclban, hanem magáb:m Persiában sem bukkanhatni. 
Egy ugyan is nagy kert, mely a Kalenderkane (kolclusház) 
szerény nevét viseli, a folyó partján fekszik, nehány fa-sora 
s virágágya van, s hol a bean moncle délutáni 2 órától 
kezelve napnyugvás utáni egy óráig iclőzil<. Több helyütt 
gőzölgő szamovarok vannak felállitva, mclyeket mindig 
több zárt társaság környez. E vig csoportok látása a Közép
Ázsiában utazóra valóban gyér jelenség. Karsi lakosai kü-
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Jönben kitCinnek vigs;tgunk s gondatlanságunk által, s a bu
harai kánság sirazi-ainak tart:tnak. 

Három napi itt tartózkodásom tán Molla lszhák (ez volt 
neve társamnak, a hmgrati moll{mak) s más két haclzsi tár
saságában Kerkibe indultam, mdy innen 14 mérföldnyirc 
van t;ívol, s melyhez csak egyetlen egy Ctt vezet. Karsitól 
kéL mérfölclnyire nagy faluba értünk, mely mint hallottam, 
gazdag is, s melynek neve Fejzabad; átmentlink s az éj 
cgvik felét egy cisterna romjaiban töltöttLik el, melyek itt 
nagy számmal vannak, s mind Abdullah kán idejéből szár
maznak. Bár minclenütt barátságos a vidék, még is figyel
meztettek, hogy Karsitól kezdve vigyázzunk, miután itt oly 
turkmanok is vannak, kikben nem lehet bízni. Szamarain
kat a rom egyik szögletébe helyeztük el, s az előrészben 
podgyászainkra lcfeki.'lc.lvén, felváltva éjfélig aludtunk, 
mikor is elindultunk, hogy a déli hé5ség előtt érjük el a kí
tüzött állomást. A dél még messze volt, midőn a Szengszu
lak cisztern{thoz érkeztünk. Mídőn ezt távolból sátrak s le
gelő állatok által körülvéve láttuk, megörl'lltünk; most már 
bíztosak voltunk, hogy vizet találunk, mi előbb kétséges 
volt, miért is szamarainkat vizkészlettel terheltük meg. A 
ciszterna kupolaalaku magas boltozata, bár már 200 évnél 
idősb, még egészen sértetlen, s igy nehány fülke is, melyek 
az utazónak árnyékot nyujtanak. A ciszternát, mely völgy 
mélyedésében fekszik , tavaszkor a köröskörül olvadó hó, 
valamint az esöviz telje:;en megtölti. Most a víz csak három 
lábnyi magas volt; a Kungrat és Najnun törzsekbeli özbe
gek 200 s{ttra által vala körülvéve, kiknek egészen mezte
len gyermekei az állatokkal együtt lubicskoltak a vizben s 
jóízét kissé elronták. Minthogy innen Keridig hat mérföldet 
szoktak számítani, állatainkra nézve e megleheté5sen nagy 
utat éjjel akartuk megtennis a napot alvásra használtuk fel. 
Nyugalmunk azonban sajnosan megzavartatott, mert a 
nomád leányok csakamar észrevették koralljainkat és teve 
s lótejjel telt nagy fatálakkal siettek elő, hogy cserekeres
kedésre meghivjanak. 
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A nap nyugta után egy óra mulva elindultunk. Csöndes, 
szép éj volt s alig mehettünk négy órán {It, miclé5n mind
nyájan az álom általlegy6zctve pihenésre leültünk s a kan
tárral kezünkben elaludtunk. Csakamar nehány lovas riasz
tott fel, kik vigyázatlanságunkat szemünkre hányták s tova
indulásra intettek; felugrottunk s részint gy<Jlog, részint lo
vagova, a mint a nap fölkelt, megérkeztünk az Oxushoz, 
melynek innenséí partján van a kis váracs, a tulparton pedig 
mereclek magaslaton a határvárs körülte Kerl<i városka. 

A két m<1gaslat között folyó Oxus majdnem kétszer 
olyan széles, mint a Duna Pest s l3uda között. A vizroham 
azonban igen nagy, ele ennek dacára több zátony van, s 
minthogy kissé lejjebb ragadtatturik, ;itkdésünk három 
egész órán át tartott. Ha az átkelés a legkönnyebb, t. i. a 
nyári hónapokban, midőn a folyam a legjobban megúadt , 
minclig jó félóra telik bele, mert hallatlan, hogy valamely 
vizi jármlí itt átkelhessen a nélkül, hogy a hajósok a vizbe 
ne menjenek s azt kötélen ne vontassák a kevésbé mély 
helyeken át. Szerencsére a hőség nem volt oly nagy, mint 
Kanka melletti átkelésünkkor,s csak keveset kellett szen
vcclnünk. A hajósok elég emberségesek voltak s nem fo
gadtak el tőlünk átkelési clijt. Alig hogy azonban a tulsó 
partra megérkeztünk, a kerkii kormányzó clerjabegije feltar
tóztatott s arról vádolt, hogy megszökött rabszolgák va
gyunk, kik Persiába, eretnek hazájukba akarnak visszatérni, 
s arra kényszerített, hogy minclen holminkkal a vár belse
jébe menjünk, hogy ott maga a konn{myzó által hallgattas
sunk ki. Elgondolhatni meglepetésemet e gyanú felett. 
Három collegám, kik arcjellegük s beszédük által azonnal 
elárulták eredetüket, nem is értettek ez alatt s csakamar sza
badon is bocsáták azokat. Ellenem több kifogás volt, de 
micléSn láttam, hogy szamaramar erővel akarják elvenni, 
dühbe jöttem, sa tatár-török nyelvet a konstantinápolyi szá
járással fölcserélve, átadtam utlevelemct s erélyesen köve
teltem, hogy mutassák meg azt a bi-nek (kormányzó) vagy 
pedig személyesen bocsássanak hozzá. 
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Lármámra a vár topcsubasi-ja (a tüzérség parancsnoka), 
szüll:tett perzsa, ki rabszolga volt, s c helyzetből emelkedett 
fel a parancsnoki tisztségre, a derjabcginek valamit fülébe 
sutlogoll. Ez után magához vont s elbeszélte, hogy 'Eibrisz
ből, szülővárosából, többször volt Stambulhan, sa rumi em
bereket igen jól ismeri, legyek nyugodt, velem, valamint 
holmimmal semmi baj sem történik; mimlen idegennek 
azonban alá kell magát vetnie a vizsgálatnak, mert minden 
sz:dxtddá lett hazatérő rabszolg;ínak itt a határon két arany 
vamo1 kell fizetnie, és sokan, hogy magukat átcsempésszék , 
különféle Cilöltözköcléshez folyamodnak. Ezután nemsokára 
megjött a szolga, ki utlcvelcmet a kormányzóm1k megmu
tatá, s ezzel együtt öt tcngét adott hozzá, melyet a bi aján
dékozott nekem a nélkül, hogy koldultam volna. 

Mintbogy Kerl<i a határvár, s a Heratból ve:t,ctő uton 
ugymondva Bokarának kulcsa, részletesebben abrjuk le
írni. A vármüvck, mint emlitém, két részre vannak osztva. 
A jobb parti v{tr igen kicsiny, csak négy ágyuja van, s béke 
idején csak nehány é5r lakja. A tulajdonképeni vár a balol
dalon, a magaslaton épült kastélyból {dl, melyet három fal 
vesz körli l s melyben, mint hallottam, 12 vas s 6 s{lrgaréz 
ágyu van. A falak fölclbéíl épültek, de megleheté5sen eré5-
sek, különösen a lcgalsóbb, mely '5 láb széles és 12 láb 
magas. A vár körül van a városka, melynek l 'SO hCtza, 3 
mecsetje, kis bazárja s l karavanszeraja van, jó fal s mély 
árok is veszi körül. A lakosok özbegek és turkmanok, kik 
kevés kereskedést, több földmüvelést Liznek. A város fa
lának közelében van a hires Kcrki imam sirja, ki sok exe
geticus munkCtt irt. A Kedd tartomány CsareJsuj vidékétől 
a Hadzsi Szalih (hib{Jsan Hodsa Szalu-nak nevezett) révig 
tcrjed az Oxus partján, oly messzire, a meddig c folyam 
csatornái folynak. E vidéket az Erszari-turkmanok lakják, 
kik az egyetlenek, kik adót fizetnek az emirnek, hogy a 
többi törzs ellenségeskedése irányában biztositva legye
nek. A buJurai cmirnek ezelőtt az Oxus túlpartján még 
más birtokai voltak, melyeket a gyéSzclmes Doszt Mobam-
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mecl kán foglalt el tőle, ugy hogy most CsarcJsuy és Kerki 
kivételével mi sem maradt meg neki . 

Minthogy nagy s~tjnálatomra azt hallottam, hogy Molla 
Zeman, a Bokaráhói Heratba me n{) karaván feje, csak 8 
vagy 10 nap mulva érkezik meg ide, tanácsosnak tartottam 
ez időt inkább a turkmanok közötti utazással, mint Kerld
ben eltülteni, s Molla lszhák túrsaságában Kizilajak és Ha
szanmenekli törzsököz mentem; ezek körz nehány molla 
volt, kik barátaim társaságában Bokarában láttak. Az erszari
turkmanok, kik csak 200 éve lőtt költöztek ide Mangislak
ból, s 40 év óta ismerik el Buhara fensóbbségét, a turkma
nok nemzeti jelleméből igen keveset tartottak meg. Csak 
fé lnomádoknak nevezhetők; nagy részük fölclmiveléssel 
foglalkozik, s a kizárólagos marhatenyésztők is törzstársa
iknak vad jellemét, de az ősi erényeket is elveszték Bul1ara 
civilizáló törekvései elvették tőlük a kardot s derék tenné
szetességüket, s a koránt és vallási képmutatást aciták cse
rébe. Elfelejthetienek a jelenetek, melyeket házigazdám, egy 
legtekinté lyesb turkman isan há zában láttam. Kalfa Nijaz a 
szentességet, tanulságot és tekintélyt atyjától örökölte, egy 
tekkic-je (klastroma) volt, hol bizonyos társaságot alakítot
tak, mint Bokarában. Ehhez még izn-et (engedélyt) nyert 
Mekkából a szent költemények (kaszide seriO felolvasására , 
s ha olvasott, vizzel telt csészét szokott maga elé tétetni , 
melybe minclen költemény befejeztekor beléköpött. A sza
vak szentségétől áthatott nyál azután mint csodás gyógyszer 
adatott el a legtöbbet igérőnek Az erszarik csak egy tulaj
dont tartottak meg a turkmanoktól csonkitatlanul, a ven
dégszeretetet, melyben minclen idegen részesittetik, marad
jon az ott egy napig vagy egy évig, mert a tadsíkok kivéte
lével egész Turkesztanban e közmondást: "Hóte et poisson, 
en trois jours poison" még nem ismerik. Házigazdámmal az 
ova-jától két napnyi, Kerkiből négy vagy öt napnyi járásra , 
s a régi BeliHól csak öt órányi távolra levő Mezari Serifhez 
(a nemes sir) is tettem kirándulást. Minthogy azt állitják, 
hogy ez Alinak sirja, egész Turkeszta nban fontos bucsujáró 
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helynek tartjálc A csodás sirt, Sahi Merdan Ali-ban (a hősök 
kirúlya , t.i. Ali), mint Mezart szintén szokták nevezni, a tör
ténet fe ljegyzése szerint Szanelsar szultún (1150) idejében 
találták meg. Minthogy Belk köröskörül romokkal van elbo
rítva, melyek a eliv-ek (ördögök) ic.lejébéíl még kincseket tar
talmaznának, a nevezett szultún itt ásatásokat tétetett, s ez al
kalomkor fehér kó1)ől készült táblát találtak, melyre ez volt 
irva: "EzAlinak, Ebutalib fiának, a nagy hős és a próféta tár
s8nak sírja. " E körülmény ránk nézve csak annyi érdekkel 
bir, mert beló1e kimutathatjuk, hogy a régi Belk romjai (me
lyet a keletiek Ümm-ül-biladnak a városok anyjának nevez
nek) , öt órányira terjedtek. Ma csak nehány földhalom mu
tatja a he lyet, ho l a régi Baktra állt, s az ujabb romokból csak 
egy félig összecló1t mecset méltó az említésre, melyet Szaml
sar szultán, szelelsuk fejedelem építtetett. Belk ugyanis a kö
zépkor kezdetén az iszalmi civilizario főhelye volt, s akkor 
Kubbet-ül-Iszlam, az isziam kupolájának neveztetett. Feltünő, 
hogy itt ugyan o ly nagyságu és minőségü téglákat találtam, 
mint a jomutok közötti romokban, ele egyet sem fedezhettem 
fel ék-it·attal. Az ásatásokat kétségkivül nagy siker követné, 
de ezek csak akkor lennének lehetségesek, ha valaki 2-3000 
európai szurony ajánló levelével lenne ellútva. 

A mai Belknek, mely Turkesztan afgahn tartományának 
fé:íhelyéül tek intetik, s hol a szerclár helyőrségével egyiitt tar
tózkodik, csak télen van lakosa, minthogy már tavaszkor a 
legszegényebb is a magasabban fekvő Mezárra vonul, hol a 
hőség nem oly nyomasztó s a levegő nem oly rosz, mint a 
régi Baktra romjai között. Míg ez a veszélyes skorpiók soka
ságáról hírhedett el, az elóbbeninek a csodás piros rózsákról 
(Güli szurk) van jelentékeny hire. E virágok Alinak állitólagos 
süián1 nóneks valóban szinre s illatra nézve a legszebbek, me
lyelcet valaha láttam. A babona, mely különben az átültetés 
kisérleté t már előre meghiusitá , azt beszéli, hogy e virágok 
más földben, sőt magában Mezarban is nem tenyésznének 

1 Ali tulajdonképeni siremléke Nedzsef-ben van. 
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Hosszas v{trakozás után végre értesitve lettünk a herari 
karaván megérkezéséről. Kerkibe siettem azon hitben, hogy 
az utazást folytathatom, midőn a hazatéré5 rabszolgák által 
fizetendő vám felett keletkezett viszálykodás az elutnúst 
ismét elhalasztá. Molla Zeman karavúnjában ugyan is kö
ri.ilbelől 40 szabaddá lett rabszolga volt, résint Heratból, ré
szint Persiából, kik védelme alatt, melyet a szegényeknek 
drágán kellett megfizetni, indultak haza, mert ha magányo
san mennek , :.lZon veszélynek vannak kitéve, hogy az uton 
ismét elfogatnak, s másodszor adatnak e l. Bár Zeman az 
összes határhivatalnokokat jól ismerte, még is, valahányszor 
csak átkelt, minc!ig baja volt s pedig nem annyira a clij, mely 
itt meg van állapitva, mint a rabszolgák száma miatt, melyet 
é5 mindig meg akart kisebbiteni, a hátóságok pedig na
gyobbra tenni. A kit nem ismernek, mint rabszolgflt fogják 
meg, s minthogy ez ellen mindenki védelmezni akarja 
magát, a lármának, veszekedésnek hincsen hossza vége. 
Végül még is mindent a kervanbasi tetszésére kell bizni, ki 
100-150 utas közi.il, kik alúja vannak rendelve , csak azokat 
nevezi meg szabaddá lett rabszolgáknak , kik arcvonásuk, 
beszédök vagy m:ts ismertető jelek folytán félreismerhetle
nek Általában a csavargók s oly utazók, kiknek nincs ha
tározott céljuk, a legtöbbször gyanusittatnak, s minthogy 
ezek leginkább hadzsiknak szokták magukat nevezni, Molla 
Zemannak az a politikúja, hogy Bokarában, a mennyire 
csak lehetséges, minél több haclzsit hoz össze, s ezeknek 
soraiba aztán rabszolgáit mint álhadzsikat rejti el. 

Egész napig tartott, míg az árucsomagok, emberek, 
tevék, lovak és szamarak megvizsgálva lettek; végre útra in
dultunk egy vámhivatalnok kiséretében, ki szigorún ellen
őrködött, hogy valljon valamely mellékúton nem csatlakoz
nak-e más utazók a karavánhoz. Csak miclőn már túl vol
tunk a lakott részen, mely egyszersmind Bokarának is ha
tára, tért vissza a hivatalnok, s mi utunkat a sivatagon át 
folytattuk, melyen keresztül az Andkuj káns{tgot két nap 
alatt voltunk elérenclől<. 
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Míg a csöndes éjjelen, jól megrakott csaesim virgoncan 
tova poroszk:tlt, el6ször villant át agyamon az örveneletes 
gondolat, hogy a buharai kúnság nür lütam mögött van s 
most visszatéró1;en vagyok a kedves nyugat felé . Elgondol
tam, hogy utazúsi tapasztalatom ugyan nincs sok, de vissza
hozom a legclrágábbat, - életemet; és szivemet alig csillapil
hat~im le azon örömérzés alatt, hogy talán további utamon 
is a SZGrencse által kisértetvén; elérem Persiút, legforróbb 
vágyaim Mekkáját. Karav{munk, mely 400 teve, nehány ló 
és szanürból állt, hosszu láncolatot alkotott, s miután egész 
éjjel Llerekas<m haladtunk, késő reggel Zejcl {tllomúsra érkez
tünk, melynek nehány kútja van rosz vizzel, s mely Kerl<itól 
hat mértföldnyirc fekszik. Mint mincljárt az első {tllomásnál 
észrevettem, a karavánban kivi.ilem még sok más egyén volt, 
kik vágyva tekintettek Közép-Ázsia legdélibb határára. Ezek 
a szabaddá lett rabszolgák valának, kikkel mi haclzsik együtt 
csoportosocltunk, s kik között a legszomorúbb viszonyokat 
fedeztem fel. Mellcttem egy az öregség alatt meghajlott apa 
volt, ki fiát, egy 30 éves férfiút Bokaráhói váltotta ki, hogy 
honn hátrahagyott menyének a férjet, unokáinak az atyját 
visszaadja. Az ár 50 arany volt, oly összeg, mely a szegény 
öreget koldusbotra juttatá, de ő igy szólt: "Inkább elszenve
elem a szegénységet, minthogy fiamat láncok közt lássam." 
Hazája Kaf volt Persi<íban. Nem messze téílünk egy más 
egyén feküdt ugyan e városból, egy még eróteljes, de a bá
natban megőszült férfiCt, kitó1 a turkmanok nehány évvel ez
elótt elraboltúk nejét, nővérét és hat gyermekét. A szegény
nek egész évig kellett Kivában és Bokarában utaznia, hogy 
a rabszolgasúgban sinylöd6 családját megtalálhassa. Hosszu 
keresés után megtuclta, hogy neje , növére s két legifjabb 
gyermeke a rabság sulya alatt elveszett, a fenmaradt négy 
gyermek közül csak kettCit válthatott ki, mert a másik kett6-
ért, kik csinosan felné5tt lónyok voltak, igen magas váltság
díjt követeltele Ott ült egy fiatal herati, ki ötven éves anyját 
váltá ki . A nö csak két évvel ezel6tt, miclőn Heratból Gu
rian-ba férje s legidé5sb fia kiséretében ment, lett megtá-
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maclva s miután a férfiakat, kik véc\elmezték, a turkmanok 
lándzsái és kareljai alatt látta elhullani, véghetlen szenveclé
sek után Bokarában tiz aranyon adatott el. Most kettős árt 
kellett fizetni , mert a vevó1Jen felismerték fiát, s a gyermeki 
é rzelmeket uzsorús móclra kizsákmányolt5.k. Még egy szc
rencsétlent kell fülemlitenem Tebbeszből, ki nyolc év előtt 
jutott rabságba, s két év előtt atyja által váltatott ki. Apa és 
fiú hazatéró1Jen, szülővárosuktól csak három órányi távol
ban támadtattak meg a turkmanok által , visszakisértettek Bo
karába s eladattale Most minclketten ismét megszabadultak 
s hazájukba térnek vissza . 

De minek fessem tovább e sötét képeket? Sajnos, hogy 
ezek csak egyes vázlatok ama fájdalomtelt csapásokból, 
melyek ama vidékeket, különösen azonhan Perzsia észak
keleti részét, évszázadok óta pusztítják. T !gy tartják, hogy a 
tekketurkmanok közül jelenleg 15.000 lovasnál több éjjel
nappl rablómerényleteken töri fejét, s könnyen elképzel
hetjük, hogy e zsákmányszomjas rablók mily sok házat és 
falut, mily sok családi boldogságot rombolnak szét. 

Zejdből elé lfelé indultunk el. Az egész vidék sivár, sik 
sivatag, melyen csak itt-ott terem a kórának egy neme, a 
tevék kedvenc takarmánya. Meglepő, hogy ez állatok mint 
szakaszthatják le nyelveikkel és nyelhetik le a növényt, 
mely a legdurvább kezet is megsebezhetné. Folytonosan 
elélnyugati irányban halacitunk s a távolban nehány lovast 
mutattak a karaturkmanok törzséből, kik rablásra lese lked
tek s megtámadták volna karav{munkat, ha oly számosan 
nem vagyunk. Este felé letelepedtünk. A kalandorok kétféle 
irányban, hozzánk egész közel vágtattak el, ele miután ne
hány lövést külclöttek utánunk, nem kisértették meg má
sodszor. Napnyugvás után egy órával útnak indultunk s 
egész éjen át nagy vigyázatassággal haladván, a legköze
lebbi reggel Anclkuj város romjai közé érkezénk. 

A karaván az egykori város végén a kán csiharbagj{thoz 
közel telepedett le, az összes utazókkal, kik a lakók elhir
heclt rabJási vágya miatt a kervanbasi védelme alól nem 
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mettek eltávozni. Mint hallottuk, itt nehány napi taJtózkodás 
volt elhatározva, mert a vám miatti tárgyalások, melyeket a 
J<án vagy első vezirc személyesen vezettek, rendszerint 
hosszura nyultak. A kán , szokás szerint, kezeletben rendki
vüli nagy dijt követel az emberek, (azaz a rabszolgák), ál
latok és árukért; de minthogy alkudni lehet vele, a elijak le
sz~íllitása egyes egyecli.H a kervanbasi ideje és ügyességétől 
függ , Hogy ez unalmas üzletnél nem legyek jelen, a többi 
hétclzsival a városba mentem. Itt egy régi medresze híís ár
nyddban akartam pihenni, s a bazáron áruimat árulni, 
hogy azoknak eladásából a napi élelmet fedezzem s egy 
kevés pénzt is szerezzek. A romokban sokáig kalandoztam, 
míg a kán lakása közelében, egy mecset udvarában helyez
kedhettem el. A bazár csak nehány boltból állt, hol kenye
ret, s két vagy három raktárból, hol kis 1nennyiségü vásznat 
s kész ruhákat árultak. Jelenlétünk a piacot némileg meg
élénkité, nők és gyermekek reggelt()! estig állták körül ki
rakott áruinkat, ele még sem volt keletük, mert pénz helyett 
gyümölcsöt s kenyeret hoztak s oly országban, hol 50 cliny
nyét adnak el egy tenge-ért, a nyers termény-cserébe nem 
bocsátkozhattunk A clinnyék koránsem oly jók, mint az 
Oxus partján termők; ele feltünő, hogy e sivatag alaku vi
déken, melyet a Majmeneböl ide folyó kis sós patak csak 
kevéssé öntöz, a gyümölcs, gabona és rizs nagy mennyi
ségben terem. Nyáron e patak vizét, melynek rosz izét a la
kosok már megszokták, az idegen alig ihatja, s bár nem oly 
ártalmas, mint a buharai, mint monclják, mégis sok rosz kö
vetkezménynyel jár. Az éghajlatnak is rosz hire van, s egy 
perzsa vers joggal monclja: "Anclkujnak keserü sós vize, égő 
homokja, mérges legye, sé5t skorpiója is van; ne dicsérd, 
me1t ez a valóeli pokol képe. " Mind e hátrány dacára Ancl
kuj 30 évvel ezelőtt még igen virágzó volt s 50000 lakost 
számlált volna, kik a finom fekete, nálunk asztrakánnak ne
vezett báránybórrel Persiába nevezetes kereskedést üztek, 
s Bokarával, hol e cikk első miné5segben található fel, nagy
ban versenyeztek. 
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Andkuj tevéi is a legkeresettebbek egész Turkesztanban, 
különösen azoknak egy faja, mely ner-nek neveztetik, s a 
nyak és mellrőllefliggő gazdag széír, karcsú termet és ritka 
erő által túnik ki. Most ez állatok már ritkán találhatók, mert 
maguk a bennszülöttek is részint kivándoroltak, részint el
vesztek. 

Molla Iszháknak egy földije lévén itt, ki egyike volt a 
legtekintélyesebb imámoknak, s minket többször meghitt 
magához, alkalmam nyilt az itt lakó papi notabilitásokkal 
megismerkedni, és meglepetve láttam azon nagy rendetlen
séget, mely itt úgy az igazs{tgszolgáltatási mint vallási 
ügyekben uralkodott. A kazi kelan (főbiró), ki Buhara és 
Kivában nagy tekintélyben állt, itt a gúny tárgya; kiki azt 
teszi, amit maga eszével helyesnek talál, s ajánelékkal a le
gégbekiáltóbb blínt is jóvá lehet tenni. A lakosok ennél
fogva Bokarát, mint az igazságosság, Jámborság s föleli 
nagyság péklányképét emlegetik, és boldogoknak éreznék 
magukat, ha az emir őket kormánya alá venné. Egy öreg 
özbeg megjegyzé, hogy még a frengik (angolok) is, isten 
bocsássa meg blíneiket, jobbak a mostani müszi.ilman kor
mánynáL Hozú tevé, miszerint emlékszik még egy hekim 
basira (Moorcroft?), ki atyjának házában halt meg, még Haj
der emir korában; i.igyes varázsló és jó mvos volt, s csak 
rajta állt, hogy gazdaggá legyen, és mégis minclenki, még 
az asszonyok iránt is szerény s leereszkedő volt. Többektől 
kérdezősködtem ez utazó haláláról mimlenki azt mondta 
hogy lázban halt meg, a mi valószü~übb is a megmérgezte~ 
tésről szóló elbeszélésnéL 

Andkujnak jelenleg vagy 2000 háza van, melyek a várost 
teszik, s mintegy 3000 sátra, melyek vidékén, s a sivatag szé
lén és oázain vannak elszórva. Lakóinak számát 15000-re te
szik, nagyobbrészt alieli turkmanok, özbegekkel és kevés 
tadsikokkal vegyest. Anc.lkuj annak előtte úgy, mint Kulum, 
Kunduz és Belk, önálló kánságot képezett; de minthogy a 
herati főúton fekszik, az emlitetteknél jobban volt a buharai 
és afghanisztani kánok megtámadásainak kitéve. 1840-ig, azt 
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mondják, meglehetősen virágzó állapotban volt. Buhara fő
uralma alatt állt, és az Oxus felé eliadalmasan előnyomuló j ar 
Mohammecl kánt kellett feltartóztatnia. Ez négy hón~1pig ost
roml[t a várost, s végre rohammal bevévén azt, kiraboltatá és 
romba dönté; a lakosok nagy része pedig, mely már nem 
menekülbetett, az irgalmatlan afghanok fegyvere alatt hullt 
el. A mostani fejedelem, Gazanfer kán, hogy a végveszélyt 
kikerülje, az afghanok kezébe adta magát, ami egyrészt Bo
karát, másrészt a szomszécl Majmenét tette elkeseredett el
lensegeJvé; és mialatt mi Andkujban voltunk, a belki szerelar
ral szcmelyesen kellett részt vennie et,'Y ütközetben e város 
ellen, melyben a kis Majmene mindkettőjöket megverte. 

Karavánunkban ezalatt furcsa dolgok történtek. A vezir, 
a kán távolléte alatt megakarván gazdagodni a szerfcletti 
vámokból, már összeveszett a ketvanbasival. Aszóvita csa
kamar vad verekecléssé fajult, s miután a lakosok a kara
vánnak fogták pártját, mindkét fél komolyan fegyverkezni 
kezdett s a legvégsőre is kész volt. Szerencsére a jó inclu
latu, szelicllelkü kán visszatért hacljáratából, eligazitotta a 
vitás ügyet, leszállitván a vezir tulságos taksáit, s azon fi
gyelmeztetéssel bocsátott el minket, hogy vigyázzunk az 
úton, mert a turkmanok, felhasználva a politikai zavargáso
kat, nagyobb csapatokban folyvást bekalandozzák az uta
kat. Ettől azonban nem féltünk, mert katavánunk Anclkuj
ban kétszeres számra növekedvén, nem volt okunk a rablók 
megtámadásaitól tartanunk. 

Még az nap délután felkerekeclénk, és az Andkujtól egy 
órányira fekvő s gyülhelyül kitüzöttjeketut-nál ütöttünk tá
bort. Innen éjjel folytattuk utunkat, s első állomást a Maj
mene-ből folyó patak partján tartottunk, melynek medre né
mely helyen igen mély, partjai pedig fákkal slírlín be van
nak nőve. Andkujtól Majmenéig 12 mértfölclnyinek mond
ják az utat, melyet a tevék két nap alatt tesznek meg. Ez ál
lomásig négy méttfölclet mentünk volt, s a hátralevő nyokat 
könnyen megtehettük volna, ha a második állomást, Kajra
badot nem kellett volna titokban megkerülni, s reggelig 
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Majmene határát elérni. Kajrabacl ugyanis ekkor afghan kéz
ben volt, s a kervanbasi mélt{m óvakodott aL:t megköt:eli
teni, mert az afghanok rablásszerCí v<1mszedéseitöl még 
béke idején is van mit félni. Könnyen képzelhető, mint bánt 
volna most ezen város katonai parancsnoksága a karaván
nal, ha et: kezei közé kerül. Neh{my kajr<tbacli, kik a kara
vánban voltak, s szülővárosukoz közel, attól el akartak 
válni, kényszerittettek az utat velünk együtt folytatni, mert 
féltünk, hogy e lárultatunk, s teJfedeztetés esetében az afg
hanok az egész karavánt kifost:tották volna. l3{tr a szegény 
tevék nagyon meg voltak terhelve, mégis cléli tizenkét órá 
tól fogva másnap reggeli nyolcig szakadatlanul mentünk; a 
túlságosan e lfá radt állatok útközben elhagyattak, s nagy volt 
az öröm, midön másnap reggel szerencsésen elértük a maj
menei kánságot. Ez állomásnak kedönben az emberkéz által 
készitett akadályokon kívül még más nehézségei is voltak, 
mert mint egy kilenc mértfö klnyire Anclkujtól a viclék mincl 
domborubbá, s Majmenehez közeleelve mincl bércesebbé 
lesz. Ezenkivül még a veszélyes l3atkak nevü ingoványos 
té rség egy részén kellett áthatolnunk, melyen a forró időjá

rás dacára is mély volt az iszap, s ebben tevéink és szama
raink sokat szenvecltek. Nekem erős állatom volt, ele apró 
lábai nagyon gyakran besüppeclvén, végre megúnta a sok 
felkelést, és csa k nagy lárma , kérés és bú zavona után sike
rült Bálám e lová t puha feke lyéből ismét járásra birni. 

Egy kis , Akkale nevü vúros mellett ütöttünk tábort, mely 
négy órányira fekszik Majmenétéíl. A kervanbasi, hogy meg
köszönje istennek a szerenesés megmenekvést, két birkát 
ajándékozott a bacizsilmale Én mint senior, felszólittattam 
az ajándék e loszt{tsára; egész nap pecsenyéztünk kenye re
zés helyett, és este közös eréível egy telkin-t énekeltünk el, 
melyet egy zikr-rel kisértettem; azaz teli torokkal kétezer
szer kiáltottuk: ja hu! ja hakk! Innen jelentetett meg érkezé
sünk Majmenébe, estve felé egy vúmtiszt, egy udvarias 
özbeg jött minclent felü·ni. Még éjjel megindultunk, s más
nap reggel Majmenébe é rkeztünk. 
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XIII. FEJEZET 

MAJMENE. - POLITIKAI ÁLLÁSA ÉS FONTOSSÁGA. - AZ 
URALKODÓ FEJEDELEM.- Ff:LTÉKENYSÉG BlJHARA ÉS 
KAUUL KÖZT. - DOSZT MOI-IAMMED KAN. - JSAN EJUB 
ÉS MOLLA KALMURAD.- MA.JMENE VAR ÉS KÁNSÁG.
MECSZÖKÖ1T OROSZ FEGYENCEK.- MURGAB FOLYÓ 
ÉS BALA MURGAB. - DSEMSIDIEK S AFGHANOK. -TÚL
sAr.ns VÁM.- KALE NO.- HESZARE. -ADÓK ~:S ROSZ 
lGAZl;ATÁS AFGHANIÁUAN. 

Wilcl warriors of the Turquoise hills , a nel those 
Who dwell beyond the everlasting snows 

Of Hindon Kosh, in stormy freedom brccl. 
Their fort the rock, their camp the torrcnt's beci. 

Moore. Veiled Prophet. 

M
IELŐTf Majmenébe bevonulnánk, e viclék politi
kai viszonyaival akarom az olvasót megismertetni, 
mert nevezett vá ros e tekintetben fontos szerepet 

játszik, s némi eléíleges megjegyzéseket elkerülhetetlenekké 
tesz. Az Oxuson innen Hincluhisig és Heratig elte rjecléí 
viclék örök icléík óta folytonos háborúskodásuk s viszályok 
szinhelye volt; részint a rajta fekvő apró rabló államok ré
széről, melyek közől csak Kunduzt, Kulumot, Belket, Ak
csér, Szerepult, Siborgant, Andkujt és Majmenét emlitem, 
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részint a szomszédos buharai és kabuli emirek részéréSl, kik, 
hóclitási terveik eléSsegéllése végett vagy a viszálkodást szi
tották azok közt, vagy bele avatkozva ügyeikbe, egy vagy 
más várost magukoz ragadtak, függö állásba hoztak, és cél
jaikra felhasználtak. E két fejedelem féívetélytárs volt e vi
déken. E század kezdetéig, csekély kivételekkel Bokarának 
befolyása volt tl"1lnyomóbb, de az ujabb időben a durani, 
szaclcluzi és barekzi afghan törzsek által kiszorittatott, és 
Doszt Mohammecl kánnak részint erőszakm részint csel által 
sikerült mimlezen apró államokat, Beclaksan és Majmene 
kivételével hatalma alá hajtani. Ő alakitá a Turkesztan tar
tományt s tette Belket ennek fővárosává, mely egy szerclar
nak, ki mellé 10,000 ember, részben paltan (rendes sereg), 
részben benszi.ilöt katonaság és három üteg tábori ágyú 
adatott, lett székelyévé. A hegyes Bedakan birtokáért az eré
lyes Doszt Mohammed kán nem igen fáradozott; a benszi.i
löt fejedelem hííbéresének nyilvánirá magát, s az afghan pil
lanatra ki volt elégitve. Másként állt a dolog Majmenével, 
mely Bokarának fele útján fekszik , s ugy ]ar Mohammed 
kán, mint Doszt Mohammed kán által sikertelenül ostromol
tatott. 1862-ben, miclőn az öreg barekzi fejedelem utolszor 
nyúlt fegyverhez a h(ítlen Herat ellen, egész Közép-Ázisa 
remegett; ele Majmene ekkor is ellenállt, özbeg lakosainak 
vitézsége közmondásossá vált, s képzelhető a város büsz
kesége, miclőn Doszt Mohammed kán halála után avval áll
hatott elő, hogy ő volt az egyetlen, ki nem hódolt az af g han 
ha ta \omnak. 

Doszt Mohammecl kán halála, Közép-Ázsia történelmé
nek egyik legfontosabb eseménye, rögtön nat,ry változások 
és politikai zavargások jövőjeül tekintetett. A buharai emir 
elséS akarata az alkalmat felhasználni, általánosan ismert fös
vénysége dacára 10.000 tillát küldött segélyül a kis Majme
nének, s elvégeztetett, hogy az emir átkelvén az Oxuson, 
egyesült erővel fogják a közös ellenséget, az afghanokat 
megtámadni. De Majmene mostani uralkodója, egy 22 éves, 
tüzes fiatal ember, ki nem győzvén szövetségesét bevárni, 
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egymaga megkezelte a háborút, és nehány kis helyet elfog
lalván az afghánoktól, palotája kapujára 300 hosszuhaju 
fejet tlízött ki. A városban tartózkodásunk alatt épen új, 
nagy háborura történtek elókészületek. 

Karavánunk itt is a városon kívül táborozv{Jn, egy bizo
nyos lsan Ejubnak tekkiéjében szálltam meg, kihez hadzsi 
Szalihtöl ajúnlólevelet kaptam. Minclen áron ipariweltam ez 
ember .jó indulatát megnyerni, mert nagyon féltem, hogy 
Majnwnében olyan emberrel talúlkozhatom, ki által felfe
deztctlwtem, s igy a legnagyobb veszélynek lehetek kitéve. 
Ugyanis Konstantin{tpolyhan egy bizonyos Molla Kalmuracl
dal ismerkedém meg, ki majmenei szi.iletésünek adta ki 
magát, s a elsagataj török nyelvben négy hónapig tanitóm 
volt. E furfangos molla már a Bosporusz partján kinézte be
lőlem, hogy nem vagyok az a Resici efendi, kinek tartattam. 
Tudván szándékomat, hogy Bokarába akarok utazni, cice
ronémnak ajánlkozott, s azt monclá, hogy az angol Molla 
.Juszufot (Dr. Wo!D is ő szolgálta ezen útjában. Én kétség
ben hagytam szándékaim felett, mire ő Mekkába ment, s 
miután azt mondá, hogy onnan Bombayu és Karacsin ke
reszteli hazájába szándékozik, már Bokarában féltem a vele 
való találkozástól , mert meg valék gyéSződve, hogy dacára 
jóságomnak, melylyel elhalmozám, mégis a legcsekélyebb 
összegért képes lesz elárulni. Az afghan hadjárat által Maj
mene "és Buhara közt a közlekedés meglévén szakadva, 
elég szerenesés valék vele itt nem találkozni. Majmenében 
alig hittem őt kikerülhetni, s hogy támadását megelózzem, 
azáltal kellett szilárcl {Jllást foglalnom, hogy az által{mosan 
tisztelt Isan Ejub bizalmát s barátsúgát megnyerni iparkod
tam. H{Jrom napi tartózkodás ut{tn e városban jobbnak ta
láltam, ha magam kezdem meg a dolgot, és kérclezéSsköd
tem utána. "H~gyan, mondá az Isan csodálkozva, ismerted 
Kalmuradot? (Béke neki és hosszú élet nekünk!) Ő szeren
esés volt Mekkában halhatni meg, s kebelbarátom lévén, 
házamba vettem gyermekeit, s e kis fiú - tevé hozzá egy 
gyermekre mutatva, -az (5 fia." Egy egész zsinór üvegklárist 
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acitam a gyermeknek, három fatihát moncltam el az elhúnyt 
lelki üclveért, 1 és inclokolt félelmem igy véget ért. 

Szabadabban kezelék tehát mozogni, s egy utca sarkán 
nemsokára felállítám bódémat; mcly azonban, miután nagy 
sajnálkozásomra mitsem vásárolhattam hozzá, nagyon ki
csiny kezdett lenni. "Hadzsi Resid, mondá társaim egyike, 
késeid, tlíicl s üvegklárisaid felét már megetted, a másik felét 
s a szamaradat is rövid idő alatt megeszed, mi lesz aztán 
belöled?" Igaza volt, de mit tehettem? Jöv6m, különösen a 
közeleelő tél aggasztott, mert mcssze voltam még a perzsa 
határtól, s minclen kisérletem, erszényem megtöltésére, si
kertelen maradt. Különben csakamar megvigasztalt azon ta
pasztalás, hogy az özbeg sohasem ereszt el ajtajától egy cler
vist, haclzsit vagy koldust üresen; kenyeret, gyümölcsöt, s6t 
imitt-amott egy-egy darab ruhát is remélhettem, s ez untig 
elég volt utam folytatására. Hogy szenvednem, még pedig 
igen sokat kelJett szenveclnem, azt elképzelheti az olvasó, 
de a megszokás, sa Európába visszatérés édes reménye na
gyot könnyített terhemen. Édesen aludtam szabaci ég alatt 
a puszta földön, s túlboldognak érzém magamat, hogy a 
felfedeztetéstől és kinos haláltól való folytonos félelmen 
végre túladhattam, mert már senki sem kételkedett hadzsi 
voltomban. 

A majmenei kánság, a mennyiben lakva van, 18mértföld 
széles s 20 mértföldnyi hosszu; s a fővároson kívül 10 falu 
és helységből áll, melyek közől Kajszar, Kafirkale, Alvar és 
Kodsakendu emlitésre méltók. 

Az állandó lakosok és nomádokra oszló népséget 
100,000 főre teszik, nemzetiségökre legn;tgyobb részt öz-

l Teheránba érkeztemkor Jszmael efendi barátom, akkori megbizoltja a portának 
a perzsa udvarnál, beszélte, hogy érkezésem előtt egy hónappal egy majmenei 
molla ment itt keresztül, kinek személyleírása egészen megegyezett holtnak hitt 
mollámmal, s ki a követségnél cmlegctett is engem, mint volt tanítványát. Kal
murad tehát nem halt meg, és szerenesés sorsomnak köszönhetém, hogy nem 
találkoztunk. 
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begek a Min, Acsmajli és Daz törzsckb61; 6-8000 jól fegy
verzett lovast állithatnak síkra, s a mint már mondám, álta
lánosan ismeretesek vitézségökrőL Majmcne mostani ural
kodóját Hüszejn kánnak hivják, fia Hükumet kánnak, kit 
saját testvére, a mostani fejedelemnek még életben lev(í 
nagybátyja a vár faláról Jelöketett, hogy - a mint momlá -
derék fiának kezébe jussanak az ország dolgai. De ez még 
korn1ányképtelen levén, e gazság oka könnyen elgondol
ható; Mirza Jakub - ez neve a szcretetreméltó nagybútyá
nak , -- ugyan csak mint vezér szerepel, de kiki tudja, hogy 
ő urakoclik Hüszejn kán nevében. 

Majmenében különben jobban szerették a fiatal uralko
elót nagybátyjánál. Míg nálunk is kellemes külsejü férfinak 
mondanák, az özbegek szemében tehát valódi Adonis. Di
csérik jó szivét, s elfeledik azon kegyetlen törvényt, mely 
szerint a kán testi vagy pénzbeli büntetések helyett bármely 
alattvalóját Bokarába külclheti a rabszolgavásárra. A majme
nei kánok havonkint külclenek egy csapat ily szerencsétlent 
Uokarába, s ez régi szokás levén, senkinek sem tlínik fel. 

Majmene városa hegyek közt fekszik, s csak egy negye
clórányiról látható. Piszkos és rosszul épült, 1500 agyag
kunyhóból áll, van egy tégJából épült bazárja, mely már 
enyészetnek indul , három agyagból épült mecsetje s két 
tégJából rakott medreszéje. Lakosai özbegek, s ezeken kívül 
taclsikok, heratiak, s mintegy ötven zsidó család, nehány 
hindu és afghan, kik mincl egyenl() szabadságot élveznek, 
s vallási vagy nemzetiségi tekintetekbúl nem nyugtalaníttat
nak. Ami Majmenét mint várat illeti; sem az egyszerü város 
falak és árkokban, sem a város nyugati részén levő váracs
ban, nem találtam meg azon óriási er()sséget, mely Doszt 
Mohammecl kán angol módra fegyelmezett afghan tüzérsé
gének ellentállhasson. A földből rakott városfalak tizenkét 
lábnyi magasak, s öt láb szélesek, az árok sem mély, sem 
igen széles, a váracs ugyan egy magányosan fekvő dombon 
elég magasans meredeken áll, de közelében magasabb he
gyek vannak, melyekről egy üteggel pár óra alatt az egészet 
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össze lehet lövöldözni. Védószinü tehát, hogy Majmenc 
hires ereje nem falai s {trkaiban, hanem inkább védöi vitéz
ségében rejli!\.. Majmene özbegjeiben első pillanatra felis
merjük a merész s rettenthetetlen lovast, kivel csak a sehri
szebzi özbeg versenyezhet. E kis kánság határozott<m har
cias jelleme, mely még ehhez aMurgab folyónállevő hegy
szorost is birja, az afghanoknak vagy bármely más hóditó
nak, kik elélról nyomulnak az Oxus felé, minclig sok dolgot 
fog adni. Kerld erőditvényei kevés ellentállást nyujtanak; s 
a ki Bokarát akarja megnyerni, elébb Majmenét kell elpusz
titania, vagy barátságát magának bizotsitania. 

Itt m{tr nem vámi nehézségek, hanem magán érdekek 
tart{tk vissza a kervanhasit s karavánunk elsó kereskedőit. 
Legalább két vagy három lóv{tsárt akartak bevárni, mert itt 
olcsón szép lovakat lehet venni, melyek a vidék özbegjei s 
turkmanjai által vitsárra hozatnak s negyrészt Heratba, Kan
daharba, Kabulba, sót gyakran még Indiába is kivitetn@k. 
Olyan lovakat, milyeneket Persiában 30-40 aranyon láttam 
eladatni, itt 100-160 tengén lehet kapni; sőt még Buhara, 
Híva vagy Karsiban sem láttam ilyen szép és olcsó lovakat. 
De a vásCtron nemcsak lovakban van nagy választék, hanem 
termények és belföldi iparkészitményekben is, mint szó
nyeg s más részint pamut, részint teveszór szövctekben, 
melyeket a turkman és elsemsici nök készitenek Jelenté
keny a kismis (száritott szólló) únis és pistaeia kivitel Persi
ába s Bagdadba, mely cikkek mázsája 30-40 tengén kél el. 

Nyolcnapi itt mulatás után kimentem a városon kivül 
idóz6 karavánhoz, hirt venni utunk folytatásáróL Itt nagy 
csudálkozva hallám, hogy már egész nap engem keresnek, 
hogy négy , a kán nagybátyj{mak parancsára elfogott rumit 
szabaclitsak ki, mert a biró itélete szerint csak azáltal tisz
tulnak meg azon gyanú alól, mintha megszökött rabszolgák 
volnának, ha egy hiteles tanú bizonyitja, hogy csakugyan 
oszmém eredetüek. Dc mielótt a kánhoz mennék, bemura
tom az olvasónak földieimet, mert karavánunk c felette ér
dekes személyeit majd elfeleclém. Ez emberek orosz fe-
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gyencek voltak, kik Szibériából, a tobolszki kerületböl, hol 
nyolc év óta nehéz számüzetésben éltek, a nagy kirgisz si
vatagon :ít Bokarába szöktek, s innen Heraton, Mesheden 
.~ Teheránon keresztül Gümrl.ibe akartak visszatérni. Szöké
sök s egyéb kalandjaik története igen hosszú, azért csak ne
hány dolgot monclok el belöle rövidesen. 

Az utolsó török-orosz háborúban nagy razzia alkalmával 
(csapao), melyet hivatalból, vagyami valószinübb, saját ro
vásukra kezdtek, egy cirkáló orosz csapat kezébe kerültek, 
s ily 111< íclon Szibéri{tba vitettek. Itt nappal fát kelle vágniok 
a tobolszki erdökben, éjjel börtönbe zárattak, melyben ke
nyeret s levest, és csak ritkán húst is kaptale Ével<ig tartott, 
míg az öket az ercló1)en é5rző katonáktól oroszul megtanul
tak A beszélgetés bizalmat szült, nemsokára megkinált{tk 
egymást a voclkipalackkal, és múlt tavaszon, mikor egyszer 
a két őrt álló katona kissé mélyebben nézett a kancsó fe
nekére, a fegyencek tévedésból a tölgyfák helyett őreiket 
vágták le, fejszéiket felcserélték ezek fegyvereivel, és hosz
szas, veszélyes bolyongás után, mialatt füből s gyökerekből 
éltek, végre nehány kirgisz sátorra akadtak. Itt biztosságban 
voltak, mert a nomádok jó cselekedetnek tartják az ily szö
kevényeknek menhelyet adni. A kirgisz sivatagról Tasken
elen át Bokarába jöttek, hol az emirtó1 egy kis útravalót kap
tak; útközben ugyan többször gyanúba fogattak, mintha 
szökÖtt rabszolgák volnának, ele komoly veszély csak Maj
menélJen érte öket. 

Utitársaim s a kervanbasi nógatásáraIsan Ejub kiséreté
ben még az nap elmentem a várba. A kán helyett nagy
bátyja fogadott, ki nyilatkozatomat illetékesnek tartván, a 
négy szökevényt szabadon bocsátá. A megmenekültek 
könnyes szemmel moncltak köszönetet, s az egész karaván
ban nagy volt az öröm. Két nap mulva folytattuk utunkat 
Herat felé. 

Utunk innen folyvást hegyes vidéken vezetett. Az elsó 
állomásnak, melyet délnyugati irányban hat órai haladás 
után értünk, neve Almar volr, és szétszórva fekvő faluból 

213 



{tilt. Alig telepedett itt le a karaván, megjelent a majmenci 
vámszeelő nehány lovas kiséretében, valami utólagos vámot 
köve telni. Volt lárma, vitázás és órúkig tartó alkudozás , de 
végre engednünk kellett, s miut:.í n a ~zegény kervanbasi s 
a kereskedé5k úruik, állataik és rabszolg{tikért még egyszer 
megfizettek, estve tovább indultunk. Éjfél felé, mialatt Kej
szar nevü jelentékeny helyen mentünk keresztül, Narin ál
lomáshoz é rtünk, s ez öt mérfölclnyi út keskeny, termékeny, 
ele elhagyott völgyeken vitt keresztül , mert a szép vicléket 
a turkmanok, clsemsidik és firuzkuhiak rablúsai nagyon bi
zonytalanná teszile Nariban csak nehány óráig pihentünk, 
mert egy hét ór;íig tartó út volt előttünk. Miután egész nap 
szakadatlanul haladtunk, este a Csicsektü nevü falu és állo
mást értük el, melynck közelében egy más ik , Fehmgüzar 
nevü falu fekszik. A kervanbasinak s nehány más utitár
sunknak az innen elélkeletre a hegységek közt három ór{t 
nyira fekvé5 Kodsakenclu fa luban levén dolgunk, itt egy 
egész napot icl é5ztünk. E helyet tekintik Majmene és Tur
kesztan hat{\rának. Egy Devletmüracl nevü jüzbas i, ki itt 
mint határőr szerepelt, kamcsin pulu , azaz ostropénz2 név 
alatt ismét vámot vett rajtunk, most hannaelszor a majmenci 
kánságban. Mic!ón egy herati kereskedónek bámulatomat 
fej ezéln ki ez igazságtalan eljúrás felett, ezt felelte: "Hála is
tennek, hogy csak v;'ímot kell fi zetnünk. Azelé5tt Majmenén 
s Andkujn keresztlll az út nagy veszélylyd járt, mert a kán 
maga foszt<ltá ki a karaváno kat, s mi minclenünket elvesz
tök." Itt Csicsektu ban láttam az utolsó özbeg nomádokat, s 
meg kell vallanom, hogy mély megilleté5cléssel bucsuztam 
el e derék becsületes emberekté5l; se nép nonúcljai, kikkel 
': hívai és buharai káns{tgokban találkoztam, egész Közép
Azsiában a legjo bb hatással voltak reám. 

2 Közép-Ázsiában szokás a kisérő csapatnak, mint nálunk borravalót, ostorpénzt 
adm; se jiizbasi jogosittatolt kánja általminden átmenőtől , a nélkü l hogy neki 
kisérőiil vagy oltalmu l szolgá lt volna, vámot venn i; s ebben állt minden jöve
delme. 

214 

Itt egy csapat clsemsidi, melyet a kán Bala Murgabbó l 
küldött elénk, vette oltalmába a karavánt; mert az út innen 
egy jó széles völgyön vezet ke resztül, melytéí jo bbra a sza
rik-turkmanok, balra a rabló firuzkuhiak lalmak. A föld igen 
termékeny, ele uratlan s miveletlen. A mint hallám, az egész 
uton Boka rá tól iclúig, nem volt a karav{m oly fenyeget() ve
szélyne k kitéve, mint itt. Őrizetünket 36 jól fe lfegyverzett 
lovas elsemsich képezte, kikez még vagy hatvan harcképes 
ember csatlakozott a karavánból; és még is az egész uton 
johlwa balra minclen dombra táborszemek küklettek , s min
clenki a legnagyobb feszültségben volt; képzelheté5, mint 
érezhették magokat ily pillanatokban a szegény kimenekült 
rabszolgák, kik sok fáradság és nagy költséggel eddig elju
tottak, s most uj szolgaságveszélye által voltak fenyegetve. 
De a karaván nagysága s kOlönösen ébersége, szerencsésen 
megóvott minden támadástól. Egész nap pompás ré teken 
haladtunk, me!yeket az elé5rehalaelt évszak dacára térdig érő 
f(í és virágszónyeg boritott, s éjjel kipihenve magunkat, 
másnap reggel a Kale Veli vár romjaihoz érünk, melyben 
két év elé5tt még laktak, ele mely a szarik-turkmanok egy 
nagy alamanja általmegtámadtatva kipusztittatott. A benla
kók részint rabszolgákul aciattak el, részint agyonverettek, 
s a pusztán álló ház és várfalak rövid idó alatt teljesen 
romba fognak clé5lni. A elsemsich lovasok, kik még csak egy 
nap óta kísértek, már itt követelték kamcsinpulujokat; min
clen gyalog vagy lovas embernek egyszer, a rabszolg{tknak 
kétszeresen kell fizetniöle Azt állíták, hogy azon vámille
tékbé51, mely Bala Murgabn{tl szokott szeeletni, nekik mi sem 
jut, s igy követelésük igazságos. 

Csicsektuból való e lindulásunk után másodnapra este 
felé vége lőn a szép utnak s a völgyes vidéknek. A Murgab 
folyóhoz vivó út innen vad béreszoroson vezetett keresztül , 
mely helyenként igen mereclek s e mellett oly szlík, hogy 
egyes megterhelt tevék csak nagy nehezen bujhatnak <'it 
rajta. A mint hallám, ez az egyetlen járható út, mely a folyó 
partjához vezet. A seregeknek, melyek a Murgabon át akar-
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nak kelni, vagy a sivatagon kell keresztül mcnniök, s a sza
lorak és szarikokkal jó barátságban állniok, vagy az emlitett 
zur~)son ií th·trolnioJ< , hol :t ds • nsidi k barútságát kdl m g
ny ~rni, kik e mer lel< utakon a l ·gerősehb sc r ·,gnel i · nagy 
kárt okozhatnak. .. J éjf, ·Ir • eJt ünk a foly6 .l Hrtj1hoz, emb .r 
é á lht e llankud a a fiíradságos l érci utt'l ·sakatwtr m ·ly 
ál mb~ mcriilt. Midőn misnap reggel ~ l sj r d ·k, l;Jtta m, 
h gy ·gy magas h ··gyektől körül v tt ölgybe n vagyunk, 
melynek közepe, a Murgab3 tiszta zöld habjai által átmetszvc, 
kellemes l:ttványt nyujtott. Félóráig haladtunk a part hosszá
ban, az átkelésre alkalmas he lyet keresve, mert a folyó igen 
gyors, s bár nem nagyon mély, a magas partok s a víz med
rében lévő szildák miatt nem minclcnütr átgázolható. 

A lovak kezdték meg az átkelést, ezeket követték a 
tevék, s végül maradtak a szamarak. Ez állatok, a mint tudva 
van, a halál s tiizné l L jol ban félnek a víz és iszaptól; 
szükségesnek t·trtám t hat tm isznyámat, melyben utam leg
becsesb zsákmiínyai kéziram ün voltak, egy teve hátá ra 
tenni. Magam az üres nyeregbe ültem s ugy hajtám neki 
szamaramar a viznek Az első .léptekné l , melyeket az állat a 
ragadó folyam köves medrében tett, észrevettem, hogy baj 
lesz; le akartam szállni, ele ez feles leges lett volna, mert ne
h{my lépéssei odább paripám egyszerre e lesett, aztán a par
ton (tlló utitársai m hangos kacagása közben, megrettenve, 
gyorsan, a mint csak kivántam, átvágtatott a tul partra . A 
Murgab tiszta habjaiban élvezett reggeli hideg fürdé5 csak 
azért volt kellemetlen, mert nem öltözhettem át, s kénytelen 
valék néhány órát szőnyegnek és zsákokkal betakarva töl
teni , míg átázott ruhám a napon megszáraclL A karaván 
közel a várhoz tábort ütött, melynek belsejében házak he-

3 AMurgab a keleti magas hegységekben ered, melyek G hurnak neveztetnek, s 
éjszaknyugotnak foly Marcsa h és Pendsdeh mellett, míg végre Merv homoksi
vatagjában elvész. Azt mondják, hajdan az Oxussal egyesült; de ez lehetetlen , 
rnert öröktöl fogva rohanós hegyifolyó volt , mely homokos lapályon sohasem 
folyhatott messz ire. 
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lyett csupasátrak vannak, a hol is a clsemsidiek kánjai vagy 
fejedelmei székelnek 

AMurgab völgy ezen, Bala Murgab, azaz fe1sé5 Murgab 1 

nevü része, a hezarei magas hegyiime határátó l J\tlarcsahig 
(kigyókut) terjed, hol a szalm-turkmanok laknak; s örök 
idők óta a clsemsidiek birtok(tban van, kik icl6közben ugyan 
nehányszor e lüzettek, de ismét visszatértek. A vártól dél
nyugotra a völgy oly keskeny lesz, hogy hegyszorosnak 
voln;l nevezhetö, melynek közepében a Murgab tajtékot 
verV<o pokoli lármával rohan tovább. Csak Penelseleben 
felül, hol a folyó mélyebb s lassúbb lesz, tehet a völgy szé
lessége egykét mértföldet. Azt mondják, hogy azon időben , 
miclőn még Merv létezett, e viclék meglehetős vir{tgzó volt, 
ele most a turkmanok fészkelnek benne, kiknek lépte it min
denütt romok és pusztulás jelölik. 

A clsemsicliek Dsemsidtől, a pisclac!iak mesés királyátó l 
származtatják magukat. Ez állitás valóságát te rmésze tesen 
kétségbe lehet vonni. De tagadhatatlan, hogy perzsa ere
detüek, a mit nem annyira nyelvük, mint inkább tisztán 
irani arcjellegCik bizonyit, melyet e nomádok o ly szeplőtle 
ni.il őri ztek meg, a mint azt még Persi{mak is csak déli tar
tományaiban találhatjuic Évszázadok óta a perzsa nemzet 
legszélső határára vetőclve , a folytonos harcok által számuk 
nagyon leapadt. Nincsenek többen 8-9000 sátorn:t!, melyek
beri a nevezett völgyben s a határos hegységekben e l
szórva, nagy nyomorban élnek. Nagy részök Allahkuli kán 
által kényszeritve Kivába vándorolt át, s itt egy termékeny, 
az Oxus által vizzel gazdagon ellátott fö lelterületet (Kök
cseg) kapott lakelyül. Jobban is é ltek itt, ele a régi, bérces 
haza utáni vágy visszahajtá őket; s most itt mint uj települők 
élnek ismét, ele nem nagyon fényes he lyzetben. Öltözet, 
életmód és jellemre nézve a dsemsicliek egyenlők a turk-

4 Másoktól ismét azt hallám, hogy csak a várat hivják Bala Murgabnak. Jelen
tékeny helynek kellett lennie, mcrt a falakon belül sa kömyéken levő temérdek 

romból elmult cuiturára lehet következtetni. 
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manokkal; rablókalandoz{tsaik szintoly félelmesek, csak 
hogy csekély számuk miatt ritk{tbbak. Most kánjaik (kettö 
van ilyen, Mehcli kan, és alhthkuli kán) az afghanok bübé
resei s a herati szerdartól , a mint monclják, ezért gazdagon 
megjutalmaztatnak. Az afghanok már Doszt Mohammed 
kán id jéb n minde::.n á ron maguk részére iparkodtak a 
clsemsi li.ek fegy e re it megnye rni, részint, hogy a Murgab 
éjszaki hai'Í rá n fol yto nos őrs r "gök legyen a majmeneiek 
berohamísai e lle n, részint h gy a turkmanok hatalnüt, kik
nek barátságát még Doszt Mohammecl kán sem birta ma
gának a legnagyobb áldozatokkal sem biztositani, egye n
sulyozzák. Mehcli Jón, az emlitett clsemsicli főnök, azt 
monclják, hogy lényeges szolgálatokat tett Herat ostromlá
s'ínál, s ezért n m sa l Hz "l ha lt e minr k, hanem utódjának , 
a mostanl kirá l)' Sir li kánnak is te ljes kegyét megnyert . 

1z l ki. l ru fi a gy'ímj:í v;,í t - tte , td t He rm kormányzásár:_t 
hátra l agy u. z alg han hat·í rnak Murgabig va ló kite rjszt ' s -· 
t ·•hát n 11 ig~n va lósziní'í, m rr a d~>emsidi k H h mLi sze r
clar fensóbbségét el nem ismerik,~ azon pillanatban, midőn 
zsoldjoktól e lesnek, nyilt ellenségkép lépnének fel. 

Mint minclenütt, it is a karaván v:un-ügyei tették az elsé5 
s egyetlen nehézséget. Az egész uton azt hallám, hogy a 
Murgab bal partján kezdéklik Afghanisztan, hol legalább a 
rabszolgavámot nem szedik. De nagyon csalódtunk. A 
dsemsidiek htnja, ki a kervanbasival személyesen alkudo
zott a elijak fele tt, az árukötegek, állatok és rabszolgáké rt 
még többet fizettetett magának, mint az e l6bbiek, s miclőn 
clijszabályzata köztudomásra jutott, kétségbeesés szállt meg 
mindenkit, söt némelyeknél vége hossza ne m volt a sírás
nak. Még a haclzsiknak is minclen szamár után két frank 
v{tmot kelle fizetniök, a mi mindenkinek, de kellönösen 
neke m nehezemre esett. De legjobban megjárta egy indiai 
kereskedő, ki nehány teher ánist vett Majmenébe n 30 ten
g é rt. A He ralig val szállítás 20 tengébe került, vámképen 
fizete n ·ddig 11 L, s most még 30-at kiv:'tntak té5le, s igy 
csupá n kö ilség i 61 tengére rugtak. Azon roppant terhek, 
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melyek itt törvényes módon nehezednek a kere.~kedő vúl
Jaira, minden ke reskedelmi forgaimat gútolnak; sa lakosok, 
uralkodóik zsarnoksága miatt gyakran a természetnek e vi
déken vadon tennő kincseit, melyeknek jövedelme annyi 
szükségle tét fedezné háztartúsuknak, nem érté kesithetik A 
dsem.~icliek bérces haz[tjában húrom említésre méltó ter
ményt találunk, melyek vadon teremnek, s bárki által gyüjt
hetők: 1) pisztaciák 2) buzguncls, szintén a piszt<Jcia fának 
gviimölcse, mely egy évben pisztaciút, a másikban festőfa
kl:nL használható buzgundsot terem, az cléSbbiek batmanja 
'12, az utóbbié 6-8 frank; 3) terendsebin, harmatah1ku cukor
anyag, melyet ugy szednek, mint a mannát; ize nem rosz, s 
Heratban és Persiában cukorgyá rtúsra használtatik. A Bad
kiz (szóról sz.óra fordítva: "a hol a szél ered") hegység gaz
dagon adja az e mlitett cikkeket, melyeket a lakosok össze 
is szednek; ele a kereskedő a roppant vámok miatt csak 
igen keveset adhatvún értök, az inség általok alig enyhitte
tik. A clsemsicli nők pamutból s kecskeszőrból különfé le 
szöveteket készítenek, fökép egy nemét s posztónak, mely 
sal-nak neveztetik, s Pe rsi{lban jó áron kél e l. 

Négy napot tölténk a Murgab partján, az e mlitett romok 
közelében. Órákig eljártam e tiszta zöld vizü folyam part
jain, az egyes csoportokban elszórt sátrakat meglátogatni, 
melyek nyomorultul s elzüllötten néztek ki , s ócska nemez
rarigyokkal voltak befedve. Hiába kínáltam üvegklárisaimat, 
áld{tst és nefeszt, az embereknek csak kenyér kellett, s ily 
fényüzési cikkek után nem vágyódtak. A vallás sem áll itt 
nagy tekintélyben; s miután hadzsi és dervis _volta:11, nem 
nagy hasznomra lehete tt, s azon nagyobb loranclulast, me
lyet Marcsahba akartam tenni, abba kellett hagynom. Itt, a 
mint moncljúk, münar-okkal ellátott (tornyok s oszlopokkal; 
talún a parszi-k korából való) kéíromok vannak. E birt ne~n 
tartám egészen hitelesnek, mert különbcn az angolok, Iok 
Heratot s vidékét eléggé ismerték, emlitést te ttek volna 
rólok; s azért e bizonytalan hir miatt nem akartam magamat 

veszélynek kite nni . 
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Dala Murgabtól Her~ltig az utat lóháton négy napra teszik, 
tevén ezen bérces vidéken két annyira, s nekünk, kiknek 
tevéi nagyon meg valának terhelve, 111 : g több ' L l ll e számi
tanu nk. Két magas, a Murgabtól cl Ire látheiL hegy · ucsot 
két nap mulva szándékaztunk elérni. Mind1 etlőt d rbend
nck azaz zorosnal hívják; s min l k u6 magasabb, szűkcbb 
és m ~g könny ~bben v - l lme:l11et lllint az, me! y a Murgab 
job! [')<lllj"ir Majmenéb • v i. z. Minél tov•íbb h<liad az ember, 
annál vadregény · s bl l ·z a termesz t. Azon mag-ts szil la
tőn eg l lel;ern, m~Jy k az els(> derbenelet teszik; regi vár
rom k vannak melyekrdltarkábbn:í l tarkáhl regék t , z '•l
nek. Tovább, ·t második derbendnél, köz J ':l N!lJrgab (Xlf'tja
ih z, gy régi kéj-p·rlota r mjai l{rth<ttúl . llir·e • H lisz · jn 
Mirza s:w ltánnak volt ez nyári lak;'isa · ki itt !"gy Pu J Taban 
nevü kóhidat ~pitt tett, melynek nyomai rn ;g mt)St is észre
veh tc>k. J özép- z. ia ez n Jegmiv It bb uralkodój5nak ko
r-.1ban az egész vidék virágz< ll . a Mur •ab JYlrtján több ily 
kéjpalota áll . 

Tulhalad <'in a másodi! . z r· .~ m, "'ihagyruk a Murgaboc, 
s urunk j >bbra kanyaro lott nyugali irányban egy emelkedett 
siksúgr"<t, 111 ly t6szomszédja a , .ivatag azon részénel , hol a 
. zak>rok laknak. ln k ~zdődik a magas Telkghuzar h gy, rne
lyen öt Ólit t'trrou árl lésl.inl. Éjfél B··lé gy Mogor nevü lr · 
lyen áll ~' l ocltunk meg, s il1nen má ·n.rp r~ggel az egyi ori 
v-Jr s s vár a le No romjaih z ' ttünk, 111 lyek l örülrP hány 
meg a d ·rnsiclieknél is nyomorulta l b kü l jü heza r · -sátor 
voll. Ka /e No, a mint hallám, m -·g O "v lőtt virágz viíros 
volt, s a Pcrsiáhól .13( kará 'l men6 karavánoknak ral e.lyi\1 
szolgáiL A hnar -k akkori birtol osai, azon l>an eU izták ma
gokat, Herat kormánytil á ra ig nyek ll zeltek támasztani, s 
ezen utóbbi váro. •ll n vJs~Jt Imr ·ok <íltal tönkrejutottak A 
persákat is elle n ·ég ikké r Lték, m rt KontsZ<tnban rabló ka
lancljaikban a turkmanokkal versenyeztek. Akkor Kale No az 
volt a rabszolgakereskedésre nézve, a mi most Merv. 

Az itt található hazarék az iráni elemmel való összcve
gyülésök folytán nem 6rizték meg a mongol typust oly tisz-
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tán, mint a Kabul vidékén lakó rokonaik, s nagyobbrészt 
szunniták, míg ezek a siít{dmz tartoznak. Ha jól értesültcm, 
az éj.~zaki hazarék a cléliekt61 csak Naclir kor{tban váltak el; 
s a körülöttük lakók által kényszeritve tértek át a szunnit{tk 
szcctájához. A mint beszélik, a hezarekő mongolországi 6s 
lakclyökb61 Dsengisz kán által hozattak Közép-Azsia déli 
részébe, és II. Abbasz sah befolyása által térittettek a siis
musra. Felti.in6, hogy anyanyelvöket a persával cserélték 
fel. mely még az ;t!talok most lakott vidéken sem általáno
san uralkodó; s csak egy kis részök, emly közel Herathoz a 
hegységekben ciszigetelve él, s évszázadok óta szénégetés
sel foglalkozik, beszéli a mongol nyelvnek egyik szójárását. 
Magukat, valamint l<lkelyüket is Gobinak nevezile 

Baba kannak, a kalc no-i hezarék fejének, szegénysége 
s gyöngesége miatt a csak két napi távoságra fekvéí Herat
nak legalább fens6bbségét cl kellene ismernie. De 6 is füg
getlen fejedelemnek tekinti s akarja magát tekinteni, s alig 
telepedett Ic karavánunk a romok mellett, személyesen cl
jött vámot követelni. Uj vita s veszekedés. A kervanbasi kö
vetet akart Heratba küldeni panaszszal; a fenyegetés hasz
nált, s a vám helyell megelégedtek egy borsos kamcsinpu
luval, ele az istentelen kán szintén nem feledkezett meg még 
a haclzsikról sem, s ismét két frankot kellett szamaramért fi
zetnem. A kereskecl6k sok pisztaci{tt s bereket vásároltak; 
ez ütóbbi könnyü posztó szövet, melynek készitésében a 
hczarei nók kitün6k, s mely egész északi Persiában s Afg
hanisztanban egy csekmen nevü fels6ruha készitésére hasz
náltatik. 

Kalc No-ból ismét magas hegyeken át vezetett utunk 
Herat fele. Az egész úL csak husz mérfölcl, ele nagyon fá-

5 Persiában berbereknek neveztetnek, mely szó tulajdonképen egy városnak, 
Sehri-l3erbemek neve, me! y valaha Kabul és Hcrat közt a hegységekben létezett, 
s mclynck nagysága s pompiljáról csudákat beszélnek. Burncs Kabulról irt köny
vében igy szól: Jhe remainsof this imperial city of the same name (Berber) or 
still to be sccn. (232.1.) 
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radsúgos, és négy egész napig tartott, míg megtettlik Els() 
nap Alvar falunál állapodtunk meg, közel egy hajdani rab
lóvár romjaihoz, melyben Sir Ali Hczare tanyázott volt. Má
sodik nap az örök hóval boritott Szerabe nd hegycsucson 
keltünk át, melyen dadira a roppant tüzeknek, melyeket 
mincluntalan raktunk, majd megfagytunk Harmadik nap az 
út lefelé hajlott, koronként igen veszélyes helyeken vezetve 
keresztül; mert gyakran csak egy lábnyi széles ösvény futott 
végig a mereclek partj{m, s egyetlen tévesztett lépés embert 
és tevét menthetlenül elveszthetett volna. Szerencsésen le
értünk a völgybe Szercsesmehez, hol egy nagy patak veszi 
forrását, mely Herat éjszaki részét beneclvesitvén, a I-1eri
Ruclba ömlik. Negyedik nap végre a Herathoz tartozó s ettől 
négy mértfölclnyire es(í Kerrukba értünk. 

Miclőn a karaván tavaszkor Bokar{tba indult, Heratot 
még Doszt Mohammed kán ostromolta. Hat hónap telt el 
azóta; a város bevétele, kirablása s elpusztításáróli birt már 
rég meghallák, s az olvasó elképzelheti, mint vágytak már 
a heratiak csalácljokat, barátaikat, házaikat viszontlátni. 
Minclazonáltal egy napot kellett itt várnunk, míg a vámos, 
ki már reggel meglepett e lbizakodott, követel() afghanias 
fellépésével, minclen megérkezett és a hozottakról pontos 
lajstromot készitett. Én Afhanisztant féligmeddig organizált 
országnak képzelém, mclyhcn a nyugati elemekkel való ré
gibb érintkezésnél fogva legalább némi rendet és humani
rást lehet találni. SC:ít azt hivém, nemsokára vége lesz szen
veeléseimnek s tettetett szerepemnek. Fájdalom, csalódtam. 
Az elsó afghan hivatalnok, kit megláttam, a közép{tzsiai ál
lamok kegyetlen barbárságát a magáéval elhomályositá; s a 
mi borzasztókat az afghan vámkutatásokról beszélni hallot
tam, mind azt szelidnek találtam a valósággal szemben. 
Azon árukötegek, melyeket tulajdonosaik nem akartak 
megnyitni, C:írizet alatt a városba vitettek, az utazók máJbája 
elarabonként feliratott s megvizsgáltatott, s a hüves idé:í da
cára mindenikünknek le kellett vetkőznünk, s ingen, gatyán 
és felsé:íruhán kívül minden más öltönydarab vám alá esé:í-
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nek nyilváníttatott. Legrosszabbul bánt e brutftlis vftmszedö 
a hadzsikkal, még apróáruik csekély készletét sem kimélte, 
cs a mi hallatlan volt eclelig, öt Juan-t rótt fejenkint a sza
marakra , mclyekért eddig nür oly sokat kellett fizetnünk, s 
melyek egészben alig értek 20-25 kránt. Sokan oly szegé
nyek levén, hogy nem birtak fizetni, eladatta ftllataikat, s e 
gyalázatos eljárás engem is nagyon megviselt, mert majd 
mindenembé5l kifosztott. 

Estefelé, n1ikor a fosztogatásnak vége lett, megjelent 
még ,t kerruki kormányzó, ki é5rnagyi ranggal van felru
lüzva, kamcsinpuluját követelni. Meglehctósen szigoru volt, 
ele valóeli katonás tartása, s nyakig begombolt egyenruhája, 
mint az elséí tárgy, mely oly sok iclö után ismét az európai 
életre emlékeztetett, leirhatlanul kellemcs hatást gyakorol
tak reám. Bator kán - ez volt neve, bámulatommal együtt 
idegen vonásaimat is észrevette, tudakozódott utánam a 
kervanbasinál, aztán magához közelleültetett s klilönös elé:í
zékenység és kitüntetéssel bánt velem. Beszélgetés közben, 
melyet minduntalan l3okarába vitt út, többször titokban 
felém nevetett, mint ha külcletésem (mert azt hitte, ebben 
járok) szerenesés sikerl.iltéhez akarna szerencsét kivánni, s 
ámb{tr én állhatatosan folytatám a tette tést, bucsuzáskor 
még is kezét nyujtá, hogy angol módra megrázza az enyi
met; ele én megeléíztem ót, felemelvén kezemet s fatihát 
akartúm rá adni , mire 6 nevetve e ltávozott. 

Karavánunk, mitttán a Bokarából idáig vezetéí uton, 
mely 20-25 nap alatt megtehcté:í, hat hétnél tovább iclé5zött, 
másnap reggel volt Heratba bevonulandó. Mennyire kcd
vezótlen ez út a kereskedelemre nézve, csetenként már cm
litém; mst azonban egy táblába foglalva akarom össze;:"tlli
tani azon elijakat melyekct tengékben rabszolgák, áruk ás 
állatokért a különböz(:í helyeken fizetnünk kellett. 
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Fize ttünk tengékben (á 75 centi mes.) 

A hely An1 Tevékért Lovnkért Szamar<1kért Rabszolgáké11 

neve kötegekért 

Kerkí 20 5 3 l 22 

Andkuj 26 5 3 2 20 

Majmcne 28 5 3 l 25 

Alma r - 3 2 - -
Fehmguzar l 3 2 l l 

Ka le Veli - 5 3 l 5 

Murgab 30 5 3 2 15 

KaleNo - 5 - 2 -
Kcmrk - 15 10 5 -
üsszeg 105 51 32 15 88 

Szám itsuk ehhez még, hogy Herarban husz percentet vesz
nek a pénztől, s bárki fogalmat szc.:;rczhet magának azon 
árak ról, melycken a kereskedéSnek portékáit adnia kell , ha 
jutal mat akar fá radságáérl. 
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XIV. FEJEZET 

l \7. ELPUSZTULT HERAT. - BAZÁ]{ . - SZERZŐ ELI-IA
CYOTT HELYZETE.- MEHEMMED JAKUB KÁN, A SZER
DAR. -- AFGHAN SEREG.- TALÁLKOZÁS A SZERDARRAL. 
- AZ AFGHANOK VISELETE HEHAT OSTROMÁNÁL -
NAZJK NAIM VEZIR.- PÉNZÜGYI VISZONYOK.- TODD 
ŐRNAGY.- MOSZALLA, HÜSZEJN MIRZA SZULTÁN SIRJA. 
- KODSA ABDUlLAH ANSZARI ÉS DOSZT MOHAMMED 
KÁ l\· :-; ll\TA. 

Tsiclori Characeni, Mansiones Parthicae, 17, 
apuci Müller, Geograph. Gr. minores. 

A
HERAT é jszaki részébő jövé) utazót, ha a KeKisa Ab
dullah Anszari hegyet megkerülte, Her<lt Dsölgei-He
ratnek nevezett elláthatlan szép sikságra, mely csa

tornktól átszelde lves falukkal behintve terül el szemei el6tt, 
önkénytelen meglepi. Ámbár fákat, e f6 ékességeit minden 
vidéknek, hi<lba keresünk, még is észreveszszük, hogy Tur
kesztannak, a tulajdonképeni Közép-Ázsiának szélére jutot
tunk. Heratot méltán nevezhetjük c viclék kulcsának, s ha 
nem vagyunk is egy véleményen a keletivel, ki azt Dsen
netszifat, azaz paradicsomhoz hasonlónak nevezi, még sem 
tagadhatunk meg az el6ttünk fekvő vidéktól bizonyos ter
mékenyen kellemes jelleget. Természeti el6nye i :; politikai 

225 



fontossága, fájdalom, a .szomszéd tartom{myok Eris-alm:.í
j{Jvá tették, s meggondolva az itt vitt ö rökös harcokat, s a 
sú mtalan ostromot, melyet e v{trosnak ki ke ll állnia, cso
dálkozva szemléljük, mily gyorsan hegednek be itt a harc 
mély sebe i. Még két hónap előtt vad afghan csordák tanyáz
tak e vidéken, minclent pusztítva, s a szántófölelek és szőlők 
még is m{tr javában virágoztak ismét, s a réteket virágokkal 
tarkázott sürü gyepszőnyeg borítá. 

Heratnak, mint minden keleti városnak, vannak régi és 
uj romjai, s mint mindenütt, itt is a régiek szebbek s nagy
szerühbek a mostaniaknál. A Moszallán (imatér) levő épü
letmaradványok a régi Timur város romjaira emlékeztetnek, 
az egyes, szétszórva álló kerek tornyok Iszpahán vidékére; 
ele maga a város, vagy vár mostani 3llapcitában oly rombal
mazt képezett, a milyet még keleten is ritkán találunk. A 
De1vaze Arak kapun vonultunk be. Az eddig látott lüzak, 
az e lőépületek s maga a kapu egészen romokban feküdtek. 
Közel a kapuhoz, a város belsejében van az ark (citadella), 
magasságúnál fogva fő célpontja az afghanok lősze reinek , 

leégve s félig lerombolt állapotban. Ajtók és ablakokról hi
ányz ik a fa, mert az ostrom alatt nagy szükséget szcnveclett 
a város tüze lő szerekben , sa puszta falnyílásokban egyegy 
meztelen afghan vagy hindu guggol, méltó őre i az e lpusz
tul t helynek. Minden lépten nyomon nagyobbnak találtuk 
a pusztulást, egész városrészek üresen, elhagyottan álltak. 
Csak a bazár, vagy is annak kupolával fedett része, mely 
már sok ostromot kiállott, bár uj népessége alig volt benne 
három hónap óta, nyujtá érdekes képét azon é letnek, mcly
nek jellege az India, Perzsia és Közép-Ázsia vegyületét még 
a buharai bazárnál is világosabban tünteti elő. Csak a haclzsi 
Reszul karavánszerajtól a No karavúnszerajig tartott a tulaj
do nképeni tolongás; és még e kis téren is az afghanok, in
dusok, tatárok, turkmanok, perzsák és zsidók fajkülönbsége 
meglepő látványt nyujtott. Az afghan vagy nemzeti öltönyé
ben, mely hosszu ingből , garyából s egy szennyes lepedő

ből áll, vagy kato nai pongyalában cliszeleg; s ilyenkor veres 
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angol kabátját, e kedvenc ruháj{tt, mclyet még alv{ts közben 
sem tesz le, veti inge föl é, míg fe jét festói indo-afgban tur
bán borítja. Más civilizál tabbak fé lig pe rzsa rulü ban járnak. 
A fegyver általános elivatban van, polgári ál!{tsnak ugy, mint 
katonák 1 itkán mennek kard és pajzs né lkül a bazárba, sőt 
láttam többeket, kik, hogy teljesen t~tshionablek legyenek, 
egy egész arsenált hordtak magukon, mely két pisztolyból, 
kard, tőr, handzsúr, puska és paizsból állt. A vad s nye rs te
kintetü afghanhoz csak a turkmanhoz közeleeléS clscmsic.li 
hast liliitha tó, a nyomorultan öltözött herati, a meztelen he
za re s a vidék te jmurijai egészen eltünnek mellette; min
denki alázatosan halad el előtte, és soha uralkoclót vagy hó
ditót nép annyira nem gy(ílöl, m int a herati az afghant. 

Maga a bazár, melynek keletkeztét Her<lt fénykorára, 
Hüszejn Mirza szultán idejére teszik, s igy négy száz éves, 
még romjaiban is megérdemli a szép melléknevet; s azelőtt , 
a mint monclják, a Dervaze Araktól a De1vaze Kanclaharig1 

egész utcút képezett. Most persze, s különösen az utóbbi 
ostrom és pusztítás után , a bazár boltjai csak lassankint nyil
nak meg ismét; de az ipar és kereskedelemre az afghanok 
rablásszerü vámrendszere alatt nem nagy jöv6 v{tr. Szinte hi
hetetlen, mily nagy adás-vevési adó vétetik minden akként 
kereskedő és vevőtőL A ki öt franeon egy pár csizmát vesz, 
fizet másfél francot, egy másfél francos süvegért egy francot, 
nyolc francos bundáért két francot stb. minclen ki- vagy be
vitt tárgyat a vámszedó1< által, kik a város sabazár különféle 
részein v<mnak e lhelyezve, meg kell bélyegeztetni. 

Herat városának ős lakói persák, még pedig azon törzs
ből , mely Szisztantól északkeletre terjedt ki , s a régi Kora
szan tartományt képezte, melynek Herat leg(Jj abb ideig fő-

l A város minden kapujaközt ez egyetlen szenvedctt keveset az ostrom alatl. A 
heratiak leronthatlannak tartják, mert c kapu angolok á ltal építtetett, kik igazsá
gosan raknak téglát téglára, s cementjöket nem vegyitik az elnyomottak könye

í vel, mínt az afghanok. 
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városa volt. Késó1Jb, a Dsengiz és Timur által eszközölt be
vánclorlások török-tatárral vegyiték a népet, s az egész la
kosság, mely hezarék, clsemsidiek, firuzkuhik , tejmeniek 
vagy timuriakra oszolva teljesen hdönböző eredetCí törzs
ekböl áll, s csupán politikai tekintetben vétethetik egy nem
zetnek, a melynek Csahrajmak közös nevet adtak. - Ennyit 
Dsölgei-Herat lakoss{tgáról. 

A várat nagyobbrészt persák lakják, kik a perzsa befo
lyás fentartására s gyarapítására, az utolsó században köl
töztek {tt ide. Nagyobbrészt kézmívesek s kereskedó1<. Herat 
városban minclen tiz emberre csak egy afghan esik, s ezek 
is féligmeddig már persákká lettek, s különben az utolsó 
ostrom óta esküdt ellenségei fajrokonainak; a kaiJuli vagy 
kaker (kanclahari), mint hóclitó rájok nézve épen oly idegen 
és gyCílölt, mint Herat őslakosainak szemében. 

Rám a Herarban talált tarka tömeg kellemes hatást gya
korolt. Látva az afgh{tn katonákat angol egyenruhúikban, 
fejökön csákóval, - mely viselet az isziam nyilt parancsaival 
ellenkezik, s melyek behozatala a török hadseregben lehe
tetlennek tartatik, 2 

- szinte hajlanelóvá lettem hinni, hogy 
oly országban vagyok, melyben már nincs mit félnem az 
isziami fanatismustól , s a terhes álarcot végre elvethete1n. 
Miclőn sok katonát leborotvált bajuszszal láttam, mely elivat 
az isziam szerint halálos bún, s még Konstantinápolyban is 
a vallás megsértésének tartatik, -azon kellemes remény t{t
madt bennem, hogy talán nelüny angol katonatiszttel is 
fogok találkozhatni. Mennyire megörültem volna, ha itt Bri
tanniának egy fiára akaclok, ki az akkori politikai viszo
nyoknál fogva bizonyosan nagy befolyással birt volna! El-

2 Az o zmanlik nzt állitják , hogy a szunnet (traditio) szcrinl a zipcr (mindcn 
fóvcg, mclynck karimáj~ vnn) és a zunnar (a banitok öve) mint n kcrc.szlyénscg 
jclvC:nyci, s'l.orosan lihvák. ll. Malunud szultán, midön az elso europa i karona
~<igot szervcz(: Törökor:s:dtg.bnn, a haszontalan fez helyét csákóvul v;tgy nni fó · 
veggel akarta pótolni; de még ö, a janicsárok kipusztitója sem mertc akaratát 
végrehajtani, nehogy Jegjobb barálai alta l hitehagyottnak nyilvánittassék. 
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feledém, hogy a kelet sohsem az, ;t minek l:"ítszik, s ezen 
csalódásom volt egyike a legkeserübbeknek. 

Erszényem, a mint m:"ír emlitém, telje.~en kiüri.ilvén, rög
tön Heratha érkeztünk után kénytelen voltam szamaramar 
eladni. A szegény állat az uton egészen elsoványoclott, sén 
minclössze 26 kr{mt kaptam érte, mib61 ötöt rögtön adó s 
némeiy apró tartozások lefizetésére kellett forclitanom. 
Helyzetem a legkellemetlenebb volt. A kenyérhiúnyon még 
lehetett volna valahogyan segíteni, de az éjszaldk múr na
gyu11 hüvösek voltak, s minc.len testi edzettségem eladtra 
sokat kellett szcnvec.lnem, midőn valamely nyilt, fedetlen 
rom alatt, vékonyan öltözve, a puszta földön voltam kény
telen aludni. Azon gondolat, hogy csak tiz napi júrásra va
gyok Persiától, uj reményt öntött belém; de az odajutás rop
pant nehézséggel járt. Egyccli.illehetetlen volt mennem, s a 
Meshcdbc készülő karaván még szaporodni iparkodott, s 
kedvező pillanatra v{ut, mert a tekketurkmanok nemcsak 
az utakat tették igen veszedclmesekké, hanem még Herat 
kapui előtt is elfogdosták az embereket, s fosztogatták a fa
lukat és karav{mokat. Megérkezésem elsé5 napjaiban hallám, 
hogy egy perzsa követ, Mehemmed Bakir hm, kit Kora~zan 
korm{myzója szerencsekivánatokkal küklölt Hcratba a ftatal 
szerclarhoz, nemsokára visszamegy Meshedbe. Rögtön tisz
telkedtem náb, s kértem, vigyen el magúvaL A perzsa igen 
udvarias volt , de, búr többször cmlegettem szegénységemet, 
nem figyelt rá , s azt kérdezte tőlem, a rettentéíen eltorzult 
hadzsitól, hogy hoztam-e szép lovakat ilokarábóL Minden 
szava arr<l látszott mutatni, hogy keresztül akar látni álarco
mon; mire észrevevén, hogy nincs tőle mit várnom, tovább 
mentem. Nemsokára elment, s vele a Szamarkand és Ker
giből velem együtt i elejött hacJzsik nagy része .. ~linnyáj<~n 
elhgytak, csak Molla Iszhák , derék kungrat1 ut~tarsam httt 
szavamnak, mic.lőn monclám neki, hogy Teheranban Jobb 
sors vár rám, s velem maradt. A derék ifjú nappal ennivalót 
s tüzelőszert júrt koldulni, s este elkészíté vacsoránkat, me
lyet csak nagy biztatásaimra evett meg velem egy tálból. 
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Molla IszJük különhen a legérdekesebb szercpet játsza ka
landjaimban, most Mekka helyett Pesten é l, s a következő 
lapokon többször meg fogok róla emlékezni. 

Hogy Meshed felé való tovább utazúsunkra minden se
gély-forrást igénybe vegyek, elmentem az uralkodó fejede
lem, Szerel ar Mehemmecl Jakub l<ánhoz is, Afghanisztan mos
tani királyának tizenhat éves fiához, kire a 1;1eghóclitott tar
tomány kormányzása biztatott, mert atyja, mindj{trt trónrél
lépte után Kabulba sietett, hogy testvéreinek, kik őt a koro
nátólmeg akarták fosztani, igyekvéseit megbiusitsa. A fiatal 
fejedelem a Csahrbagban, azon palotában lakott, mely Toclel 
őrnagynak is .szállásul szolgált; s bár az ostrom által sokat 
szenvedett, lakatóbb volt a te ljesen le romlx >l t vá rnál. A négy
szögletes udvarnak, vagy a mint, bár minclössze nehány fát 
láttam benne, neveztetett: kertnek egy része neki s nagy
számu cselédségének alvóhelyül szolgúlt; a tulsó részen egy 
nagy hosszas szabában naponkint négy-öt óráig adott ar:c-ot 
(nyilvános kihallgatásokat). A fejedelem mindig egyenruhá
ban járt, magas álló gallérral , s többnyi re az ablaknál ült egy 
karos székben, s hamar megúnva a sok kérelmezőt, kiket hi
vatalosan el kelle fogadnia, egy csapat riszale-val- igy hivják 
az afghan hadak szinét, -hadi gyakorlatokat tartatott ablaka 
e l6 tt, s öröme telt benne, ha láthatta a mozgó hadsorokat, s 
hallhatta a gyakorló tiszt menydörg6 szavát, ki különben a 
"Right shou lcle r fo1ward!" "Left shoulder forvvard!" vezényki
ál tásokat valóeli angol hangsúlyozássa l ejté ki. 

Modőn Molla IszJük kiséretében az emlitett udvarba lép
tem, javában folytak a hadi gyakorlatok. A katonúknak 
meglehetősen jó katonai tartások van, söt sokkal jobb, mint 
a már negyven év óta begyakorlott török seregnek; s euro
paiaknak tartaná őket az ember, ha nagy részök nem hor
dana kabuli hegyes cipőket s rövid naclrágjaik a hosszu sza
ritóval nem volnának annyira megfeszítve, hogy a térelen 
minclen pillanatban megrepedéssei fenyegetnek. Egy ide ig 
e gyakorlatokat nézdelvén, az elfogadó terem ajtajához 
mentem, melynél egy sereg szolga, katona és kérelmezö 
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ácsorgott, nagy turbánomnak, mely fejemen volt, va lamint 
zarándok külsőnknek, melyre a fáradságos úton tettünk 
szert, köszönhetém, hogy minclenki kitért utunkból, s Zél
vartalanul a terembe lépheténk. A fejedelem a fölebb leirt 
helyzetben volt, jobbján vezirje ült, s ezután sorban a fal 
mellett más tisztek, mollák és heratiak, köztLik egy perzsa 
is, lmamverdi Kán, ki valami gaztett miatt Mesheclből 
(Dsam) ide menekült. A fejedelem elött áll möhürdarja (pe
csét(ír1 s négy öt más szolga. Dervisi ll{tsomhoz képesta szo
kásDs ticlvözlettelléptem be; aztán anélkül hogy ezáltal fel
tünésL vkoznék, egyenesen a fejedelemhez mentem, s leül
tem közte és a vezit közt, miután e testes afghant kézzel
foghatólag figye lmeztetém, hogy adjon he lyet. A je lenlévők 
kacagtak, ele én nem engeelémmagam kivétetni sodromból 
s rögtön felemelém kezeimet, hogy a szokásos üléíimát el
mondja. 3 Ezalatt a fe jedelem erősen szemügyre vett; láttam, 
hogy meg van lepve, s miclőn áment monclék s az egész 
társaság velem együtt szakállát simogatá, fé lig felemelkedett 
székébe)!, s ujjal rám mutatva, félig nevetve, félig csucJál
kozva felki;:íltott: "Vallahi billahi suma ingiliz hesticl!" (Iste
nemre, esküszöm, hogy ön angol!) 

Hangos nevetés követé a fiatal királyfiu sajátsúgos ötle
tét, ele ő nem engeelé magát zavartatni , leugrott székérúl, 
elénkbe ~tilt, s kezeivel tapsolva, mint egy gyermek, aki va
lamit talált, kiáltott: "Hadzsi Imrbune t (legyek áldozatod!) 
valld meg, nemele engilis vagy, tebclil-ben?" (Incognito). Vi
selete oly naiv volt, hogy szinte sajnáltam, miszerint e gyer
mek örömét el kell rontanom, ele volt okom még az afgha
nok vacl fanatismusától tartani, s ugy tevén, mintba a tréfát 
már kissé soka llanám, monclám: "Szahib mekun (hagyd el); 
ismerni fogo e mondást: a ki igazhivéít, bárcsak Lréfából hi
tetlennek tart, maga lesz azzá. Adj inkább valamit fatihámért, 
hogy tovább utazhassam." Komoly tekintetem s az eirecitált 

3 Ennek szövege arabs a következökből áll: "lsten, urunk, engedd, hogy meg
áldott helyre [iljlink, mcrt va lóban, te vagy a legjobb szá ll ásadó." 
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haclisz kivették az ifjut sodrából, félig-meddig elszégyelve 
magát ismét leült, savval mentegetőzött, hogy soha buturai 
haclzsit még nem látott ily arcvonásokkaL Azt felelém neki, 
hogy nem is Bokarából, hanem Konstantinápolyból való va
b'Yok, s midőn ennek bizonyságul megmutatnám neki útle
velemet, és unokatestvéréről, Dsilaleddin kánról beszéltem 
neki, Akbar kán fiáról, ki 1860-ban Mekkában s Konstanti
nápolyban volt, és a szultánnál kitünő bánásmódban része
sült, egészen megnyugodott. Útlevelem kézről kézre járt a 
társaságban, mindenki kifejezte helyeslését, a fejedelem ne
hány kránt adott, s azon meghagyással bocsátott el, hogy itt
létem alatt még többször látagassam meg, a mit meg is tevék. 

E tréfa, bár szerencsésen végződött, mégis kellemetlen 
következményeket vont maga után Herarban tartózkodásom 
alatt. A fejedelem után mindenki átöltőzött angoira aka1t ben
nem ismerni, s persák, afghanok és heratiak, nyiltan bevallva, 
azé1t jöttek hozzám, hogy e gyanú valóságáról meggyőződ
jenek A legtolakodóbb egy hadzsi Sejk Mehemmed nevü 
öreg ember volt, ki mindenki nagy csillagásznak s tudósnak 
télltott, s ki a perzsa és arab irodalomban csakugyan megle
hetős olvasottsággal birt. Elmondá, hogy Kanikavval utazott, 
s neki Herarban nagy szalgálatokat tett, a miétt ez egy ajánló 
levelet adott neki a teheráni orosz követhez, melyet általam 
szeretne ennek kezébe juttatni. Hiába iparkocltam elhitetni a 
jó öreggel, hogy semmi összeköttetésben nem állok az oro
szokkal; elment, ele meggyőzőclését nem valék képes meg
ingatni. Legkülönösebbeknek találtam a persákat s afghano
kat. Ezek olyan Eleired Pottinger-féle embe1t véltek bennem 
felfedezni, ki mint lókereskedő jött Heratba, s utóbb a város 
felett uralkodott. Azt monclták, hogy van itt több száz, sőt 
több ezer arany erejéig hitelem, de azért senki sem akart ne
hány kránt adni kenyérre. 

Mily hosszúnak találtam az időt, melyet Herarban kellett 
töltenem, míg egy karaván nem jön arra! A város komoran, 
szamarúan nézett ki, a vad hódítóktól való félelem minden 
arcról volt olvasható, s a beszélgetéseknek még minclig az 
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utolsó ostrom és pusztirás képezte tárgyát A heratiak azt 
beszélik, - a mi azonban nem áll, - hogy Doszt Mohammed 
kán nem a kabuliak vitézsége, hanem az őrség árulása által 
vette be a várost. Szeriotök a közkedvességben állt Szultan 
Ahmed megmérgeztetett, a fia Sanauvaz, kit a heratiak 
majdnem istenként tisztelnek, csak akkor tudta meg az áru
lást, mikor a paltanok nagy része már a várba nyomult volt. 

Ama harc, melyet az ostromlott fejedelem h(í és őt való
ban szerető alattvalóival elkeseredett ipja ellen viselt, egyike 
volt a leghevesebbeknek; a küzdelem szenvedéseinek elbe
szélése fájdalmasan érint, s még fájdalmasabban a rablásoké, 
melyek a bevétel után nehány napig tartottak, miután sok 
herari vagyonával együtt visszatért a városba. Négyezer afg
han katona, kik különböző törzsekből s ezredekből válasz
tattak ki, az adott jelre a város több oldaláról a védtelen há
zakra rohantak s nemcsak pénzt, ruhákat, fegyvereket, házi 
eszközöket s más egyéb holmit, melyek szemügyre ötlöttek, 
raboltak el, hanem arra kényszeritettek mindenkit, hogy majd 
mindenét vesse le, ugy hogy a lakosok a teljesen kipusztított 
s kiüresedett házakban félmeztelenülmaracltak hátra. Még a 
betegektől is elvették az ágynemüt és mhát, valamint a cse
csemők bölcsőjét és éttéktelen pólyáit is. Egy molLt, kit min
den könyvétó1megfosztottak, beszélte nekem, hogy legszebb 
kéziratai közül körülbelé51 hatvan darabot vesztett el. Legjob
ban fájt neki, hogy egy korántól, melyet nagyatyjától öröklött, 
megkellett válnia. Szivszakadva kérte a fosztogató afghánt, 
hogy legalább ezen egy könyvet hagyja meg nála, s meg
igéré, hogy érette abból imádkozni fog. "Soha se fáraelj -
mondá akabuli-van kis gyermekem otthon, majd az imád
kozik belőle éretted. Csak add ide." 

Ki a szennyes és fösvény afghánok kapzsiságát ismeri, 
könnyen elgondolhatja, hogyan viselik magukat az ily fosz
togatásoknáL A várost egy napig, a környéket pedig hóna
pokon át birságoita a megszállók csapatja. A háború eme ter
mészetes következményeit, melyek a civilizált országokban 
is feltalálhatók , az afghánoknak egyébiránt nem akarjuk oly 
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nagyon szemére vetni. Csak az kár, hogy hibás politikájuk 
által a helyett, hogy a vert sebeket begyógyítanák, a meghó
dított t<utományt még inkább tönkre juttatni igyekszenek, s 
ez által a környéken, hol kétségkivül fontos szerepet játsz
hatnának, oly gyülöletessé teszik magukat, hogy inkább ily 
kétségbeesett harcba bocsátkoznak, mint sem az afghánok 
fensóobségét elisme1jék Herat, melynek most ujra föl kellene 
virágoznia, egy jószivü ele tapasztalatlan ifjunak adatott át. 
Gondnoka, a clsemsicli kán, a turkmanoknak, kiknek beron
tásaitól az országot védenie kellene, kezére játszik, s ezek 
portyázásaikat Herattól nehány órányi távolságig teJjesztik ki, 
s nincs oly hét, melyben a falvakat meg ne támadnák, ki ne 
rabolnák s a lakosokat fogságra ne hurcolnák A herceg ve
zilje, kit Nazir Naimnak bivnak, oly fé1fill, kinek otromba arc
vonásai a megtestesült ostobaság cégérének tekinthetők . 

Egyébiránt két hó alatt annyira meggazdagodott, hogy ma
gának Kabulban két házat szó1ővel szerzett. Miután a város 
és a ta1tomány belügyei kezében vannak, hivatalos óráinak 
egész tartalma alatt pörösködó1< és kérvényezők által szokott 
környezve lenni. Ebbe csakamar beleun, s miután az új kor
mányzást illető kérdések és kérelmek hozzá intéztetnek; 
hogy az unalmas tárgyalásokat kikerülje, a következő stere
otyp választ szokta adni: "Her esi pis bud", azaz: legyen ugy, 
mint régen volt! Szórakozottságában, miclőn gyilkolás vagy 
tolvajlás miatt panaszt tesznek nála, néha ugyanezen választ 
szokta adni; a kérvényező megdöbbenve másodszor is el 
akarja beszélni ügyét, de a "Her esi pis bud" feléje menydö
rög s el kell távoznia. 

Ama nagy zavarnak, melyen keresztül megy minden, a 
legfényesebb bizonyitéka azon körülmény, hogy dacára a 
hallatlan vámoknak, dacára az örökös sarcolásnak, az ifju 
szerdár a hivatalnokok és a helyőrség csapatja költségeit, 
mely csapatok 1400 emberből állanak, nem képes fedezni. 
Mr. Eastwick 4, a koraszáni herceg-kormányzó vallomása 

4 Journal of a Diplomate's three years Residen ce in Perzsia. 

234 

szerint jelenti, hogy Herat jövedelme évenkint 80,000 to
mant (38,000 font st.) tesz, melyből a polgári hivatalnokok 
seregén kívül öt ezred gyalogságot és közel 4,000 lovassá
got kell kitartani, melyre a fentebbi összeg természetesen 
nem elégséges. A mai Heratnak, nagyobb jövedelem mel
lett, sokkal csekélyebb kiadásai vannak, a megfélemlített 
várost könnyü korlátok között tartani s csupán a reneletlen
ségnek róható fel, hogy az államköltségek fedezésére Kabul 
havi-segélyt kénytelen küldeni. Ha Doszt Mohammecl csak 
még ~gy évig él, hogy az újonnan elfoglalt tartomány ügyeit 
megállf.lpitsa, akkor Heratnak Afghanisztánba való belebbe
zése lehetségessé válik. Még ma is az ijedelem az, mely 
minclen zaboláz, azonban csak egy támadás kell bárkitől is 
Heratra, s a heratiak lesznek az elsők, kik az afghánok ellen 
fegyvert ragadnak. Nem csak a vár siíta lakosai, kiknek ter
mészetes vágyuk Perzsia felé irányul, hanem maguk a szun
nita heratiak is előnyt adnának a kiziibasoknak jelenlegi el
nyomóik felett, s nem találom túlzásnak, hogy leginkább az 
ingilizek után epednek, kiknek emberiséges volta s igaz
ságszeretete elfeledteti vallásban és nemzetiségben a nagy 
különbséget. A heratiak, Toclel őrnagyban, kormányzási 
ideje alatt, buzgóságában s álclozatkézségében a rabszolgák 
kiváltásakor5, oly jellemvonást láttak, mely előttük uralko
clóban hallatlannak tünt fel. Ahhoz voltak szokva, hogy saját 
korn"iányuk rabolja és gyilkolja, nem pedig kimélje és meg
ajándékozza őket. 

Elutazásom előtt két nappal egy afghán rábeszélt, hogy 
a közellevő Gazergiah faluba ráncluljak, a Kodsa Abdullah 
Anszari s a Doszt Mohammecl kán sirját megnézenclő. Az 
oda vezető uton Moszalla gyönyörü romjaitól búcsúztam el. 
A mecset, valamint a siremlék maradványai, melyeket a 
nagy szultán Hüszejn Mirza halála előtt tiz évvel (901) épit
tetett a maga számára, amint már említve volt, Szamarkand 

5 Heratban azon rege van eltetjcdvc, hogy Stoddart Bokarába küldctett volna, 
az ott levő s rabszolgaságban sinylődő heratiak kiváltására. 
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sirköveinek utánzásai.6 Az idő ezen műemlékeket még so
káig megkímélte volna, ele a siíta fanatizmus a két utolsó 
perzsa ostrom alatt gyalázatosan dühöngött. Fájlalni lehet, 
hogy európai tisztek, mint Borovszki s Bühler tábornokok, 
az els6 lengyel , az utóbbi e lzászi, kik a nevezett hadjáratnál 
jelen voltak, gátlólag nem léptek fel. Maga Gazergiah, mely 
Herattól egy órányira van s dombos fekvése folytán már a 
városból is látható, a sculptura és épitészet sok érdekes em
lékével bir, Sahruh Mirza, Timur fia idejéből, melyeket Fer
rier7 meglehetős bőven irt le, kivéve bizonyos hibát, melyet 
n urazó ri 'Ztn l· könny n meg lehet bocsátani , gaz ··rgi
ah i szentet ug anis Kodsa bdullah · J1:;z·trina1 hivják s 3~ 
utc lsó m llé kn muLHtja, hog arab oiL, m··g p ~ctig azon 
t .. rzsb l mdy a prófétával a llidsra-b~11i futás) r szt vett. 

6 O v l z lőtt Bagd·ttll l Mervh jön s inn n ll ratba , 
h l n ghalt s mint ·zem Lisztelt •teLL. 

Ma, mint a tanomií ny és v~í'ros védszentje, nagy tiszte
letben áll. D sz1 Mohammed kán l·íbához temetteté magát 
s ez által p annyi ra hiz lgetl föld ijeinek, mint amennyire 
elkeserité llens ' geit. sir, me ly a k " z l levő épület fala 
és a Kodsa sir köve között van, midőn én láttam, még nem 
birt semmi cliszitménynyel, de még csak kővel sem. Fia és 
utódja először az örökség alapkövét akarta letenni, s csak 
aztán a hag ományoz~ ' irkö ' r. Ennek dacára az afghánok 
höc.l lan·tl zarándokolnak c.l:l, . a szentet hatalma vágytársa 
l g köz •l ~bb ·:gész •n · lh()má ly sitja. Ugy kell neki, ő alkal
masint egyike volt ama sok arab csalónak, míg e llenben 
Doszt Mohammed az afghán nemzet megalapitója. 

6 Az első sírkő, bár kisebb, különbcn nagyon hasonlit a timuri hoz. A díszítmé
nyek és sirfeliratok n logm~:stcribb sculptura miivei , mclyet csak képzelhetni. 
Némely kii h:\ rom egymás ibicll kiv sett felirattal bir a legszebb szülüsz-irásban; 
az alsó, középsö é.~ felső kiilönbö7.Ö verset képez. 

7 Caravan Journeys and Wandcrings by J. P. Fcrrier 1847. !77 és 178 lap. 
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XV. FEJEZET 

SZERZŐ EGY MESHEDBE MENŐ KARAVÁNHOZ CSATLA
KOZIK. - KURSZUN, LEUTOLSÓ AFGHAN VÁROS. -
ALAPTALAN IJEDELEM VADSZAMARAKTÓL -- VITA 
ALATT LEVŐ TERÜLET AZ AFGHAN ÉS PERZSA BIRTOK 
KÖZÖTT. -AZ ÚT SOKFÉLE IRÁNYBAN OSZLIK EL. - JU
SZUF KAN HEZARE. - FERIMON. - DOLMAGE EZREDES. 
- SZULTAN MURAD MIRZA HERCEG.- SZERZŐ KILÉTÉT 
MEGIRJA A HERATI SZAERDÁRNAK- SAHRUD.- TEHE
RAN S FOGADTATÁS AZ OTTANI TÖRÖK ÜGYVIVŐ ISZ
MAEL EFENDITŐL - BARÁTSÁGOS FOGADT AT ÁS MR. 
ALISON S AZ ANGOL KÖVETSÉGTŐL - TALÁLKOZÁS A 
SAHHAL.- KAVVAN UD-DAULET SA MERVI VERESÉG.
VISSZATÉRÉS TREBIZONDON ÉS KONSTANTINÁPOLYON 
ÁT l"ESTRE.- SZERZŐ A HÍV AI MOLLÁT PESTEN HAGYJA 
ÉS LONDONBAMEGY.-OTTANI FOGADTATÁSA. 

'Tis sweet to hear the watch-dog's honest bark 
Bay cleep-mouth'cl welcome as we draw nigh home - Byron. 

B
ERATOT 1863-dik évi nov. 10-ik ·n · !hagytam 
Közép-Ázsia, vagy, a hogy mások nevezni szoktá k, 
Inclia e kapuját, hogy a nagy karavánnal, me ly Me

shedbe ment, utazásom utolsó részét megtegyem. A kara
ván 2000 emberbó1 állt, kiknek fele kabuli hezare volt, kik 
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szegénységben és nyomorban felségeik és gyermekeikkel 
a siíta szentekez zarándokoltak. Ámbár az egész egy testület 
volt, mégis mindenki bizonyos osztályokba sorakozott. Én 
egy csapat kanelahari afghánhoz jutottam, kik indigóval 
vagy prémárukkal kereskedtek Kabulból Persiába, mert 
ezek történetesen ugyanazon clsiloclart fogadták meg, kit én 
rábeszéltem, hogy engedjen egy könnyen megterhelt ösz
vérre ülni, s megigértem, hogy Mcsheciben ugy fogom meg
fizetni, mintha egy magam használtam volna. Azon kijelen
téssel, hogy Mcsheciben segithetek szegénységemen, hadzsi 
voltom ellen magam támaszrám az első kételyt, de még sem 
merészeltem az álarcot egészen letenni, mert az afghánok, 
kik fanatikusabbak, mint a buharaiak, az uton bizonyára 
bosszút állnalc E bizonytalan állásoni különben nem volt 
érclektelen legközelebbi környezetemmel való érintkezés
ben, mert míg némelyek tetőrül talpig töröknek tartottak, 
mások angolt akartak bennem felfedezni, a pártok civakocl
tak et">ymással s igen mulatságos volt látni, hogy az utóbbiak 
mint győzedelmeskednek az elsők felett, mert a mint Me
shedhez közelecltünk, az alázatos, görnyeelező dervisből 
mindinkább valódi európaivá bonyolódtam ki. Nehány af
ghan, nagy indigós házak ügynökei Multan és Sikarpurból, 
átváltozásomhoz egészen hozzá illeszkeclni igyekeztek, 
mert míg Herat területén Gazi (küzdők, t. i. az angolok 
ellen) voltukkal büszkélkedtek s nagy áradozással szóltak 
a kabuli gyéízelemró1, Mcshecihez közel azt közölték velem, 
hogy ők is angol alattvalók lennének, csak mutatnám be 
őket Mcsheciben a Vekil datdet-nek (az angol consuláris 
ügynöknek), minthogy ennek befolyásos védelme kereske
delmi ügyekben rájok nézve nagy haszonnal volt. Minclezt 
a legkisebb pirulás nélkül tették. A keleti álarcban születik 
s abban hal meg, őszinteség nem lehets nem is lesz soha
sem keleten. 

Ututnk Nukre-n, Kale Szefer Kan-on, Ruszenek-en, 
Sebes-en és Kuhszun-ot át vezetett. Az utolsó eléítti helynél 
kezdődik az erdőség, mely a Heri partján terjed ki, s !cske-
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lődé5 turkmanoknak búvóhelyül szolgál. Kuhszun-ban, hol 
a herati terület véget ér, két napig kellett idéíznünk, hogy a 
legutolsó afghan vámot megfizessük Második napon a ka
ravánszeraj tornyáról nagy porfelleget vettek észre, mely a 
faluhoz közelgett. Turkmanok! Turkmanok! Hangzott min
den felé51; a rémület a karavánban és faluban leirhatatlan; 
végül porfelleg közel jött s nagy csapat vad szamarat lát
tunk, me ly nehány száz lépésnyire közelgett, aztán megfor
dult s a sivatagon eltünt. Innen a perzsa határig, mely Kah
riz cs fajbad-nál kezcléídik, terjed el azon uratlan orsúg
rész, melyen át északról a tekke, szalor és szarik törzsök 
küldik alamanjaikat délre egész Kaf, Kain, sé5t még Bihrd
san-ig. ezek nehány száz lovasból ~tllnak, kik a falvakat 
megtámadják s a lakosokat és nyájakat magukka]. hurcol
ják. 

Karavánunk, nagy száma dacára, Kuhszun-ból kiséretúl 
minclen fegyverfogható egyént magával vitt. Kafirkale-nál 
találkoztunk egy karavánnal, mely Mesheclbó1 jött. Azt hal
lottam té5le, hogy Dolmage ezredes, angol tiszt perzsa szol
gálatban, kit már eló1Jb ismertem, az utóbbi városban van, 
s e hirnek nagyon megörültem. Kafirkale után Dagan1 ka
ravanszerajhoz érkeztünk; itt elágazik az út, az egyik kahriz 
és Tlirbeti Sejk Dsam-on át síkságon vezet keresztül, a 
másik Tajbad, Riza, Sehrinov-on át igen bérces s ennek foly
tán kevésbé lenne veszélyes, mint az elsé5, melyet a karavan 
legnagyobb része választott, míg ekünk az afghanok ked
véért az utóbbit kellett megtenni. Utunk Taybad-tól kezdve 
sivár, elhagyatott tájékon haladt át, mely a I3akirz nevet vi
seli, s melyet a szunnita hezarék laknak, kik Kale No-ból 
jöttek ide. Öt állomás van, míg a kalenclerabacli síkságra ér
kezhetni. Sehrinov-ban Juswf kán szertibbel (tábornokkal) 
találkoztam, a hezarék féínökével, ki Persiától fizettetik, de 
ennek elkeseredett ellensége. A határhoz való kiküleletése 
jó, mert csak a hezarék mérkőzhetnek meg a turkmanokkal, 
s ezek félnek is téílük, másrészré51 nem helyes politika a ve-
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szély mellett, mcly Persiát az afghanok részéról fenyegeti, 
itt ellenségeket használni fel határőrizetül. 

Sehrinov-ból Himmetabad-on és Kellemunar-on átmen
tünk (az utóbbi szó koponya-halmot jelent); Kellemunar 
hegy csúcsán fekszik, s csak egyetlen egy toronyhól áll, 
mely a megtámadások elleni védelmül épittetett fel. A nagy 
hicleg miatt sokat szenvedtünk, ele a legközelebbi napon 
Ferimonra érkeztünk, utunkon az els() faluba, melyet persák 
laknak, s itt mcleg istálló elfeledteté velem több napos szen
vedéseimet. Végre Heratból való elindulásunk utáni tizen
kettedik napon, Riza imám mecsetje és siremlékének gaz
elagon aranyzott s a távolból el6ragyogó kupolája mutatá, 
hogy elértem Meshed-et, a várost, hol szenvedéseim meg
szünendők voltak, s mely után oly sokáig epecltem. Ennek 
els() megpillantása nagyon meghatott. de be kell vallanom, 
hogy még egy hónappal ezelé5tt is azt hivém, hogy e fontos 
pillanat hevesebben fog meghatni. A nélkül, hogy vállalko
zásom veszélyeit túloznám, innen számitbatom újra szüle
tésemet. Különös, hogy a veszélyből végképp megszaba
dulván, csakamar egykeclvü lettem s a mint a város kapui
nak közelében voltunk, elfeledtem a turkmanokat, a siva
tagot, a viharokat, egy szóval minclent. 

Megérkezésem után félórával Dolmage ezredeshez men
tem, ki itt a herceg kormányzónál több fontos hivatalt viselt, 
s mindenütt tekintélyben állt. Még hivatalhelyiségeiben volt, 
szolgái hivták el onnan, egy különös buharai hadzsi meg
érkeztét jelentvén be. Sietve jött haza, sokáig mereven né
zett reám, s csak akkor ismert fel, midőn beszélni kezdtem. 
Szivélyes ölelése és könybe borult szeme azt mondták, 
hogy benne nem csak europait, hanem egyszersmind ba
rátot is találtam. A derék angol azonnal felajánlotta nekem 
házát; az ajánlatot elfogadtam s csak vendégszeretetének 
köszönhetem, hogy a fáradalmakból oly hamar kiépültem 
s egy hónap mulva, a tél dacára , utaúsomat Teheránba 
folytathattam. 
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Dolmage ezredes Mcshecl-ben való iclőzésem alatt Szul
tan Murad Mirza herceg-kormányzó, a jelenlegi sah nagy
bMyjának is bemutatott. E herceg, az angol érzelmi.i Abbasz 
Mirzának egyik fia, a Huszam esz-szaltanat, azaz a biroela
lom meztelen kardja melléknevct viseli. Ő csakugyan az, 
mert csak folytonos éberségének és erélyének köszönhet(), 
hog) Koraszan-t kormányzása alatt a turkmanok kevésbé 
zavat:j{tk s <1Z utak lassankint élénkülnek. Többször tisztel
kedtem nála s mindig különös kcgygycl s előzékenységgel 
fog,1dtattam. Órák hosszáig beszéltünk Közép-Ázsi{nól, 
mcly felól, mely felől megleheté5sen van értesitve, el volt 
ragadtatva a felett, hogy a bigor és bizalmatlan buharai emir, 
ki minden siíta megbotránkoztatására Emir ülmuminin 1 (az 
igahivők fejedelme) nevet viseli, {dtalam megáldatá magát. 
A dicsérethez, melyet Szultan Muracl Mirza, Kanikcw és East
vid: uraktól jogonyert, csak annyit akartunk hozzá tenni, 
hogy erély, jó ítélet, s hazaszerctet dolgában nem csak Pcr
si{tban, hanem magában Törökországban is nincs sok hozzá 
hasonló . Dc egy fecske nem csinál nyarat, és képessége 
Persiában soha scm fog hozz<í méltélmüköclési kört találni. 

Euröpai ruhák hiányában turbánomat s keleti öltözete
mct Ivleshecl-ben szintugy, mint Teherán-ba való tovább 
utazásomban meg kellett tartani, a dervis-incognitónak 
azonban, mint az olvasó könnyen clgondolhatja, teljesen 
búcsut mondtam. Az európai tiszttel való társalgásom herati 
utitársaimnak eléggé tudtára acbí, hogy ki és mi vagyok, ki.i
löniisen az ;tfghánok a legtarkább és legfurcs{tbb comhina
tiókat goncloltúk ki mivoltom és külcletésem fcléíl. Minthogy 
elképzclhctém, hogy a hcrati fiatal herceget en·öl tudósitani 
fogják, jobbnak tartottam, ha ezen hirt a szokásos alakban 
magam juttatom tudomására. A királyi ifjuhoz intézett leve
lemben üclvözlém éles belátása miatt s megirtam neki, hogy 
cnm vagyok ugyan angol, de nagyon közel ehhez, t. i. eu-

l Oly eim, mcly al~tt a siítáknál csak Ali értetile 
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rópai. Ő igen szeretetre méltó férfiu, de azt tanácsolnám 
neki, hogy jövőre az idegent, kit helyi viszonyok incogni
tora kényszerítenek, ne akarjon igy nyilvánosan leálcázni. 

A karácsonyi ünnepet a derék angol tiszttel töltvén el, 
dec. 26-ikán elindultam Teherán felé, karaván s más kíséret 
nélkül, egyedül mollám társaságában. Mindketten lovagol
tunk és pedig jó lovakon, melyek az enyimek voltak Kony
haeclényt, ágytakarót s minden lehető kényelmi szertis ma
gunkkal vittünk, s bár tél közepén 24 állomást kellett be
járnom, a gyönyör, melyet ez uton éreztem, miclőn minden 
lépésse! a kedves nyugathoz közelecltem, elfelejthetlen. A 
Mezinantól Sahruclig való négy állomást is, hol a persák a 
turkmanok miatti félelmükben ágyukkal kisértetik magukat, 
magánosan tettem meg. 

Az utóbbi városban a karavanszerajban egy angolt lát
tam Birminghamból, ki gyapjut s gyapotot vásárolni időzött 
itt. Elképzelhetni a britt meglepetését, midőn én hadzsi-jel
mezben s nagy turbánnal fejemen, ez idegen országban 
"How elo you do"-val szólitottam meg. Rendkivülileg meg
ütőclve, arceine átváltozott, s háromszor kezdte a "Weil]"
vel a nélkül, hogy többet rebeghetett volna. A további fel
világositás kisegíté zavarából, vendége lettem s pompás 
napot töltöttünk el vele, s egy jól müvelt oroszszal, ki a Kav
kaz kereskedelmiház ügynökeként tartózkodott itt. Sahrud
ból ll napra volt szükségem, hogy elérjem a perzsa fővá
rost. Jan. 19-dikén este felé két órányi távolra voltam tőle, 
s itt, Sab-Abelul-Aim falunál, az alkonyat folytán elég külö
nösen eltévecltem. Miclőn végre hosszu bolyongás után a 
város kapujához érkeztem, ez már zárva volt s az éjt a ne
hány lépésnyi távol karavanszerajban kellett töltenem. Más
nap reggel, nehogy valaki furcsa öltözetemben megismer
jen, Teherán utcáin át a török követséghez siettem. 

Hogy mint éreztem magam, midőn az épületbe léptem, 
melyet tiz hónappal ezelőtt mondhatni kalandos tetvekkel 
hagytam el, az olvasó elképzelheti. A hir, hogy Hajclar 
efendi, jóltevőm, Teheránt elhagyta, nagyon megszomori-
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tott, ele meg kell vallanom, hogy helyettese, Jszmael efendi, 
ki mint követségi ügyvivő volt a perzsa udvarnál hitelesitve, 
nem ke vesebb jósággal és szivélyességgel fogadott. E fiatal 
török diplomata, ki rendkivüli finom müveltségéről s kitünő 
jelleméről ismeretes, szeretetreméltósága által örökös adó
sává tett. A követségi épületben nekem azonnal nehány 
szobát engedett át, a tökéletes kényelem, melyet Teherán
ban két hónapon át élveztem, fáradságteljes utazásom min
den baját és szenvedését elfeledteté, s csak hamar oly erős
nek éreztem magam, hogy ujból megtehettem volna ha
sonló utat. Nem kevesebb szivességben részesi.'dtem az 
angol követségnéL A királynő kitünő képviselője, Mr. Ali
son2 valamint a két titkár, Thompson és Watson urak igen 
örültek utazásom szerenesés befejezésének, s csak pártolá
suknak köszönhetem, hogy Angolországba érkeztemkor 
utazási emlékirataim kiadására nem reménylt, sőt meg nem 
érdemlett segélyt találtam. 

A királynak is, ki látni kívánt, Jszmael efendi által hiva
talosan bemutattatám. Az ifju Naszr ed-ec\in sah kertjében 
fogadott. A külügy miniszter s az első haclsegéd által beve
zettetve, nagyon meglepettem, amint Iran minclen tartomá
nyának uralkodója egyszerü, félig keleti, félig europai öltö
zetben3 lorgnonnal nézte közeledésünket A szokásos üd
vözletek után megkezdődött a társalgás utazásom felett. A 
király minden királyi testvére után tudakozódott a távoli ke
leten, s miclőn politikai jelentéktelenségük s gyöngesé
günkre utaltam, kis gasconnadetól nem tartóztathatá magát, 

2 Mr. Alison! azon szerencsétlenség ét1e, hogy ugyanazon télen, melyen Tehe
ránba visszatértem, a halál által elveszté nejét, kivel csak egy évvel azelőtt kelt 
egybe. Neje, sziiletett Baltadsi, 60,000 fontot hagyományozott neki, melyet 
nagylelkiileg az elhunyt nővéreinek engedett át. A szerencsé tlenség napján Te
herán szegényei között 200 db aranyt osztott ki. A valódi nemesszivüség e ténye 
Teherán perzsa világánál nagy feltünést tett. Ez a legjobb lecke, melyet a kele
tieknek adhatni, többet ér, mint a képmutató morál, melyet mások fitogtatnak. 
3 Az alsóbb öltönydarabok többnyire belföldi s csak a felsőbbek európaimodor 
szerint készültek. A keleti civilizalio hű képe. 
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s igy szólt egyik vezirhez: "1 '5,000 emberrel mindennek 
véget lehetne vetni! " Tenn~szcr •s n a 1 1 rvi L'<I!CI SU'nf)hfl 

utáni felkiáltás: "Kavvam! l ' IVVlln1! r ~dd ' n'l il i 111 a~ l ·gio
nes!"4 egészen elfelejt 'lell. H >ra t is szól ·ll . •rült t{i rs·dg:h; 
közben. Naszr ed-din sa h HZl l "rc.lez >, hogy va lljo n 111inő 
most a város, mit ·slnálnak l ~tlwsa i. Azt fele l r '111, h gy Herm 
romhalommá lett s a l ~1 k sok :t r · rzsa Fels ~g jú léte · rL im~d

koznak. A király ·:·1kamar é. :a e ette, mire célozom é. hir
telen, a mint beszélni szokott, a mesebeli róka módjára 
szólt: "Az ily elpusztult városokat nem szeretem." Az audi
entia végén, mely félóráig tartott, az uralkodó csodálatát fe
jezte ki utazásom felett. Kiváló kegye jeléül az oroszlán- és 
napr ·n Ir Jk negyedi! osztá lyál adomány :Míl nek ·m, rni
utin utazásom rövid törr -;1,-. t ; t k ·ll 'LL.sz{l mára m girnorn. 

Mart. 28-dildn, ép az n napon mely n mtdl ' vben 
közép-ázs i ·~ i utamra clindulmm, elhagytam Teheránt, húgy 
Tübris'l.e n át Trcbizon fl H m · nj l . Tübriszig a lcgsz •bl tc1-
vaszi id >Járás v It, s 51-z.elmeimet a mult ~ ,, tört ~n telreva ló 
visszaemlékezésnél könnyen elképzelhetni. Akkor minden 
lépéssei a vad barbárság s ismeretlen veszélyek felé köze
lecltem, most a civilizatióhoz s a drága hazához. Mélyen 
meghatott a részvét, melyet utamon az európaiak irántam 
tanusitottak Tabríszben kitünő barátaim, a Hanbart és 
Camp. svájciak s Mr. Abbot, az angol alconsul, Erzerumban 
Mr. Majack, Trebiszondban Dr. Baiu tudós barátom, külö
nösen pedig Dragovich úr, az elóbbi porosz, az utóbbi 
ausztriai consul, előzékenységCik s testvéri fogadásuk által 

4 A Mcrv clleni s~.c:m:ncsétkn hncljhmt, mcly, mmt cszrcvcvém, tulnjdonkcpcn 
Buhitrn el len voll intézvc, képtelen, közmtpi ucl\•nr n által vC?.cttctclt, ki a Kav
vnnud clnulct (u birodalom :cgédc) cimet visel1c. Azcgészszcn.;t\csétlcnség, v~
lantint a nagy vereség, mclyctn pcrsick itt R tekkéktől zenvcdtck. csak c tisztnek 
lulnjdonitharó. Ugy lekintcit a turkmanokm. mint Varus n chcl1lSOkra n tcutoburhi 
crdöben, dc gyáva voll, hogy oly végei vc· cn magának, mipt ''római hadvezér. 
Kiratya em volt Augu ·tus. mcrt bar clkinhfl : ,. reddc mihi mcas lcgioncs!" 
24 .000 db aranynyal mcgvignsztaii!IUI mag(• t, •oz lja~ gyúva még mo is mngas 
ti ·ztségct viscll'et iúban. 
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örökös adósukká tettel<. Ez urak ismerik a fáradalmakat, 
melyek a keleten tett utazással járnak, s a részükről való el
ismerés a legédesb jutalom, melyet az utazó várhat. 

A mint a pillanattól kezdve, melyben Kurdisztant elhagy
tam, az oszmanli arcvonásaimban nem találhattam volna fel 
többé semmi keleti jelleget, úgy most Sztambult a. valóság
ban nem létező keleti élet csak fényesen festett függönyé
nek tekinthettem. A Bosporusz partján csak három órán át 
iclőzhettem, de oly szerenesés voltam, hogy az idő rövid
sége <.l<icára b. Prokesch-Ostennél, a fáraelhatlan tudós s 
diplomatánál tiszteletemet tehetém, s jóakaró tanácsát az 
emlékiratok kidolgozásánál soha sem tévesztém szem elől. 
Innen Küsztenclsén át Pestre mentem, hol dervis-társamat, 
a kungrati mollát, ki Szamarkandból kisért, htrahagytam5

, 

nekem azonban nem jutott a szerencse, hogy hazámban to
vább maradjak, mert az idény befejezte előtt akartam még 
a Royal geographica\ society elé utazási jelentésemet ter
jeszteni, mi barátaim szives pártolása által sikerült is. 1864-
dik évi jun. 9-clikén Londonba érkeztem, s hihetetlen fárad
ságba került, míg oly két ellentét fölváltását megszokattam, 
mint Buhara és London. 

Valóban csodálatos, hogy a szokásnak az emberre mily 
hatása van. Bár fokozatosan mentem át egyik végletből a 
másikba, még is minden oly meglepőnek, ujnak és külö
nösnek tetszett, mintha Európáról azelőtt csak álmodtam 
volna s magam is ázsiai lennék. Vándorlásaim felette nagy 
benyomást hagytak bennem hátra; s csoda-e, hogy néha 

5 Hogy e szegény híva i, ki Mekka helyett a magyar fővárosba ;etödött, ~tt hogy 
csodált s bámult meg mindent, az olvasó könnyen elképzelhet!. Legmkabb volt 
meglepve a frengikjószivüsége által, hogy még nem vették agyon, mitől , fóldiei 

eljárásából következtetve, leginkább félt. 
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gyermekként megilletődtem, ha a Regent-Streetben, vagy 
az angol nagyok drawing-roomjaiban Közép-Ázsia siva tag
jaira s a kirgiszek és turkmanok sátraira gondo ltam? 
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II. RÉSZ 

TURKMANOK 
HÍVA 

BUHARA 
KOKAND 

HÍV AI TATÁROK 
UTAK 

FÖLDMÜVELÉS ÉS KERESKEDELEM 
POLITIKAI VISZONYOK 

OROSZOK ÉS ANGOLOK 
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XVI. FEJEZET 

HATÁROK ÉS TÖRZSFELOSZT ÁS.- SEM URALKODÓ, SEM 
ALATTVALÓK.- AZ ISZLAM.- AZ EZ ÁLTAL LÉTESITETT 
VÁLTOZÁSOK CSAK KÜLSŐLEGESEK.- AZ AKSZAKALOK 
MAGUKBAN HATALOM NÉLKÜLIEK.- A MOLÁK BEFO
L Y ÁSA. -A NOMÁD-SÁ TRAK SZERKEZETE. - ALAMANOK 
S EZEK VEZETÉSE.- PERZSA GYÁVASÁG.- TURKMAN 
KÖLTŐK. - tROUBADOUROK. - EGYSZERŰ HÁZASSÁGI 
SZOKÁSOK.- LOVAK- SIRHALMOK.- GYÁSZ A HALOT
TAKÉRT. -A TURKMANOK SZÁRMAZÁSA. -ÁLTALÁNOS 
VÁZLATOK A TURKMANOK TÖRTÉNETÉBŐL.- PILLA
NATNYI POLITIKAI ÉS FÖLDRAJZI FONTOSSÁGUK. 

Non se urbius tenent et ne statis quidem sedibus. Ut invitavere 
. pabula, ut cedens et sequens hostis exigit, ita res opesque 

secum trahens, semper eastra habitant; bellatrix, libera, indo
mita. - Pomp. Mela de Situ Orbis. l. ii. c. 4. 

A TURKMANOK POLITIKAI ÉS 
TÁRSADALMI VISZONYAIKBAN 

HATÁROK ÉS FELOSZTÁS 
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A
TURKMANOK vagy türkmenek1, mint magukat ne
vezik, nagyobbára azon sivár tartomány-részeket 
lakják, melyek az Oxuson innen akaspi tenger part

jától Belkig, s a nevezett folyamtól délre Heratig és Asztra
badig terjednek. A részben müvelhető földön kívül, melyet 
az Ous, Murgab, Tedsend, Görgenés Etrek-nél bírnak, hol 
egy keveset földmüveléssel is foglalkoznak, a turkmanok 
országa ama borzasztó sivatagot képezi, melyben az utas 
sokszor hetekig bolyonghat a nélkül, hogy egy csepp édes 
iható vizet vagy fa árnyékot találjon. A mi télen a nagy 
hicleg és magas hó, az nyáron a forró meleg s a mély 
homok, s a viharok az év különböző részeiben csak abban 
térnek el egymástól, hogy az egyik fajta a karavánok szá
mára száraz, a másik nedves sirt készit: 

Hogy a turkmanok felosztását pontosabban megjelöljük, 
saját kifejezéseiket akarjuk használni. Európai fogalmaink 
szerint a főosztályozásokat törzsöknek nevezzük, minthogy 
az egész nemzet álláspontjából indulunk ki. A turkmanok 
azonban, kik, a mennyire a történet minket tanít, soha sem 
egyesültek egy testté, főosztályzásaikat a kalk (arabul: nép) 
névvel jelölik, s a következőket nevezik meg: l) Csaudor, 
2) Erszari, 3) Alieli, 4) Kara, 5) Szalor, 6) Szarik, 7) Tekke, 
8) Göklen, 9) ]omut.2 A kalkok egyes taif-, ezek pedig tirek
re oszlanak el. E főtörzsöket mind röviden megakarjuk érin
teni, figyelmünket azonban különösen a három clélire: 
Tekke, Göklen és ]omut-ra irányozzuk, minthogy azokat 
közelről láthattuk és megismerhettük 

l E szó a Türk tulajdonnév s amen(= nagy, -ság, -ség) képzőből áll, mondatik 
tehát türk- (török)-ségnek, miután igy a nomádok par excellence törököknek ne
vezik magkat. A nálunk szokásban levő "turkman" elnevezés a török eredetinek 
perzsa elferditése. 

2 Mint emlittetett, a nomádok által használt kifejezéseket politikai felosztásuk 
megjelölésére el akaijuk fogadni, aszó szerinti jelentés hozzá tevésével. Igy: 
kalk tulajdonképen nép, de törzset is jelent; 
taife nép hordát 
tire töredék " klán! 
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I. CSAUDOR 

Ezen törzs a Kaspi tengersAral-tó közötti terület déli részét 
lakja, körülbelől 12,000 sátra van és fő tirejei, melyek a 
Kaspi tengertől egészen Köhne-Ürgenc:ls, Buldumszaz és 
Kökcseg-ig Kivában terjednek, következők: Abdai , Igdir, 
Eszszenlu, Karacsaudor, Bozadsi, Eurundsuk és Seik. 

II. ERSZARI 

Ezen ~örzs az Oxusnak balpartját lakja Csihardsujtól Belk
ig, 20 taife és még számosabb tire-re oszlik, és sátrainak 
száma 50 s 60 OOO között váltakoznék Minthogy legna
gyobb részt az Oxusnak partját lakják, s a buharai emírnek 
adót fizetnek, sokszor a Lebab-türkmen, az az parti turk
manak nevével is neveztetnek. 

III. ALIELI 

Ezeknek főhelye Andkuj, csak három kis tire-t alkotnak s 
nincsenek többen 2-3000 sátor-aljnáL 

IV. KARA 

Kis, · ele igen vad turkman törzs, mely nagyobbára nehány 
kút közelében, a nagy homok sivatagon, Andkuj és Merv 
között portyázik, és setntnit sem kimélő rablásai miatt a kör
nyék összes népei küzclenek ellene. 

V. SZALOR 

A legrégibb történetileg ismeretes turkman törzs, mely már 
az arab hódítás idejében vitézsége által hires volt, száma az 
előtt valószinüleg nagyobb vala; a folytonos háboruk azon
ban ezt nagyon megapaszták, csak 8000 sátra van s bár még 
tiz évvel ezelőtt Mervet, e fontos pontot birta, ma a tekke-
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k éltal báttérbe szorittatva. Marcsah-on és vidékén é l. A kö
vetkező tire-k s taife-kből áll: 
Taife Tire 
1. Jalavaels 
2. Karaman 
3. AnaböJegi 

Jasz, Tiszi, Szakar, Orclukoclsa. 
Alam, Görclsikli, l3ejbölegi. 
Jaclsi, Buhara, Bakastöre, Timur. 

VI. SZARIK 

F. tö rzs vitézségére nézve nem áll kisebb tekintélyben 
mínl a S%alo r-t " rzs, előbbi számából azonban szintén vesz
tell. Ma a sza rik-ok3 Peuelseleb környékén laknak aMurgab 
partján, s a szomszédos clsemsicli-ken kívül minclen turk
mannal ellenséges lábon állnak. A következő tirék s taifékre 
oszlanak: 
Taife. Tire. 

1. l o r' ts :w nli H de ng, F dsali , Kizi!, Huszejnali. 
2. 13irads f anlibas, Kulcsa, Szudsan. 

. Szokti Ta pír, Mumatag, Kurd, Kaclir. 
la a l odsak, Uogaclsa, Huszejnkara, Szaacl, Ökensziz. 

'5. H rl. ··g i j e rki Ds~111ib ~g, Kurama, Ja tan , Japagi. 
Sátraik számát nekem 10.000-re monclták. 

VII. TEKKE. 

n leg a turkmano k legnagyol h . 1-'ghata lmasabb tö rz ·e, 
m l l éL fcítál orra az al a l ira (T"cl · n Itől ke le tr , s a m ··r
vír ' ' ;d ik , s :t le ll'l gl izható hl il liirás szerin körülhdől 
60,00 sá tra t szá mit. Mínthogy k ~ ésbé művelh té) fökljük 

3 Ezen törzs asszonyai igen hiresek egy bizonyos szövet készitésébcn, melye 
Agan-nak neveznek. Ez a fiatal, 3-4 napnálnem idősb tevék szöréböl készilletik 
mely miután 3-4 napig forró tejben áztatott volna, a lágy selyem ruganyosságá; 
és tartósságát nyeri ; ezen anyagot dolgozzák fel aztán fonás és szövés által a fc
n emlitett szövetté. Különös szépséggel és becscsel bir mint férfi mhakelme. Sok 
vitetik Persiába is, hol magas áron kél eL 
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an mint ;1 t ö l bi Lu rk m·1nn:1k, ug>' monclva, már a rm '-
sz trűl rabl ;ís r~t a nn·tk kénysz rílv , s v:-t lóság< s ist ··n os~ 
t ra i P rzsia ~ jsz· tl k ~teli részein · l H •ratnal s kürny ~k ·
n k . l< s6tálya ikl ö l, mely k va lószinüleg ·z·1mosabl ·ti , 
csa k ~~ köv Ll ez6k ·' L jegyezhctt m fel : 

Taife Tire. 
L Ötemis Kellecs 
2. Baksi 

8. Toktamis 

VIII. GÖKLEN. 

A helyzet s viszonyok után ítélve, melyekben e törzset talál
tam, azt a legbékésebbnek s legciviliz{t!tabbnak nevezhetem. 
A göklen-ek nagyon szivesen foglalkoznak a fölclmüveléssel 
s nagy részük a perzsa királynak is h >d >L régi Gurgan (ma 
a Seb ri Dsord.san romjai) sz ' P ~i t ön · n ril "A hires földét lak
ják. A következő klánok s l rdii kra > ·zlanak: 
Taife Tire. 
L Csakir 

2. Begdili 
3. Kaji 

4. Karabalkan 
5. Kirik 

6. Bajinclír 

Töreng. 
7. Gerkesz 
8. Jangak 

Gökclis , Alamet, Toramen, Kotta , Karavul, 
Kösze , Kulkara, BajnaL 
Pank, Aman-kodsa, Boran, Karismaz. 
Dsankurbanli, Erkekli, Kizil Akinclsik, 
Tikeneisi Bokkoclsa, Kodana, Temek, 
Kaniasz, Dari. 
Csotur, Kapan, Szigirsziki, Pasej, Adsibég. 
Gijinlik Szutian, Dehene Karakuzu, Cseke, 
Gökesze, Kabaszakal, Öngüt, Köngör. 
Kalajclsi. Körük, Japagi, Jadsi, Keszir, 
J aszagalik 

Mollalar, Kösze , Atanijaz, Me hrem, Börre. 
Körszüt, Maclsiman, Kötü , Dizegri, 
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9. Szengrik 
10. Aj Dervis 

Szaridse, Ekiz. 
Karasur, Aksur, Kucsi, Kar, Sejkbegi. 
Oesu , Kodszamaz, Dehli, Csikszari, Arab, 
Adsem, Kanelsile 

E tiz hordának, mint beszélték, 10000 sátor-alja lenne, mi 
talán nem túlzás. 

IX. JOMUT. 

Ezen törzs, mely a kaspi tenger keleti partját s néhány szi
getét lakja, általában Görgen-Jomudu-nak, az az: görgeni 
Jomut-nak neveztetik. Ezen kivül még Híva-Jomudu, azaz 
hívai Jomut-ok vannak, s ezek a sivatag másik végét az 
Oxus mellett választák tartózkodási helyüknek 

A sivatagban a legnevezetesb helyek, hol az elsóobek ta
nyázni szoktak, a perzsa hatáttól fölfelé számítva, a követ
kezők: 

l. Kodsa Nefesz a Görgen alsó torkolatánál 40--60 sátor
ral, melyek nagyon szaporítják ama vakmerő kalózok számát 
, kik a perzsa pattokon veszélyeztetik a közbátorságot. 

2. Gömüstepe, téli szállás, nyáron lakatlan az itt uralgó 
láz miatt. A Görgen felső torkolatának hosszában terül el, 
mely folyam itt meglehetősen mély és halainak bámulatos 
nagy mennyisége által e nomádoknak nagy hasznot hajt. 

3. Haszankuli, a hasonnevü tengeröböl pattján. E helyen 
nyáron sokan laknak, s itt meglehetősen jó dinnyék terem
nek. 

4. Etrek, Haszankuli-tól keletre, a hasonnevü folyam 
partján, mely innen hat mértfölclnyire a tengerbe ömlik. 

5. Csekislar, szintén jajlak (nyári tartózkodási hely), 
közel a tengerparton emelkedő Aktepe halom mellett. 

6. Cseleken, 4 a szárazföldtől csak nehány mértföldnyire 
távollevő sziget, melynek lakosai békés iparlízők. 

4 Jobban mondva Csereken, a perzsa Csar-ken-től, t. i. négy akna, igy nevez
tetvén esziget négy főteiménye után. 
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A Jomut-ok következőklanokat és horclákat képeznek: 
Taife Tire. 
l. Atabaj Szehene. Düngiresi, Tana Kiszarka, Kesze, 

Temele 
2. Dsafer baj, mely megint, a Iri Tomacs, Kizi! Szakalli, 

a. Jarali 
és 
b. Nurali-ra 

oszlik fel. 

Arig-köszeli, Csokkan borkan, 
Onuk Tomacs 

Kelte, Karindsik , Gazili Kör, 
Haszandkululu kör Pankötek. 

3. Seref Dsuni, kiknek egy része 
Görgen-ben másik része pedig 
Kivában lakile 
a. Görghen 
b. Híva 

Karabölke, Teveclsi, Telgay, Dsafer. 
Öküz, Szalak, Usak, Koclsuk, Mesrik, 
Imreli. 

4. Ogurdsali Szemedin, Giraj Terekme, Nedin. 

Az utóbbiak a jomut-okat nem ismerik el törzsrokonaiknak, 
mert az ogurdsali-k jóformán soha sem szoktak rablással 
foglalkozni. Minthogy békés kereskedelmi vállalataikban 
sokat közlekednek Persiával, a sah alattvalói lettek s éven
kint '1000 db. arany adót fizetnek. Belközi igazgatásukba 
azonban a persáknak nem szabad befolyniok. Maguk a jo
mutok az ő számukat 40-50,000 sátorra szokták mondani, 
ele e szám ép oly kevéssé hiteles, mint a többi, mert e no
mádok nemzeti büszkeségnek tartják számukat nagyit<tni. 
Az egyes számokat azonban mégis össze akarjuk adni: 
Törzsek Sátorszám. 
l. Csaudor 12,000 sátorra!. 
2. Erszari 50.000 
3. Alieli 3,000 
4. Kara 1,500 
5. Szalor 8.000 
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6. Szarik 
7. Tekke 
8. Göklen 
9. Jomut 

10,000 
60,000 
12,000 
40,000 

Összesen : 196,500 sátor. 

Általában egy-egy sátorra öt lélek számíttatik. A főösszeggel 
sok~zorozva, ebből 982,500 lélek-szám kerül ki. Ez összeget 
mmunumnak kell tekinteni, miután a turkman állitásokat 
majdnem egy harmadc!alleszállítanám. 

POLITIKAI VISZONYOK A TURKMANOKNÁL 

A turJonanak közötti időzésem alatt leginkább az lepett 
meg, hogy egyet sem találhattam, ki parancsolni, és egyet 
sem, kt engedelmeskedni akart volna. A turkman igy sza
kott t~agáról szólni: "Biz bibas kalk bolamiz" (az az : fejet
len nep vagyunk); nem is kell, mi mindnyájan egyenlők va
g}'lmk, nálunk, mindenki király: A többi nomádok minnyá
jánál akadhatni itt-ott a kormány némi nyomára, a törökök
nél az Akszakal, a persáknál a Ris szefid, s az araboknál a 
Sejkek személyében; a turkmanoknál mindezt hiába kere
sed. A törzsöknek meg van ugyan akszakal-juk , ele ezek 
csak bizonyos fokig részesülnek tiszteletben, csak addig 
szeretik s tlírik őket, mig fensőbbségüket bizonyos paran
csok vagy kérkedés által nem akarják felismertetni . Az ol
vasó most azt fogja kérdezni, hogy e hírhedt rablók, kiknek 
nyersesége valóban határtalan, hogy élhetnek egymással a 
nélkül, hogy magukat kölcsönösen ki ne pusztítsálc Ez fel
tünő, de még feltünőbb lesz, ha azt mondom, hogy e lát
szólagos anarchia dacára, s dacára minden nyereségC1knek, 
a m:cldig nyilvánosan ki nem nyilatkoztatták az ellenséges
kedest, kevesebb rabláss gyilkolás, kevesebb igazságtalan
ság s erkölcstelenség történik közti.ik, mint Ázsia többi 
népei között, melyeknek társadalmi viszonyai az isziami ci-
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vilizatión alapszanak. A sivatag lakói felett öreg és hatalmas 
király uralkodik, ki sokszor zsarnokoskodik is rajtuk, lát
hatlan ugyan, de a "Deb" 'i (szokás) szóban világosan felis
merjük. 

A turkmanoknál a legszigorúbban teljesíttetik a mit a 
Deb parancsol s utáltatik, a mit megtilt A Deb mellett bi
zonyos körülmények között a vallást is fellehetne etnliteni, 
de ennek, bár a fanatikus Bokarából hozatik, koránt sincs 
azon befolyása, melyet neki tulajdonitanak Általában azt 
hiszik, hogy a turkman azért rabolja ki s adja el a persát, 
mert ez a turkman előtt 

gyülöletes siíta felekezethez tartozik. Ez azonban nagy 
tévedés és szilárclan meg vagyok győződve, hogy a turkman 
akkor is kielégítené a Deb által megengedett rablási vágyát, 
ha a persák helyett a szunnita törökök lennének szomszé
dai. Ezt eléggé bebizonyítja a szunnita Afghanisztan, Maj
mene, Híva, sőt Bokarába intézett támadásai által, s a ké
sóbbi tapasztalat meggyőződtetett minket arról, hogy a rab
szolgák nagy része KözépÁzsiában a szunnita vallási fele
kezethez tartozik. Egy alkalommal egy rablótól, ki jámbor
ságáról volt hires, kérdeztem, hogy mint adhatja el szunnita 
testvérét rabszolgául, mig a próféta igy szól: "Kulli isziam 
hutTe," azaz minden müszülman szabad. "Behej"!- felelte 
a turkman nagy közönyösséggel - a koran, az isten 
könyve, bizonyára nem •sebb mint az ember, s még is 
adják, veszik n ·hány kranért. Sőt, mit akarsz? József, Jákob 
fia, próféLa voll és szintén eladatott. Ártott az neki valamit?" 

Csodálatos, hogy a Deb a vallással való nyolcszázados har
cában ez utóbbi által csak keveset szenvedett, mert sok szo
kás, mely az isziam által kárhoztatva van, s mely ellen a mol
lák egyre küzdenek, folyvást ősi eredetiségében létezik, s az 
isziam nemcsak a turkmanok között, hanem Közép-Ázsia 

5 Deb (a kirgiszeknél Töre) arab eredetü szó, mely Edeb-ből (erkölcsiség) szár
mazik. 
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minclen nomádjánál a régi vallásnak csak kü/ső alakját változ
tatá meg. A mi azelőtt a nap, t(íz s más természeti jelenségek 
voltak, az ma Allah, Mohammed lett, bensejében azonban a 
nomád mindig ugyanaz, minő 2000 évvel ezelőtt volt, és jel
leme csak akkor változhatik meg, ha könnyü sátrát a nehéz
kes házzal cseréli fel, az az ha megszünik nomád lenni. 

Az akszakal ok befolyására visszatérve, meg akarjuk jegy
ezni, hogy ezek az idegenekkel való közlekedésben, pl. ha 
Persiával, Oroszországgal vagy idegen turkman törzsökkel 
van dolguk, általában képviselik ugyan az illető törzset, de 
nem teljhatalmu követek. Hogy mennyire befolyásnélkü
liek, Oroszország és Perzsia leginkább tapasztalhatták, mert 
ezek nagy költséggel igyekezték az akszakalokat érdekükbe 
vonni, hogy a rablásokat megakadályozzák, de eddig ennek 
kevés ereelménye volt. Nagyobb tekintélynek örvenelenek 
a mollák, nem épen az iszlami, hanem általában a vallási s 
igy rejtélyes jellem miatt, melytől a babonás nomádok fél
nek. A mollák, kik Híva és Bokarában nyerik kiképezteté
söket, különben ravasz emberek, kezeletben szentes kül
szinnel lépnek fel s miután zseböket megtölték, visszavo
nulnak. A társadalmi kötelék egyik főtámasza az, hogy va
lamint az egyes alosztályok, ugy az egész törzs is szilárclan 
összetart. Minden turkman, még a négyéves gyermek is, 
már tudja, hogy mily taife vagy tirehez tartozik, s minclig 
bizonyos büszkeséggel utal klánjának hatalmára vagy so
kaságára, mert ez tulajclonképen a fegyver, mely mások ön
kénye ellen megvécli, s ha egyes tag bántalmaztatik, az 
egész törzsnek kell elégtételt követelnie. 

A jomutoknak a szomszédos törzsek és országokoz való 
viszonyát illetó1eg azt tapasztaltam, hogy a göklenekkel régi 
kibékíthetlen ellenségeskedésben élnek. A tekkékkel való 
békekötésre azon idóoen, miclőn Etrekben voltunk, kisérle
tek tétettek, mi utazásunkra nézve szerenesés véletlen volt. 
Mint azonban késóoben hallottam, a béke nem létesült, s a 
mi Persiára szerencse, lehetetlen is, hogy e felette harcias tör
zsek egyesüljenek. Perzsia, névszerint Mazendran, Koraszan 
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és Szigisztan, folytonosan ki van téve az egyes törzsek rab
lásainak, csak a tekkék és jomutoknak kell egyesülniök, hogy 
megmérhetlen kárt tegyenek. A turkman ittas Iranon annyi
szor győzec.lelmeskeclett fegyvereinek szerencséjétől s kacag, 
ha ez ország fenyegeti vagy hadsereggel indul ellene. 

Egészen másként áll a dolog Oroszországgal, melynek 
hatalmától a jomutok, bár csak az asurai kis helyőrségben 
ismerték meg, mégis félnek. Mintegy négy év előtt, mint 
hallottam, az oroszok a Persiával kötött minden szerződés 
ellenére, alig 120 katonával megtámadták a gömüstepei tá
bon a turkmanok bár sokkal számosabban voltak, meg
szal~cltak és sátraik,at kirabolni s felégetni hagyták. A pokoli 
fegyverekről szóló monda, melyeket az oroszok használtak, 
még a tekkék között is elterjedt, de azt hiszem, hogy a fe
gyelem az, melynek e nomádok nem állhatnak ellent. 

TÁRSADALMI VISZONYOK 

A turl<1nant házi körébe akarjuk elkísérni, miért is saját ma
gáról, öltözetéről és sátráról kell beszélnünk . A turkman 
tatár eredetü, de faja jellegér csak ott tartotta meg, hol az 
irani vérrel való összevegyülésre a viszonyok nem voltak 
kedvezők. Feltünőleg mutatkozik ez a tekkék, göklenek és 
jomutoknál, a hol tisztán tatár arcjelleg csak azon családok 
és klánoknál található, melyek kevesebb alamant külclöttek 
Persiába s így kevesebb fekete hajú rabszolgát hoztak 
maguk közé. Különben a turkmant, megőrizte légyen bár 
többé vagy kevésbé az eredeti jelleget, minclig bátor és éles 
tekintetéről s büszke, harcias magatartásáról ismerhetni 
meg, mely Közép-Ázsia minden nomádjai és városi lakosa 
között kitünteti; me1t bár a kirgiszek, karakalpakok és öz
begek között is sok harcias külsejü fiatal embert láttam, sza
bad [esztelenséget csak a turktmmoknál fedezhettem fel. A 
turkmanok ruházata az, minő Kivában szokásos, ele ez va
lamint a férfinál, ugy a nőnél is kevéssé módositva van, per
zsa kis fényüzési cikkek hozzácsatolása által. A legnagyobb 
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szerepet a piros selyem ing játszsza, mely az isziam tanai 
szerint tilos ugyan, de melyet mégis mindkét nem visel; a 
turkman nőknél ez teszi az egész h[tzi öltözetet, és szemem 
csak nehezen szakatott hozzá, midőn öreg anyákat, teljes 
koru nőket s fiatal leányokat, hosszu, bokáig érő ingben 
kelni járni láttam. A férfiak fejökön prémsüveget viselnek, 
mely könyebb s izlésesebb, mint az özbegek idomtalan sap
kája s a persák magas, toronyalaku kalapja. A csapan is, oly 
felsőruha mely otthonkáinkoz hasonló, Kivából jön, szintén 
szokásos, és rövidebben viselik, ha csapao-ban (rablási tá
madás) vesznek részt. A nők diszöltözeteiknél a hosszu ing 
fölé riagy sálövet szaktak kötni, melynek két vége lelóg; a 
veres vagy sárga csizmák, magas sarkkal, szintén nélkülöz
hetlenek , de legkedveltebb az ékszer, mely tömör ezüst kar
perec, nyak-, orron- vagy fülönfüggőkből s az ~unulettek szá
mára való tölténytáska alakú tokokból áll. E tokok sokszor 
jobbról s balról függnek le, mint rendjeleink s minden moz
dulatkor csengőn összecsörrennek A turkman nagyon sze
reti az ily csengést, mert vagy nejét vagy lovát aggatja tele 
ily csecsebecsével, vagy ha ehhez nincsen módja, persát 
rabol el s ezt rakja meg lánccal, ele csörrenést minclen áron 
kell maga körül hallania. A női öltözet egyéb kiegészítő 
része a magyar dolmány egy neme, mely a vállakról függ 
le, de csak oly hosszunak szabaci lennie, hogy a szalaggal 
átfüzött hajfonatnak vége látható legyen. 

A turkman sátra igen csinos s a nomád életnek megfe
lelő, melyet hasonló alakban lehet találni egész Közép-Ázsi
ában a távoli Kínáig. 

A sátor három részből áll, a fa-állványból, a nemez ela
rabokból készült tetőzetből s a belső felszerelésbőL A fa 
részt kivéve, a többi a turkman nők müve. Ezek gondos
kodnak a lakás felállitása és felszedéséről, s vándorlások al
kalmával a tevékre csomagolják, mig maguk mellette gya
logolnak A szegények és gazdagok sátrai a belfelszerelés
ben különböznek Csak két fajta sátor van, a Kara-oj, az az 
a fekete, az idő által megbarnított s az Ak-oj, az az a fehér, 
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belőlről hófehér nemezzel ellátott sátor, mely uj házasok 
vagy különösen megtisztelt vendégek számára állíttatik fel. 
A sátor, a mint Közép-Ázsiában láttam, általában jó hatást 
hagyott bennem hátra. Nyáron hüvös, télen kellemes meleg 
s igen jótékony a benne feltalálható menhely, midőn a vad 
orkún sivit a beláthatlan sivatagon ~tt. Az idegen sokszor ag
gódik a felett, hogy az elemek hatalma a lakás ujjvastag fa
lait ezer darabokra tépheti, de a turkman evvel keveset tö
rődik. megerositi a köteleket s édesen alszik, a vihar böm
bölése neki szelid bölcsődal. 

A turkmanok szokásai és foglalkozásáról egész könyvet 
lehetne írni, oly feltünő a különbség életmódjuk s a mi élet
módunk között. Itt azonban csak néhány jellemvonúsra kell 
szoritkoznunk. A turkmanok életében a főkérdés az alaman, 
azaz: rabJási társaság, s a csapao, t. i. a megrohanás. A turk
man azonnal kész fegyvert ragadni és lóra ülni , a mint jö
veclelmesnek tetsző kalandra meghivják Az ily vállalkozás 
terve még a legközelebbi rokonok előtt is titokban tartatik 
s miután a szerc\ar (vezér) megválasztatott s egy molla meg
áldotta őket (fatiha), az alkonyat beálltával minclenki más 
uton megy az előbb meghatározott gyülhelyre. A támadás 
minclig vagy éjfélkor történik, ha lakott helyek ellen történik 
a támadás, vagy napkeltekor, ha karaván vagy ellenséges 
csapat a megtámadandó. A turionanak megtámaclása, mint 
a hunok és tatároké, inkább megrohanásnak nevezhető; a 
támadók több osztályba sorakoznak s több oldalról rohan
nakamitsem gyanító áldozatra, kétszer, gyéren háromszor, 
mert a turkman közmonclás azt tartja, hogy: "Iki deng ücscle 
döng," azaz: kisértsd meg kétszer, de harmaelszor fordulj 
vissza. A megtámadottnak igen elhatározottnak vagy igen 
erősnek kell lennie, hogy ily megrohanásnak ellentálljon; a 
pers{tknál ez ritkán történik s gyakran megesik, hogy egy 
turkman öt, sőt több perzsa ellen is sikerrel harcol. A turk
manak beszélték nekem, hogy gyakran egyikük 4-5 persát 
fog el. "Sokszor történik, beszélte egy nomád, hogy a per
sák félelemből elelobják a fegyvert, kötelet kérnek s egy-
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mást kölcsönösen megkötözik. Csak az utolsónak megkö
tésére kell a lóról leszállnunk." Hanem is veszszük tekin
tetbe a vereséget, melyet 22,000 perzsa csak legujabban is 
5,000 turkmantól szenvec.lett, a sivatag fiainak az ilyesmik
beni fels6bbségét az irániak irányában ténynek nevezhet
jük, s majdnem hajlandó vagyok azt hinni, hogy a történet
ben rég ismert rettegés az északi tatároktól zsibbasztja meg 
a legbátrabbat is. S mily drágán kell a gyávaságot megfi
zetni! Kit a megrohanáskor lekaszabolnak, szerenesésnek 
monclható. A bátortalannak azonban, ki minden feltétel nél
kül adja meg magát, megkötik kezét s a lovas vagy nyer
gébe ülteti s ekkor a fogoly lábai a ló hasa alatt összeköte 
tetnek, vagy maga előtt kergeti, vagy ha minc.lez ne.m lehet
séges, a ló farkához köti. Órákon, sőt napokon át kell igy 
a lovast annak sivár föleljére követnie. Az ujonnan megér
kezett foglyok sorsáról száltunk már, s most még csak egy 
jelenetet akarok elmondani, melyet Göinüstepe-ben láttam, 
s melyet soha sem fogok elfeledni. Egy alaman foglyok, 
lovak, szamarak, marhák s más ingó és ingatlan holmikkal 
gazelagon megrakodottan tért haza. A zsákmány elosztásá" 
hoz fogtak, azt annyi részre osztván, a mennyien a rablás
ban részt vettek s ezenkivül a középen egy rakás holmit 
hagytak, mint késó1Jb láttam, az egyes részek kiegészitésére. 
A rablók aztán sorban megtekinték részüket, az egyik meg 
volt elégedve, a másik szintén, a harmadik megnézte a neki 
jutott perzsa nő fogait s ugy találta, hogy az ő osztályrésze 
csekély. A főnök a kiegészítési tartalékoz nyult, fiatal sza
marat állított onnan a szegény rabnő mellé, s a turktmm ki 
volt elégitve. Ez többször ismétlődött, s bár az embertelen 
eljárás felett felzúclultam, olykor mégis nevetnem kellett ez 
vagy ama rabJási zsákmány-rész furcsa összeállítása felett. 

A fő fegyver, mely a turkmant rablásai alkalmával oly nagy 
előnyben részesíti, kétségkivül lova, mely valóban csodálatos 
állat, s melyet a puszták fia jobban szeret, mint nejét és gyer
mekeit, jobban, 1nint önmagát. Érdekes nézni, hogy mily gon
doskodással neveli fel, mint öltözteti a fagy és meleg ellen, 
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mily fényi.iző a szerszámokban, ugy hogy ő maga szegény el
ront,ryollott öltözetében a felpiperézett állaton igen ki.ilönös 
látv{myt nyújt. E szép állatok azonban valóban meg is érik a 
rájuk forelitott fáradságot s a mit gyorsaságuk és kitartásukról 
beszélnek, épen nem túlzás. A turl<Inanok lova arab eredetü 
s a szép telivér lovak még ma is a beclevi (beduin) nevével 
neveztetnek. A teld<e-k lovai igen magasak és gyorsak, ele ko
rántsem oly kitmtók, mint a jomutok-é, melyek kisebbek. 

A nyeremény, melyet a gyalázatos emberrablás a turk
manoknak nyújt, koránsem éri fel a veszélyeket, melyekkel 
ez össz<:;kötve van, mert csak gyéren csökkenti a szegény
séget, melyben a sivatag fia szi.iletett. S ha félre is tehetne 
egy kis pénzt, igen egyszerü életmódja arra csak nagyon 
gyéren szorul. 

Ismertem sok turkmant, ki vagyonassága dacára folyvást 
száritort hallal élt, s csak egyszer hetenkint evett kenyeret, 
mint a legszegényebb, ki a búzát meg nem birja fizetni. 

Házi körében a turkman a tökélyre vitt henyeség meg
testesülése. A legnagyobb szégyennek tartja férfira nézve 
valami házi munkát végezni. Csak lovával van dolga, s a 
mint ezt ellátta, szomszécljához megy, vagy azon csoportok 
egyikéhez csatlakozik, melyek a sátrak előtt egy körbe gug
golva ülnek, és részt vesz a beszélgetésben, melynek tárgyát 
a politika, uj rabló kirohanások s a lovak képezile Ezalatt 
kézről kézre jár az elkerülhetlen csilim, egy neme a perzsa 
pipának, melyben azonban a elohányt nem szokták meg
nedvesiteni. Csak esténkint, főleg télen, szeretnek szép me
séker s történeteket hallani, és különös élvezetnek tartják, 
ha találkozik egy baksi (troubadour) ki clutara nevü két 
húros hangszerének kiséretében Körogluról, Amanmollaról, 
vagy a majdnem istenitett Makclumkuliról énekel. Ez utóbbi, 
kit félig meddig szentnek tartanak, turkman volt a gölden 
törzsből s körülbelül 80 év előtt halt meg. Mesékkel átszőtt 
élettörténetében valódi csudaembernek t(ínik fel, ki, a nél
kül hogy Bokarába vagy Kivába ment volna, miclen köny
vet, sőt minclen tudományt isteni ihlet által tanult meg. Egy-
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szer lovaglás közben mélyen elnyomta az álom, s Mekká
ban látta magát a prófétának s az elsé5 kalifáknak körében. 
l eg d ' l s Li. zt le tt ' l r ~meg c körült k i nt ~lt,:; I<Í Lla, a mint 

tm r. a lllrkmanok patronusa, int n , ki. Hozz•í l ' p ~ tL t:z 
111 gá! dá ől s gyöngcSn m g ü t ~ h ml kát, mire fel br , IL. 11 
pillanattó l fogva <l J 'g des bl kö llé. z L fo lyt •tjkain l, · 
kö nyve a turlm1;ínoknál m ~g :ol<á ig lsó h Jye n fog al Ini a 
korán után. l ülönb -n l<l hkdumkuli v rsgyüjP m ·nye r:.ínl · 
nézve már az iirt is ' rel kes , m··n ris;r. ra példá ny:ít adja :1 

rurkm•tn sz já rá:;nak , s l ül .. n,ö ·en azon költemény 1 ne l 
clőa lá.->a m ly l' <1 ló t nyésztés, fe •yvc r ·k é. alamono kró l 
·zólna k, lyan, a mily•nr sak gyére n aka lunl ~l k ' l li 
tP pe k irodalmaH an. !a~'YO I1 é rdek sek voltal sőt ~ J d
h ti n •l l, szne k rá m n ·zve azon j -l ·n - ~ k, lll ly kn k ta
nú ja valék, mid n ünncpé lyeken, ·1gy m it:> esti mular. á 
l on gy bal. s i Nl<tkdumkuli ar · iL szavaira. Elr · l·b n egy 
il y tr u ba lourn·ctk sá tora l·öz l Mll a mi nk -z, s miután 
esrve hangsze r t magával hozva, m gl·1togat tr , · "tkalllar 
n.ehány fiata l ·ml r s r g l ~u l ö réj : "8 pár It si dalt kd-
1 u d 6adni11. Dala l izonyo. ny•r. l rokangokl l á llt me
lyet mi inkál b hörgésn k, minl én ~J n l tartanánk, s mcly •t 
, l •im~:: halk k ··61 l · 1 mim razb jö tt v·1d húrp •ng t ·sscl 
ki -· rL. zon mért kl •n, ~~ mim a harc hev ·•sei bé v{dt, nótt 
az ~n l es ' lindu lá ·a s a fiatal h:otllgarók l •lkesül •s i.-;, . va
l >ban reg· nyes bítv<iny olt, mid6n a fiatal n mád k föv ~
g ik l röklh ')z vágV' l , valóeli dühhel S' lj:Í t hajol b'l k<tptak, 
minlha önmagltl on akarnák a hál orL'h m -gk zdeni. 

S •z nem i m •g l epő. fia ta l turkmHn n ·v lés ·· ·' g ész n 
( lyan, hogy alkalmassá tegy ily hangulmra. lrni s o lvastli 
ezr l közi.il csak cg tanul ; l( vak, gyve r, har · · rablás 
az, ami az ifjú képzeletét foglalkodtatja, s még a becsületes 
Kancisantól is hallottam, a mint fiát feddé, monclván, hogy 
N. N. már két fiatal persár rabolt, de belé5le -fiából - so
hasem lesz ember. 

Feltünő, hogy a turkmánoknál oly szakásakat s erkölcsö
ket tapasztalunk, melyek Közép-Áz'iia egyéb nomádainál nem 
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fordulnak elő. Ezek közé tartozik nevezetesen a lakodalmi 
ünnepély, mely után a menyasszonynak tetőtó1 talpig vagy 
fátyoiba vagy selyemkencló1)e burkolva, vőlegényével ver
senyt kell nyargalnia , s nem egyszer megesik, hogy a behur
kolt amazon hamarább ér a célhoz mint a begyakorolt, sza
badon ülő ifjú. A menyasszony e futtatásoknál néha leölt bá
rányt vagy kecskét tatt ölében, s vó1egénye és a társaság többi 
ifja által üldözterve, a leggyorsabb vágtatásban ügyes fordu
latokkal mindig azon kell iparkodnia, hogy egyik se érjen kö
zelébe, s ki ne kaphassa öléból a kecskét vagy bárányt. E já
tékot , kökbüri-nek (zöld farkas) hivják, s Közép-Ázsia többi 
nomádainál nincs szokásban. A lakoelalom után két, néha 
négy nappal a fiatal pár elválasztatik ismét egymástól, s csak 
egy év múlva kezdődik az állandó együttélés. 

Megemlitendő azon gyász, melylyel a turkman valamely 
elholt kedves családtagját megtiszteli. A megholtnak sátrában 
egy éven át, kivétel nélkül minclennap, azon órában, mely
ben a gyászolt lelkét kiadta, a siró asszonyok panaszos da
lokat énekelnek, melyekben a jelenlevő családtagoknak is 
részt kell venniök. Ez utóbbiak e mellett folytatják napi mun
kájokat, s mulatságos lárvány az ilyen turkman, midé5n bor
zasztó jajveszékelések közt fegyverét tisztítja, pipázik, vagy 
eszik. Még a sátor közelebbi szomszédságában lévő né5k is 
rákezdik ilyenkor s orelitanak és sírnak, mialatt pamutot tisz
titanak, fonnak, vagy más házi munkát végeznek A megholt 
barátai és ismeréSseinek is látogatást kell tenniök, hogy rész
vétöket kifejezzék, habár hónapok múlva hallották is meg a 
gyászhüt. A látogató leül a sátor előtt, néha éjjel, s negyedó
ráig tattó jajveszéklés által jelenti, hogy eleget tett az elhúnyt 
iránti kötelességeinek. Ha tekintélyes főnök hal meg, ki a 
bator, azaz bátor melléknevet valóban megérdemelte, sírja 
fölé joszka-nak nevezett nagy dombot hordanakro, melyhez 

6 Ezen szokás megvolt a régi hunnaknál , s megvan Magyarországban még most 
is. Igy nehány év előtt Kassán gr. Károlyi Ede indítványára gr. Széchenyi István 

emlékéül emeltetelt ily sírhalom. 
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minden jó turkmannak legalább hét lapát fölciclel kell járul
nia, ugy, hogy az ily dombok néha 60 lábnyi kerülettel bir
nak s 20-30 lábnyi magasak. A nagy síkságokon az ily hal
mok különösen észrevehetőkké lesznek, a turktnan min
deniket ismeri, s neve, vagyis az alatta nyugvónak neve 
után nevezi el. 

E rövid értekezést a turkmanokról fejezzük be történel
möknek még rövidebb áttekintésével, csak azt emlitvén 
meg, a mit a még köztük élő traclitiókból hallottam. "Mind
nyájan Mangisiakból származunk," monda tudós barátom 
Kizi! AkoneL Ősapáink Szön kan és Eszen Ili voltak, jomut 
és Tekke az elsőnek, Csaudor és Göklen a másodiknak fia. 
Maogislakot régenten Ming kislak-nák, azaz ezer téli szál
lásnak hívták, s ez régi hazája ugy a tőlünk elpártolt s Per
siába költözött turkmanoknak, mint az erszarik, szalarak s 
egyéb törzseknek. Régi szenteink, mint Isan Ireg Ata/ Isan 
Szari Er, mind Mangislak vidékén nyugszanak, s boldog a 
ki sirjaikat meglátogatja." Kancisan elmondá, hogy 150 év 
előtt a turkmanoknak ritkán voltak más öltönyeik, mint me
lyeket bárány-, ló- vagy vadszamárbőrből készítettek. Ma 
már ezek eltüntek, s mint egyedüli emléke a régi nemzeti 
viseletnek csak a prémes föveg maradt fenn. 

A különböző törzsek közt uralkodó ellenségeskedés 
okozza, hogy kölcsönösen "rabszolgától származottaknak" 
gúnyolják egymást. Azon időt, miclőn a közös hazát elhagy
ták, pontosan nem tudják meghatározni. Az erszariak, sza
lorok és szarikok már az arab hóditás korában az Oxuson 
inneni sivatag keleti részén laktak; a tekkék, göklenek és 
jomutok csak késó1)b, talán Dsingiz és Timur korában fog
lalták el mai hazájokat Ez utóbbiak kivándoriása csak csa
patonkint történt, s még ma sem manciható befejezettnek, 
mert sok jomut és göklen, nagy előszeretettel viseltetvén 
őshazája iránt, maigott bolyong. A középkorban a turkman 

7 Ireg A ta nagyatvát jelent; - ennek a magyar "öreg atya" felel meg. 
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lovasokat legnagyobbrészt a hívai s buJurai kánok szolgála
tában, sőt néha perzsa lobogó alatt találjuk Vitézségöknek, 
különösen pedig heves támadásaiknak híre mcssze eljutott, 
s egyes vezéreik, mint Kara juszuf, ki a szalor törzszsel részt 
vett Timur hadjárataiban, történelmi nevet vívtak ki maguk
nak. A turkmanok nagyban elősegíték Perzsia északi részé
nek turkizálását, különösen azon idó1wn, miclőn az Atabegek 
családja uralkodott Iranban, és Transkaukázia, Azerbajdsan, 
Mazendran és Siraz8 török népességének legnagyobb része 
kétségtelenül a turkmanoktól került ki. Feltünő, hogy dacára 
azon elkeseredett ellenségeskeclésnek, mely a turkmanok és 
Persiában lakó siíta rokonaik közt uralkodik, amazok mégis 
minclig Azerbajclsant tartják a magasabb miveltség székelyé
nek Ha a baksi felszólittatik, hogy valami szépet s eredetit 
énekeljen, mindig azerbajclsani dalokat énekelt; söt a fog
ságba esett irani is több kegyelmet remélhet, ha török szár
mazásu, mett a turkman azt monclja: "karclasimiz dir ol kafir," 
azaz: testvérünk ez a hitetlen. 

A turkmanok utolsó tömeges föllépése Nadir sa h és Aga 
Mehemmecl kán korába esik. Amaz ezeknek s az afghanok
nak segitségével a múlt század elején egész Ázsiát felrázta 
álmából, ez leginkább turkman fegyverekkel veté meg alap
ját dynastiájának. jól tudják ezt a turkmanok, és panaszkod
nak a Kadsarok hálátlansága ellen, kik Feth Ali sah óta 
rólok egészen megfeledkeztek, sőt sok főnökeiktől az őket 
illető nyugdíjat is megvonták. 

Hogy fogalmunk legyen e nomádok politikai fontossá
gáról, elég egy tekintetet vetnünk Közép-Ázsia térképére. 
Látjuk, hogy helyzetük őket az egész ázsiai fennsiknak vagy 

8 Még most is van négy-öt török l(ir.tS, mcly in17. v idékén nom:\délctct él. fl
kani-jok (fönök), kivel 1862-bcn i. 1ncrkcdtcm meg imzban, beszé lte, hogy 
30,000 lovast bir közülök kiállil :tni , s hogy nch:iny likt. ·, mint 11 kuskai és al
lahverdi Dsingiz kán által tétetcll (ti ide. E kö1í tlmén)•l Europúb!ln félrcisme1ték, 
s még a jól értesült Burnes is a türk i si r a z i-t, melyet Hafíz em lit dalaiban, 
egy hasonnevü helységben keresi Szamarkand közelében. 
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Turi esztannak d ~ Li határőreivé tett •. · turi manok ,, kip
·sakok után I ö z ' p-1\zsiának leghar sa bb s legvadabb 
néJ ; mtg .. LLük Híva, BuJura és K k<t nd városaiban az el
puhultság és gyávaság székel; s ha ezek nem alkotnának 
századok óta oly szilárd sáncot azok körül, nem állnának a 
közép-ázsiai viszonyok most is azon ponton , melyen Ku
tejbe és Ebu Muszlim9 alatt álltak, s maig is állnak. A civili
salio ugylátszik, jobb szereti a délről északra vivő utat, ele 
mikép hathasson annak csak egy szikrája is Közép-Ázsiába, 
míg a turl<manok minden utazót, minclen karavánt ezer ve
szélylyel fenyegetnek? 

9 Az egyik Omar kalifa korában Turkesztán t hódi tá meg; a másik, először Merv 
helytartója. a turkmánok és karezmiekkel egyesülve sokáig viselt szabadsághá
borút ura, a bagdadi fejedelem ellen. 
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XVII. FEJEZET. 

HÍVA, A FŐVÁROS.- FŐFELOSZTÁSA, A VÁHOS KAPUI S 
RÉSZEI. - BAZÁR OK. - ME CS ETEK. - MEDRESZÉK V AGY 
KOLLÉGIUMOK; ALAPÍTÁSUK SZERVEZETÖK S JAVA
DALMAZÁSUK. - RENDŐRSÉG.~ A KÁN ÉS KORMÁNY A.
ADÓK.- TÖRVÉNYSZÉK.- A KÁNSÁG.- CSATORNÁK.
POLITIKAI FELOSZTÁSOK- TERMÉNYEK.- IPAR ÉS KE
RESKEDELEM. - UTAK. -A KÁNSÁG NÉPESSÉGE. - ÖZ
BEC EK. - TURKMANOK. - KARAKALP AK. - KASZAK (KIR
GISZEK). SZART.- PERSÁK.- HÍVA TÖRTÉNETE A XIX. 
SZÁZADBAN. -A KÁNOK S NEMZETSÉGÖK. 

Les principaux Tartares firent asseoir le K~in sur une piece ele fe
utre et !ui dirent: "Honore les grands, sois juste et bienfesant en

rers tous ; sinou tu seras si misérable que tu n'auras pas meme 
le feutre sur lequel tu es assis ." 

A. HÍV A, A FŐVÁROS 

Kl
LETI városról levén szó, felesleges emlitenem is, 
ogy Híva belseje egészen különbözik attól, a mit 
ülseje igér. Az olvasónak látni kellett volna a legal

sóbb rangú perzsa városok valamelyikét, hogy monclhas
sam, miszerint még ezek is sokkal felette állnak Kivának 
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Különben képzeljünk magunknak három-négy ezer sár
kunyhót, melyek darabos és meszeletlen falaikkal a legna
gyobb rendetlenségben elszórva állnak, vegyük ezt körül 
képzeletilinkben egy szinte sárból rakott tiz láb széles fallal, 
és fogalmunk lesz KiváróL 

Felosztás. 

A város közönségesen két részre osztatik : a) a tulajdonké
peni Híva, b) Icskale, azaz a vár, mely szinte fallal van kö
ttilvéve s a külső várostól négy kapu által elzárható. Ez 
utóbbi a következ városrészekből (mahalle) áll : Pehlivan, 
Ulujogucls, Akmeszdsicl, Jipekcsi, Kosbegi mahalleszi. A tu
lajdonképeni városnak kilenc kapuja van, és pedig éjszak 
felé: Ürgencls clervazeszi 1

, Gendumgiah d., Imaret cl.; kelet 
felé : Iszmahmudata d ., Hezareszp cl.; dél felé: Sildar cl., Pis
kenik cl., Rafenek d. és nyugat felé: Bedrkán d. Tíz város
részt különböztetnek meg: l. Or, 2. Kefterkane, 3. Mivesz
tan, hol gyümölcsöt árulnak, 4. Mehterabad, 5. Jenikale, 6. 
Bala Havuz, mely nagy platánoktól körülvett vizmedencével 
ellátva mulatóhelyül szolgál, 7. Nanjemezorama2, 8. Nurul
lahbaj, 9. Bagcse, 10. Rafcnek. 

Bazárok 

Bazárok vagy oly árucsarnokok, a milyeneket Persiában, 
vagy a kelet más városaiban találunk, Kivában nincsenek. 
Emlitésre méltó csak a Tim, egy kis, jól épitett bazár, meg
lehetősen magas boltozataival, melyben mintegy 120 bolt 
és egy karavánszeraj van. Ami vasmlí, cliszmlí, vászon, kat
tun és posztó az orosz piacon található, valamint az a kevés, 
a mit BuJura és Persiából hoznak, itt mincl fellelhető. A Tini 

1 Dervaze perzsa szó, s kaput jelent; dervaze s z i=kapu j a. 
2 Szószcrinti értelme: oly falu , mely nem eszik kenyeret. 
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körül van még a Nanbazari (kenyérpiac), Bakaibazari (fü
szerárus-p.), Sembazari (szappan és gyertyapiac), és a Szett
ras bazari (tiz-tizenkét borbélymühely, hol a fejet borotvál
ják; mert a ki szakállát borotváltatná őrültnek tekintetnék, 
vagy halállal büntettetnék). A bazár(;k közt meg kell cmli
tenünk a Kicsik karavanszcrajt is, hol a tekkék és jomutok 
által odahordott rabszolgák állittatnak ki eladásra. Az egész 
földmivelés rabszolga kezek által hajtatván végre, ezen áru
cikk nélkül Híva nem létezhernék. Különben, Bokarárói 
sz(llva. tüzetesebben megemlékszünk még e tCtrgyról. 

Mecsetele 

Régibb s mCívészibb épitésü mecset kevés van Kivában. Em
litésre méltók : l. Hazreti Pehlivan, négyszáz éves épület, 
mely egy nagy s két kisebb kupolából áll, s melyben Híva 
város egyik szentje s véclnökének, Pehlivan Ahmed Zem
csinek sirja van. Külseje keveset igér, ele bensejében a fal
diszitmények (kasi) izlésteljesek; csak az kár, hogy az épület 
setét, s a világosság hiánya miatt sok dolog el marad rejtve 
szem elől. Valamint a mecset belsejében, ugy az előcsar
nokban is, folyvást csak ugy hemzsegnek a vak mnemo
technikusok, kik csupa hallgatásból könyv nélkül megta
nulták a koránt, s azt szüntelen elrecitálják; 2. Dsümaa 
mesdsidi, melyben a kán pénteki imáját végzi, s melyben a 
hivatalos kutbe (az uralkodó fejedelemért manciott ima) 
szokott felolvastatni; 3. Kan mesdsidi, a vár bensejében, 4. 
Saleker, melyet egy földmivelő épitett, 5. Atamuracl Kus
begi. 6. Karajüzmesclsicli. 

Medreszék 

A medreszék (collegiumok) száma s azok pompás kiállitása 
után lehet Közép-Ázsiában a népesség vagyonassága és 
vallási miveltségének fokára következtetni. Tekintetbe véve 
az eszközök korlátoltságát, azon buzgalom és áldozatkész-

271 



ség, melyet a király úgy, mint a kézmives az ily collegium 
felállitása vagy javadalmazásánál tanusit, valóban dicséretre 
mé ltó. Buhara, az isziam civilizatió legrégibb székelye 
Közép-Ázsiában, példányképe e törekvéseknek, ele Kivában 
is van nehány ily kollégium, melyek közől emlitendők: 

l. Meclemin3 kan medreszeszi, mely 1842-ben perzsa 
épitész által épittetett egy elsőrangu perzsa karavanszeraj 
mintájára . Jobb oldalán otromba torony áll, jóval magasabb 
a két emeletnyi magas meclreszénél, de az építő halálamiatt 
befejezetlen maradt. E kollégium 130 cellával birván, 260 
tanulónak adhat szállást; jövedelme pedig 12,000 hívai bar
man búza, és 5000 tilla (2500 font sterling) készpénz. Hogy 
az olvasó né mi fogalmat szerezhessén magának ez intéze t
ről, álljon itt a jövedelem felosztása, miből a személyzetet 
is megismerhetjük. 

Bat. Tillát 
5 Akonel (tanár) kap évenként 3000 150 
l Imám kap évenként 2000 40 
l Muezzin (imakikiáltó) kap évenként 200 
2 Szolga közőlminclenik kap évenként 200 
l Borbély kap évenkint 200 
2 Muttevali vagy felügyelő kapja az összes jövedelem 
tizedrészét; a mi fenmarad pedig, a 
tanítványok közt osztarik fel , kik e tekintetben 
három osztályra szakadnak : 
Bat. Tillát 
Az l. osztály kap 
A 2. 
A 3. 

60 
30 
15 

4 
2 
l 

2. Allahkuli kan m. 120 cellával, melyben a tanítványok 
évi jövedelme 50 batman és 2 tilla . 

3 Röviditése a "Mehemmed Em in" névnek. 
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3. Kutlug Muracl Inag m ., melynek minden cellája 50 bat
mant és 3 tillát jövedelmez. 

4. Arab kan m. igen kevés, de gazelagon javadalmazott 
cellával. 

5. Sirgazi kán m. Ez épületek egyedül érdemlik meg a 
sárkunyhók közt a ház nevezetet, udvaraik többnyire tisztán 
tartatnak, gyakran fákkal vannak beülte tve, vagy egészen 
kertté alakítva. A tantárgyakról, Bokaráró i beszéltünkben 
fogunk szólai1i, mely középpontja a közép-ázsiai tudomá
nyoss;ignak, most csak azt jegyezzük meg, hogy a tulajdon
képeni előadások a tanárok celláiban tartatnak, hol a tanu
Jók szellemi tehetségük szerint vannak osztályozva. 

Rendörség. 

Minden városnegyedben van egy mirab" ki, ha nappal ke
rületében ve rekedések, lopások vagy más gazságok követ
tetnek el, a nyilvános rend fentartásáért felelős. A város éj
szakai felügyelete négy pasebre (fő őr) van bízva, kiknek 
egész éjjel a vár kapuja előtt őrt kell állniok, mig minc.len
iknek nyolc a lőre-összesen tehát 32, kik egyszersmind a 
hóhértisztet végzik, - a városban körüljár, és mindenkit 
elfog, a ki éjfél után egy órával még az utcán mutatkozni 
mer. Külö nös figyelmöket betörések és tilto tt szerelmi ka
landokra fordítják, s jaj annak, kit tetten kapnak. 

B. A KÁN és KORMÁNYA. 

Hivatalnokok. 

Felesleges emlitenünk is, hogy a kán alattvalóinak élete és 
vagyonáról te tszés szerint renclelkezhetik. Mint országfeje
delem az, a mi mincle n családatya a maga családjában; s a 

4 Mirab az, ami a török szubasi; oly hivatal, me! y a ki nai határtó l kezdve az ad
riai tengerig nagy szercpct játszott, s játszikmost is. 
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mint ez, ha kedve tartja, meghallgatja valamelyik rabszol
gája tanácsát, ugy a kán is hajt néha egyik másik minisztere 
szavára. Önkényének tulajdonképen csak az ulemák rendje 
szabhat némi korlátot, ha oly férfiak állnak élén, kik tudo
mányosságuk és feddhetlen életök által magokat a népnél 
kedvesekké, a kánnál félelmesekké birták tenni. E viszo
nyok majdnem minclen ázsiai kormánynál fellelhetők, de 
nem tulajdoníthatók a kormányformák hibáinak vagy azok 
teljes hiányának. Sőt inkább, a keleten minclen icló1Jen, s a 
történelem minclen korszakában voltak alkotmányok, me
lyek az önkény és zsarnokság ellen valának intézve; de 
azért nem jutottak soha érvényre, mert keleten a tömegek 
jellemgyöngesége, és minden nemesebb érzés hiánya, az 
uralkodó büneinek mindig kedvezett, és kedvez mai napig. 

A mongol eredetCí hívai alkotmány szerint az államnak 
következő hatáságai vannak: 

l. Kán vagy Padisah lesz az, ki egy diadalmas törzs ke
beléből azzá választatik Mellette állnak az 

2. Inagok5
, kik négyen vannak; ketten a király közeli ro

konságából, ketten csupán törzsrokonok Az elóbbiek elseje 
minclig jogszerCí kormányzója Hezareszp tartománynak. 

3. Nakib, az egyházfő, mindig Szejelnek (a próféta csa
ládjából valónak) kell lennie, s ugyanazon ranggal bir, mint 
Konstantinápolyban a Sejk-ül-iszlam.6 

4. Bi, - nem kell ezt összetéveszteni a bejjel, melylyel 
csak egyenlő szájelentése van. A Bi csatában a kán jobbján 
van. 

5. Atalik, egy neme az államtanácsosoknak, kik csak öz
begek lehetnek. Számuk a kán tetszésétől függ. 

6. Kusbegi a kán vezirje, vagy első udvari tisztje. Rajta 
kezdődik a tulajdonképeni hivatalnokok testülete, kik tel
jesen az uralkodó szeszélyének alávetvék 

5 "Inag" szószerint "ifjabbik testvéröcs". 
6 Konstantinápolyban a Nakib ül Esref, a Szejd--ek fönöke, rangban a Sejk-ül
Isziam után áll. 
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7. Mehter, egy neme az uclvarnagynak, ki az udvar s az 
ország belkonnányzatát vezeti. Mindig szartnak, a régi per
zsa lakosság közül valónak kell lennie. 

8. Jaszaulbasi , -szám szerínt ketten , -vezetői a tes
tőrseregnek, s kihallgatásoknál a bemutatói tisztet látják el. 
Egyenlő rangban áll ezekkel a Divan, egy neme az állam
titkárnak, ki egyszersmind számvivő. 

9. Mehrem, szintén ketten,- a komornyikis megbízotti 
tisztet látják el, s nagy befolyással bírnak a káma s a kor
mányra 

10. Minbasi, 1000 lovas parancsnoka.l 
ll. Jüzbasi, 100 lovas parancsnoka. 
12. Onbasi, 10 lovas parancsnoka. 
E tizenkét osztály képezi a szipahi-knak nevezett tulaj

donképeni tisztviselőséget, s feloszlik a) olyanokra, kiket, 
mint a 2, 3, 4, 5, a kán soha ki nem tehet hivatalukból, b) 
tulajdonképeni szolgákra, kik bizonyos fizetést húznak, 
mint a 6, 7, 8, 9, sc) olyanokra, kik csak háború idején mü
ködnek. A magas hivatalnokok jószágokkal jutalmaztatnak, 
a közönséges harcosok lovats fegyvert kapnak a kántál, s 
minden adó és díj-fizetéstől mentesek. Ennyiből áll a világi 
tisztviselőség. Az ulemák, vagyis papok, kiknek főnöke a 
Nakib, következő alosztályokra oszlanak: 

l. Kazi kelan, fóbiró s az igazságszolgáltatás főnöke az 
egész kánságban. 

2. Kazi orclu, ki mint fóbiró a kánt hadjárataiban kiséri. 
3. Alem, az öt mufti főnöke. 
4. Rejsz, az iskolák és vallási törvények végrehajtásának 

felügyelője. 

5. Mufti, minclen jelentékenyebb városban egy. 
6. Akond, tanár vagy elemi tanitó. 
A három első a magasabb hivatalnokok közé tartozik, 

és mCíköclésbe lépéskor a kán által gazdagon megajándé-

7 A hívai kán összes haderejét 30,000 emberre hallám tétetni, de veszélyesetén 
e számot megkettözfetheti . 
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koztatik; a három utóbbi a vald-ból (jámbor alapitv{myok) 
huzza fizetését, bizonyos részlet pénzben s termékekben, 
de azért szokás, hogy évenkint a kurban-- és noruz--ünnepen 
a kántál bizonyos ajándékot kapjanak. A hívai ulemák nem 
állnak annyira a tudományosság hirében, mint a buharaiak; 
de korántsem oly szemtelenek s elbizottak mint ezek, és 
sokban valódi buzgóság lakik, földieiket tehetségök szerint 
müvelni, és nyers, harcias tulajdonságaikon simítani. 

Adók 
Kivában kétféle adó van: a) szalgit, mely a mi teleka

dónknak felel meg, s mely szerint minden 10 tanab (egy 
tanab 60 négyszög rőf) mivelhetö földtől a kán évenként 
18 tenge (10 shilling) adót kap. Katonák (nöker vagy atli), 
az ulemák és kodsák vagy szejelek (a próféta utódai) fel
mentvék alóla . b) Zekiat (vám), mely szerint a bevitt árútól 
21Jz száztóli; baromért, tevékérts lovakért elarabszámra egy 
tenge, juhokért fél tenge vétetik évenként8 . Ezenkivül min-
den nyilvános bolt fizet évenként 6 tengét. A szalgir behaj
tását közvetlenül a kusbegi és mehter eszközlik, kik a fő-

kerületeket évenként beutazzák, és az illető kerületekben 
a jasolu--kat9 felelősekké teszik az adók behajtásáért A ze-
kiat jövedelmeire egy a kán kegyében álló mehrem őrkö
dik, ki egy írnokkal meglátogatja a nomád törzseket, és, le
hetetlen lévén a barmok megszámlálása, minden törzsre 
évenként a jasolukkal tartott tanácskozás és megegyezés 
szerint veti ki az illető részt. Az ily eljárásnál természetesen 
a mehteré a legnagyobb haszon; s a kánnak még mult 
évben is el kellett hinnie, hogy a karakalpakoknak csak 
6000 db ökrük van, s a jomutok és csaudoroknál csak 
30,000 birkától fizettek adót, - a mi, a mint hallám, csak 
harmadrésze a valódi létszámnak 

8 Csak olyanoktól azonban, kik nyájjal , azaz 10 darabnál többel bimak. 
9 Jasolu, azaz: kor-nagy, amint Kivában az akszakal-okat nevezik. 
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Törvényszékek. 

Törvényszékekül szalgálnak a mecsetek és az igazságszol-
gáltatássalmegbízott kazik és muftik magán szállásai. Ezen
kivül még mindenkinek szabaelságában áll panaszát a város 
vagy tartomány kormányzója elé terjeszteni, ki aztán ürf, 
azaz saját belátása szerint ítél. Minden kormányzóna!<, sőt 
magá11ak a kánnak is, naponként legalább négy óráig kell 
kihallgatásokát adnia, mely kötelesség alól csak a betegség 
mentheti fel; s miután kiki bebocsáttatik, az uralkodó kény
telen gyakran alattvalóinak legapróbb családi iszonyait 
meghallgatni s kiegyenlíteni. Hallottam, hogy nagy mulat-
ságára szolgál a kánnak, ha egy feldühült házaspárt lát 
maga előtt; ilyenkor őket még jobban egymásra uszítja, s a 
hazaatjya hasát fogja nevettében, mikor férj és nő előtte a 
porban henteregve verekszenek. 

C. A HÍVAI KÁNSÁG. 

A hívai kánságot, mely történelmi nevén Karezm10
, s mely 

a szomszéd országokban Ürgencls--nek is neveztetik, -
minden olelalról sivatag veszi körül, sa mivelt föld legszélső 
határai délkeletre Fitnek város, éjszaknyugotra Kungrat és 
Köhne Ürgencls, délre Medemin és Kökcseg. Az állandó la
kosokkal benépesített föld területét meghatározni épen oly 
sikeretlen törekvés volna, mintha a népesség számát akar
nók megállapitani; inkább acijuk a kánságnak a lehetségig 
tökéletes helyiratát. Határozottan kiemelendő a föld nagy 
termékenysége, mely nem annyira a célszer(í mivelésnek, 
mint inkább az Oxus áldásdús vize által történő megned
vesülésnek tulajdonítandó. 

l O Karezm, perzsa s~ó, és harckedvelőt jelent. 
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Csatornák. 
Kivában két féle csatorna van. u. m. a) arna, azaz olyanok, 
melyeket a folyam maga vájt magának, s melyeket csak hé
bekorban szaktak a lakosok megnagyobbitani, vagy mé
lyebbre ásni, b) jap, egy vagy két ölnyi széles, ásott csator
nák, melyek nagyobbrészt az arnákból erednek, s melyek
nek sürlí hálózata az egész megmivelt fölelet elboritja. Az 
arnák köző1 megemlitendök: 

l. Hazreti Pehlivan arnaszi, mely Fitnek és Hezareszpnél 
kezdődik s Híva mellett elfolyva, miután Zej-n s a jomutok 
vidékén végig ment, a homokban elvész. 

2. Gazavat arnaszi. Kanka és Jengi Ürgends köztszakad 
az Oxusból, nyugati irányban Gazavat mellett foly el, s a 
jomutok közt elenyészik. 

3. Sahbad arnaszi. Kezdődik Jengi Ürgencls felett, Sah
bad Tashauz és Jillali mellett foly el, és Kökcsegnél elvész. 

4. ]armis arnaszi. Sahbaz Veli-vel szemben jön az or
szágba, s végig foly a Kiat-Kungrat és Jengi Ürgends közti 
vidéken. 

5. Kilicsbaj arnaszi. Kitai és Görlen közt ered, J illali mel-
lett foly el, és Kökcseg megett a homokban elvész. 

6. Kodsaili Arnaszi. 
A túlsó parton van: 
7. A Surakan arnaszi, mely a hasonnevlí helynél veszi 

kezdetét és éjszakkeleten vész el, elóbb Japkenarit és Ak
kamist látván el vizzeL 

8. Iltazar Kan arnaszi , mely a karakalpakok földén foly 
keresztül. 

Felosztás. 

Híva politikai felosztása azon városok számától függ, me
lyek tulajdon baj, vagy kormányzóval bitván, ez által külön 
~etiiletet képeznek. Legfontosabbak: a főváros Híva, Jengi 
Urgends, az ipar fő székelye és Köhne Ürgends. Még sokáig 
a mongol hóditás után ez volt a kánság fővárosa, most nyo-
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maru falu, melynek hajdani fényéből alig van már egyebe, 
mint először: két toronynak kisebb nagyobb maradványa, 
mely tornyok más középázsiai tornyokéval egyenlő idom
talan mod01·ban valának épitve, és a monda szerint azért 
rontattak le a kalmukok által, mert ezek dühbe jöttek azon, 
hogy e tornyok távolról közel látszanak, s közelecive felé
jök, mintegy futnak az ember elől; másodszor: Törebegkan 
kupolája, ízlésteljes zománcozott téglákkal kirakva; végre 
Mazlumkan szolugu. 

Kivának mostani felosztása a következő: 

Fávárosok és kerületek a hozzájuk tartozó falvakkal 
együtt, s mindeniknek távolsága az Oxustól. 

A város neve Távolsága az Falvak 
Ox us tól 
mértföldekben 
(tas) 

1. Híva . .. 6 Nyugat f elé: Bedrkan, Kinik 
, Akjap, Kaszian, Tasajak, 
Töjeszicsti. 
Délfelé: Sireseti, Siklar, 
Rafeoek, Engerik, Pizekenik 
, Pemakaz, Akmeszdsid 
Kelet felé: Szajat, Kiat, Sikbagi, 
Kettebag 
Észak felé: Gandumgiah, Perise, 
Kali l, N~szekasz, Gauk, Csaraksik, 
Zirsejtan, Ord um izan 
Dsengeti, Sikarik, Kodsalar, 

2. Hezareszp l Himmetbaba, Bicsakcsi, Jsancsepe, 
Bagat, Nogman. Besarik 
Gajbulu, Sabadboju, Kucsilar, 
Oroszlar, Szabundsi, Köndsü, 

3. Jengi Ürgends !Y. Szagrindsi, Akunbaba, Karamaza, 
Kipcsaklar 
Kiet, Nogaj, Szarszar, Szakar 
Kamislikuk, Kongradlar, Karzalar, 
J armis boj u, Basztirmali 

4. Kungrat -
5. Tash11uz 6 
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A város neve 

6. Görl en 

7. Kodsa- lli 

8. Csimbaj 
9. Sahbad 

10. Surakan 
ll. Kilids-baj 

12. Mangit 

13. Kipcsak 

14. Kitai 

15. Akderbend és Dsamli 
l6. Kiet 
17. Kanka 

18. Fitnek 
19. Sabaz Veli 
20. Dsagataj 
21. Arnbar 
22. Jengi Ja 

23. Nöksz 
24. Kökcseg 
25. Köhne Ürgends 
26. Kiat Kungrat (Görlen 
és Jengi Ürgends közt) 
27. Nokasz (Kanak és 
Heszareszp közt) 
28. Rahmet-birdi Beg 
(közel az Oveisz Karaajne 
hegyhez) 
29. Kangli 
30. Jilali (Medemin és 
Tashauz közt) 
31. Kosköpiir 
32. Gazavát 

Távolsága az 
Oxustól 
mértföldekben 
(tas) 

l 

2 

-
4 

-
4 Y, 

y, 

-

lY, 

7 
!Y, 
l 

2 
2 
4 Y, 
5 
-

-
9 
6 
2 

2 

l 
8 

6 

280 

Falvak 

Dzsela ir, Jomuskttli, Esim, Vezir, 
Alcsin, Taskali, Kargali 
Ketmendsi Ata, Dsarnike Najmanlar 
(az erdöségekben), Karnis Csali, 
Dervis Kodsa 

Kodsa la r, Kefterkane, Kökkamis 

Kalimbeg, Bagalan, Alieli- boju, 
Bozjapboju 
Pennanacsa, Kiatlar, Kenegőz 
Baszujapboju, Nogaj-isan, 
Kandsirgali, Kanlilar 
Akkum, Jomurlutam, Kulaulu 

Meder, Gödse, Kodsalar, Sagallar 

Basztinnali, Vejengan kal' eszi 
Alcsin, Veszér 

D. TERMÉNYEK, IPAR és KERESKEDÉS. 

A hívai földtalaj termékenységéről már többször volt szó, 
különös említésre méltó szép gabonája, s a jó rizs, főleg a 
görleni; a legszebb selyem Sa hbadban és Jengi Ürgenclsben 
termeltetik; van gyapot, s a rujan, egy neme a gyökereknek, 
melyből veres festéket nyernek; a hívai gyümölcsnél külön
bet nemcsak Perzsia és Törökországban, sőt Európában is 
alig találhatrii. Ez utóbbiból kiemelendő a hezareszpi alma, 
a hívai őszibarack és gránátalma, s főleg a hasonlíthatatlan 
jóságú dinnyék11 , melyek még a távol Pekingben is nagy 
hirben állnak, s a mennyei birodalom uralkodója nem fe
ledé el azon ajándékok közt, melyeket a kínai tatárságból 
évenként kap, mindig néhány ürkindsi (ürgendsi} dinnyét 
is kikérni magának. Még Oroszországban is jól megfizettet
nek; mert a ki egy szállítmány téliclinnyét visz ki, ugyan
annyi cukrot hoz érette vissza. 

A hívai ipar terményei közül hires Közép-Ázsiában az 
Ürgends csapani, azaz: az ürgendsi kabát, mely két szinű, 
esikos szövetből van készítve (pamut vagy selyemből, sőt 
néha a kétféle fonal vegyülékéből), s a nálunk divatozó há
lóköntösök formájára kiszabva; - továbbá 

a hívai réz edények, a hezareszpi és a tashauzi vászon. 
Híva a legnagyobb kereskedést Oroszországgal üzi. Egy

két 'ezer tevéből álló karavánok mennek tavaszszal Oren
burgba, őszszel Asztrakánba; s Nizsnejbe (elnevezésök sze
rint: Maküia) a vásárra gyapotot, selymet, bőröket, ruhákat 
a nogaj tatárok számára, chagrinbő1t és gyümölcsöt visznek, 
s hoznak ezek helyett katlanokat s más öntött vas edénye
ket (itt: dsögen), kattunt (mely nálunk bútorok bevonására 
fordittatik, ott azonban a nő-ing előrészének készítésére 

ll E dinnyék 4 különböző fajából magot hoztam, samint G ö n c z y Pál bará
tomnak e magokkal tétt kisérletéből következtethetni, alfóldi homokos vidéke

inken sikerrellesznek termlhetők. 

281 



szolgál), percailet, posztót, cukrot, vasat, rosz puskákat, s 
kevés diszmüárut. Nagy a kivitel a halakban is; de ezeket 
az oroszok maguk viszik el három gőzhajó védelme alatt, 
melyek az Aral-tón járnak, s az utolsó orosz követség és Híva 
közt kötött szerződés szerint Knngratig mehetnek. Perzsia és 
Herattal12 Híva igen csekély kereskedést Cíz, mert az ezen or
szágokba vezet utak a turkmanok kezeiben vannak. Híva és 
Asztrabad közt csupán a jomutok taltják fenn a közlekeclést, 
kik évenkint 100----150 tevén hoznak oda fésü-készitésre való 
puszpángfát s egy kevés naftát. Bokarával már élénkebb a 
közlekedés. Ruhát s vásznat hordanak oda, s érette theát, fCí
szett, papírt, s ott készült könnyü diszmCíárukat hoznak. A 
belföldi kereskedésre nézve az ország minden városában he
tenkint egy vagy két vásár tattatik. Még oly vidékeken is, me
lyekben nincs ház, hanem csupa nomádok laknak, egy Ba
zarli-clsajnak nevezett, s több agyagkunyhóból álló vásárhely 
építtetik a vásár megta1tására, mely e viclékeken klilönös ün
nepies alakot ölt. A középázsiai gyakran 10-20 mértföld
nyiről eljő az ily helyre néhány tüért vagy más csekélysé
gért, s ilyenkor legszebb lovára ül, s legjobb fegyverét viszi 
magával, hogy fitogtathassa magát. 

E. A KÁNSÁG LAKOSSÁGA. 

Kivát l. özbegek, 2. turkmanok, 3. karakalpakok, 4. kasza
kok (kik nálunk kirgizeknek neveztetnek), 5. szartok és 6. 
persák lakják. 

l. Özbeg. 

Özbeg azon néptörzs neve, mely nagyobbrészt állandó la
kelylyel bírva, földmiveléssel foglalkozik, s az Araltó déli 

12 Heraiban s vidékén szeretik ugyan hordani a híva~sapanit (a hívai kabátot), 
és drágán megis fizetik; dc ez árucikket Bakarán keresztül hozzák. 
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szögletétől Komulig (40 napi járásra Kasgartól, Kina benseje 
felé) terjedve, a három kánságban és a kínai tatárságban 
uralkodó fajnak tekintetik Saját felosztásuk szerint az öz
begek 32 fő taifé-re (törzs) oszlanak: l. Kuug-rat, 2. Kip
csak, 3.Kitai, 4. Mangit, 5. Nöksz, 6. Najman, 7. Kulan, 8. 
Kiet, 9. Az, 10. Taz, 11. Szajat, 12. Dsagataj, 13. lJjgur, 14. 
Akbet, 15. Dörmen, 16. Ösün, 17. Kandsigali, 18. Nogaj, 19. 
Balga!i, 20, Miten, 21. Dselair, 22. Kenegöz, 23. Kanli, 24. 
Icskili, 25. Bögürlü, 26. Alcsin, 27. Acsmajli, 28. Karakur
szak, 29. Birkulak, 30. Tirkis, 31. Kellekeszer, 32. Ming. 

E felosztás régi, és feltünő, hogy az emlitett földterületen 
még ezen egyes törzsek is csak nagyon elszó1va találtatnak; 
s a kutató meg van lepve, sőt néha hinni sem akar saját sze
meinek sem, miclőn a hívai, kokancli és jerkeneli özbegek
nek nyelve, szokásai és arckifejezése közt a nagy különb
séget észreveszi, és ezek mégis magukat nemcsak ugyan
azon nemzet, hanem ugyanazon törzs (taife) vagy dan (tire) 
tagjainak vallják. 

Csak azt akarom emliteni, hogy Kivában a legtöbb 
özbeg törzs képviselve van, s hogy a hívai Kokanddal, Eu
hara és Kasgarral szemben méltán büszke régi özbeg nem
zetiségére. A hívai özbeg első pillanatra elárulja az irán 
elemmel való vegyületét; mert szakálla van, mely a turáni
nál mindig némileg mintegy idegen tulajclonnak tekinthető, 
mig az arc szine s vonásai gyakran a valódi tatár ereeletet 
tüntetik fel. Jellemére nézve is a hívai özbeg egyéb törzsro
konainál többet ér; nyilt szívü s becsületes; megvan még 
benne azon vadság, mely a körülötte levő nomádokat jel
lemzi, ele hiába keressük nála a keleti civilisátió csalárd 
okosságát, sa törökországi valódi oszmanlin kivül az egyet
len keleti faj, melyből még lehetne valamit képezni. 

Azon körülmény, hogy az isziami miveltség Kivában még 
nem áll ott, a hol I3okarában, egyik fő oka annak, hogy a 
hívai özbegek részint pogány nemzeti erkölcseikből, részint 
a parszi vallásos szokásokból még sokat megtaltottak A zene 
és a török népköltészet iránti előszeretet, melyeken a közé-
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pázsiai nomád nagyobb szenvedélylyel csügg, mint bármely 
mive lt nemzet, itt hívebben s tisztábban tartá fenn magát, 
mint Kokanclban, Bokarában és Kasgarban. A hívai dutar (két 
húrC1 guitarre) és koboz-játszók hiresek egész Turkesztan
ban. Nevai, a legnagyobb özbeg költő, últalánosan ismeretes, 
és nem múlik évtized, melyben uj, bár másod s harmadrangu 
lyrikusok ne támadnának. Két testvérrel ismerkedtem meg 
Kivában; az egyik Munisz, kitünő verseket irt, melyek közül 
később többet ki fogok adni; a másik Mirab, Mirkoncl nagy 
történelmi munkáját roppant türelemmel leforelirá az özbeg 
török szójárásra, hogy fia, kikülönben persául is tud, azt kö
nyebben megérthesse . Húsz évig dolgozott rajta , de restelte 
másoknak megmutatni, mert frivol elolognak tartatik a vallá
son kivül még más tudományokkal is foglalkozni. 

Több százados letelepedésük dacára még minclig meg
van a hívaiako n elóbbi hősi életök jellege. Torna, birkózás, 
különösen versenyfutás nálok gyakori dolgok, s ez utóbbi
akon gyakran nagy jutalmak tüze tnek ki. Minden je lenté
kenyebb lakodalmat 9-es, 19-es, 29-es versenynyel ünne
pelnek meg, azaz a győző mindenből 9, 19, vagy 29 elarabot 
kap, ugymint: 9 birkát, 19 kecskét stb., ami gyakran jelen
tékeny értéket képvisel. A menyasszony és vőlegény közti 
versenyről már eló1Jb szólottam. Az ország ős lakosaitó l, kik 
tüzimác.lók voltak, némely L"mnepélyek s játékok tartattak 
meg, melyek Közép-Ázsia egyéb részeiben az iszlám előtt 
szinte léteztek ugyan, ele ma már teljesen feleelve vannak. 

2. Turkmanok. 

Ezekről már bővebben emlékeztem. Kivában vannak jomu
tok, kik délfe lé a sivatag szélét Gaszavatig, a Karajilgin, 
Kökcseg, Özbegjap, Bedrkencl és Meclemin viclékeket lak
ják; és a csaudorok, kik Köhne, s különösen Kizi! Takir és 
Porszu vidékén találhatók, de leginkább a nyugati részen 
az Aral-tó és Kaspi-tenger között barangolnak. Göklenek 
igen kis számmal vannak. 
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8. Karakalpakok. 

Az Oxus túlpartját lakják Görlent6l átellenben majdnem 
Kungratig, a nagy erd6ségek közelében. Lovuk kevés van, 
juh is alig. A karakalpakok azon hirben állnak, hogy nőik 
legszebbek egész Turkesztanban ; ele más részt roppant but
áknak monclatnak, s e tekintetben számtalan adoma kering 
felőlök. Tiz főtörzset találtam köztök : l. Bajmakli, 2. Kan
dekli . 3. Tersztamgali, 4. Acsamajli, 5. Kajcsili Kitai, 6. In
gakli. T Kenegöz, 8. Tombojun, 9. Saku , 10. Ontönturuk 
Számukat 10,000 sátorra teszik. Emlékezetet megbbaladó 
idők óta Kivának alattvalói. Ezelőtt negyven évvel fel1ftzad
tak Ajcloszt vezérök alatt, ki Kungratba tört, ele késöbb Me
hemmeel Rehim kán által megve retett Nyolc év elGítt Zariig 
főnökük vezérlete alatt ismét felzendültek, kinek - a mint 
mondják, - 20,000 lovasa volt, kikkel nagy pusztításokat 
vitt végbe, mig Kutlug Murad Bi :.lltal megveretve, serege 
szétoszlott. Utolj:.lra, három év előtt, Er-Nazar alatt lázadtak 
fel, ki várat is építtetett magának, de szintén legy6zetett. 

4. Kaszakok (Kirgizek). 

Ezek utóbbi idóben nagyrészt orosz uralom alá jutván, Kivá
ban kevesen vannak. Közép-Ázsia e legi1at,>yobb nomád nép
törzséró1 Bokarárói száltamban még meg fogok emlékezni. 

5. Szart 

A Dokarábarr és Kokanelban tadsikoknak nevezett szartok 
teszik Karezm perzsa őslakosság{tt, melynek száma itt 
aránylag már igen csekély, s perzsa anyanyelvét lassanként 
egészen felcserélte a törökkel. A szart, mint a taclzsik, ravasz 
és finom moc.loráról i smerhető meg; az özbeg nem igen 
szenvedheti, s j~llemző dolog, hogy dacára a félezredes 
együttélésnek, az özbegek és szartok közt mincledclig igen 
kevés házasság köttetett. 
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6. Persák. 

Az itt lakó persák,- mintegy 40,000-en, -részint rabszol
gák, részint felszabadultak; s Akclerbenclben és Dsamliban 
egy kis gyarmatot alkotnak. A rabszolgának különben 
anyagi tekintetben nem rosz dolga van Kivában, mert ra
vaszságával könnyen túl járva az egyszerü özbegnek eszén, 
hamar meg tud gazdagodni. Sokan, ha megváltották magu
kat; inkább ott telepszenek le, mintsem visszatérnének Per
siába. A rabszolgát Kivában, dogma-nak, gyermekkorában 
azonban kanezad, azaz házi szülöttnek hivják. A szolgaság 
szégyenbélyege csak a harmadik izben enyészik el. 

F. KIVÁNAK E SZÁZADBELI TÖRTÉNETÉHEZ 

l. Mehemmed Emin Inag 0792-1800). 

Nadir Sah13 rögtöni elvonulása után, ki kardcsapás nélkül 
kerité birtokába a kánságot, a kis horelabéli kirgizek (vagy 
Üsztjurt kazagi, azaz felsőjurti kaszakok, a mint önmagukat 
nevezik), kezeibe került Kivában a főhatalom; s uralkodtak 
a múlt század végéig, midőn egy özbeg főnök a Komacl
törzsből felkelt, hogy a trónra való igényeit érvényesítse. 
Neve Mehemmed Emin Inag volt. E névvel akarta az utolsó 
özbeg uralkodó családból származását jelenteni, s csak
ugyan sikerült is egy kis sereget gyüjtenie, s avval a kaszak 
fejedelem ellen harcra szállnia. Ez azonban akkor még meg
lehetős hatalommal birván, ellenét többször megverte, ki 
végre Bokarába menekülve ott néhány évig visszavonultan 
élt. Párthivei azonban folytaták a harcot, s miclőn már némi 
előnyöket vivtak ki, egy negyven lovasból álló küldöttséget 
menesztettek hozzá; melylyel ő vissza is tért, ismét kezébe 

13 Miután 1740- ben Jolbarsz (oroszlán) sahot legyőzte, s nehány hónappal 
utóbb Heratha visszatért. 
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vette a vezényletet, s ez alkalommal nagyobb szerencsével, 
mert elűzte a a kaszakokat, s trónra lépvén megveté alapját 
a máig uralkodó háznak, melynek tagjai a túlsó lapon álló 
családfa szerint minden megszakadás nélkül követték a tró
non. 

2. Iltazar kan (1800-1804). 

Folytatá a Buliara elleni harcot, mert ez a kaszakok sülyedő 
hatal11üt támogatta. Míg ő CsibareJsuj vidékén volt elfog
lalva, a buharaiak által felbiztatott jomutok Híva ellen ro
hantak, elfoglalták a várost, és főnökük Tapiscleli vezérlete 
alatt kirabolták. Iltazar gyorsan vissza akart térni, de vissza
menetében a buharaiak által megveretett, s futásközben az 
Oxus habjaiban lelte halálát. Utóda lőn fia 

3. Mehemmed Rehim (1804-1826); 

kit Medrebimnek is neveznek. Rögtön a jomutok ellen for
ditá fegyvereit, kiűzte ó1<et a fővárosból, s gazelagon kár
pótolta magát rajtok a szenvedett veszteségekért Nem ke
vésb szerencsével járt el a karakalpakok ellen is, kik Ajcloszt 
alatt ellene fellázadtak, s kiket csakamar ismét engedelmes
ségre téritett; kevesebb sikert arattak fegyverei Kungrat 
ellen; hol rokonainak egyike iparkodott tőle a trónt elvi
tatni, kivel aztán tizenhét évig tartó háborút viselt. Miclőn 
ez idő alatt e várost ostromlá, az állhatatos védő, nevetve 
sikeretlen fáradozásait, egy nap a torony tetejéről átkiáltá 
hozzá: 

Ücs aj savun, azaz: három hónapra aludt-tej. 
" " kavun, " " " dinnye. 
" " kabak, " " " tök. 
" " csabak, " "· " egy neme a halnak. 

Evvel azt akarta mondani, hogy van az év minden szakára 
ki.ilön élelmiszere, melyet bent a városban kaphat; nincs 
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tehát szüksége kenyérre, s azért éhség által nem lehet hó
do!ásra birni . 

Atyja halálát megbosszulancló, Medrebim Buhara ellen 
ment, melyben azon id()ben Emir Szejd, egy lágyeszCí feje
clelem uralkodott, ki a dervisségre adta magát. A hívaiak 
sok várost e lpusztítottak Buhara körül, s több ezer fogo!yt 
szedtek össze. Az emir, kinek ezt hírül hozták, azt felelte: 
"Akir Rigisztan amandur,"azaz: megvan még a Rigisztan, t ~J 
ez biztos hely, s azért nincs mit félnie. Nagy pusztirások 
után Medrebim zsákmánynyal terhelten hazatért, s Lll·alko
dása végszakában még Asztrabad körül a tekkéket és jo
n1lltokat hódítá meg. 

4. Allahkuli kán (1826-1841), 

a telt hazne (pénztár) mellett atyjától még a szomszédnépek 
közt szerzett nagy befolyást is örökölte, melynek megtartása 
folytonos háborúkba keverte. Bokarában a gyönge Szejelet 
az e ré lyes Naszrullah követte, ki atyjának szégyente ljes 
veszteségeit jóvá akarván tenni , háborút kezdett, melyben 
a hívai trónörökös Rehimkuli Töre megveretett Ugyanezen 
id()ben jött hire, hogy az oroszok Orenburgból Híva felé 
iparkodnak, sőt hogy a buharai emír támadása is csak a hi
tetlenek izgatásúnak eredménye . Nagy volt a kétségbeesés, 
mert hir szerint az orosz sereg 80,000 emberből és 100 
ágyúból állt. 1

' 

A HÍV AI URALKODÓ-CSALÁD SZÁRMAZÁSI FÁJA 
Mehemmecl Emin Inag 

0792-1800) 

14 Bokarának egyik fő tere. 

15 Ez a hívaiak vcrsiója, de tel ve nagyitásokkaL Az oroszok ereje Perovszky tá
bornok vezénylete alatt 10-12,000 emberbő l állt. Megverctésök főoka a ke
mény hideg volt, de aztán futás közbe n sokat kellett az üldözö hívai lovasok tól 
is szenvedniök. 
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Sokáig hiába váJYán az ingilizek segélyét Heratból, a kán 
mintcgy 10,000 lovast Kodsa Nijaz Baj vezérlete alatt az oro
szok ellen küldött, kik az Ügesikságon át már az Atjolu tóig 
hatoltak előre, mely hat mértfölclnyire van Kungrattól. A hí
vaiak azt beszélik, hogy megtámadták az ellent, s hallatlan 
mészárlást vittek végbe soraiban. Sokan elfogattak, s két 
oroszt mutattak nekem 

Kivában, kik azon hadjáratból a fogságban visszamarad
tak, s később, nyiltan áttéJYe az iszlámra, a kán által felsza
badíttattak , s aj<1nclékot sőt még feleséget is kaptak tőle. A 
győzelem után a kán Dövkara vidékén két felől sáncokat 
hányatott, s ezeknek őrségét Kodsa Nijaz Baj-ra bizta, -
de e sáncok már tiz év óta elpusztulva s elhagyatva állnak. 
Allahkuli, hogy az oroszok elleni szerencsét áz istennek 
megköszönje, egy meclreszét (collegiumot) alapított, s azt 
gazdag javadalmakkal látta el. 

Más részről a Buhara elleni háború folytattatott; a gök
lenek is megtámadtattak, s nagy részök Kivába költözni 
kényszeríttetett. 16 

5. Rehimkuli kán (1841-1843). 

Atyja halála után a trónra jutva, rögtön a dsemsidiekkel, 
azon perzsa nomád néppel gyült meg a baja, mely a Mur
gab keleti partját lakja, s melyből a hívaiak 10,000 sátort a 
főnökkel együtt az Oxus partján, közel Kilidsbajhoz telepi
tettek Más részről az akkor MetY birtokában levő szarikok 
kezdtek az özbegekkel háborút. A kán ifjabb testvére, Me
demin Inag, küldetett ellenök 15,000 lovassal, de a Híva és 
MetY közti borzasztó úton a katonák soraiban betegségek 
ütöttek ki; s miután ugyanekkor a buharai emir Hezareszp 
várost ostromlá, az Inag gyorsan ez ellen fordult fegyvere-

16 Régi s különös szokás Kivában, egész törzseket egyszerres erőszakkal az or
szágba telepiteni, s mindenfele segélylyel ellátni, hogy - miután az ilyenek 
bosszúja soha le nem h ül- közelből őrizhetők legyenek. 
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ivel, legyőzte s békére kényszeríté. Ugyanekkor meghalván 
Rehimkuli kán, utódja lőn 

6. Mehemmecl Emin kán (1843-1855), 

ki, bár nem az örökösödési rendszerint, mert az elhaltnak 
fiai is maradtak, ele előbbi érdemeinél fogva igazságos igé
nyeket támaszthatott a trónra. Medemin kánt tartják az 
újahb idóben Híva legdicsteljesb uralkodójának; mett a ka
rezmi királyságnak, a mennyire lehetett, visszaadta 400 év 
óta elvesztett régi határait, s a környékbeli minden nomá
dok legyőzése által a kánságnak ugy tekintélyét, mint jöve
clelmeit jelentékenyen öregbité. 

Két nappal utóbb, a mint a fehér nemezen magasra 
emeltetett, - a mi Kivában és Kokanelban a trónralépés jel
vénye17,- személyesen ment a szarikok, ezen legvitézebb 
turkman törzs ellen, melyet a mervi termékeny lapálylyal 
együtt meghóditani szándékozott. Hat hadjárat után sikerült 
a metYi várat bevennie, egy jolöten nevü s annak közelé
ben fekvő más erősséggel együtt. Azonban alig tért vissza 
Kivába, a szarikok újra fellázadtak, s a MetYben hátraha
gyott parancsnokot az őrizettel együtt legyilkolták. A kán 
gyorsan uj hadjáratra kelt, melyben a dsemsidiek, a szarikok 
ősi ellenségei is részt vettek. Ezek vezére Mir Mehemmed 
vivta ki a diadalt, s az özbeg hősök nagy bosszúságára eli
adalmasan bovonult Kivába. 

A szarikok tehát meg voltak hóditva; de a tekkék, kik 
ekkor Karajap és Kabukliban, MetY és Akai közt laktak, az 
évi adót megtagadva ellenségeskedni kezdettek; mire Me
clemin kényszerülve látá magát, még turkman vértől pá
rolgó fegyvereivel ujra egy másik törzs ellen fordulni. 
Három hadjárat után, melyek alatt a homoksivatagban sok 
ember és állat elveszett, végre sikerült a lázadók egy részét 

!7 E szertartás végzése aDsagataj törzs akszakaljai nak, a mint mondják, már 
Dsingiz kán óta kizárólagos szabadalma. 

291 



legyőznie, s jomutok és özbegekből álló őrséget hagyott 
hátra két parancsnok felsősége alatt. Szerencsétlenségre e 
kettő közt csakamar viszály támadt, mire az egyik visszatért 
Kivába, de büntetésül a kán által egy magas toronyról lelö
ketett E tettével a kán a jomutokat minel ellenségeivé tette, 
titokban a tekkékkel kezeltek szövetkezni, s késó1)b halálá
nak okai lettek. Ez iclóben Medeminnek 40,000 lovasa volt, 
özbegek és más adózó nomád törzsek férfiaiból; s e sereg 
egyik részét az oroszok ellen, kik akkor az Arai tó keleti ré
szétől Híva felé közelecltek, Kodsa Nijaz Baj sáncaira ki.ildé. 
Másik részével azonban maga ment Mervbe, hogy ott a 
szünni nem akaró turkman zavaroknak egy csapással véget 
vessen. Rögtön bevette Karajapot és Szaraksz (a régi Syrinx) 
ellen ment. Ennek közelében egy dombon18, sátrában pi
hentében, táborának közepette néhány vakmerő ellenséges 
lovas által megtámadtatott; s ámbár felkiáltott: "Men Hazret 
em!" (én vagyok a kán!) feje levágatott, a nélkül hogy szol
gái közül csak egy is segítségére siethetett volna. A levágott 
fej láttára, melyet a turkmanok a perzsa sahnak19 küldtek 
ajándékul, páni rettegés tört ki seregében. A hadak minel
azonáltal rendben vonultak vissza s útközben 

7. Abdullah kánt (1855- 1856) 

kiáltották ki uralkodóvá, ki alig érkezett a fővárosba a trón
viszályok már megkezdődtek. Egy idősb koránál fogva tu
lajdonképen jogos trónkövetelő, Szejel Mahmucl Töre, min
den molla s az ország nagyjai előtt karclot vont, s az által 

18 E halomról beszélik, hogy Ebu Muszlim. a bagdadi kalifák hatalmas hűbérese 
s később ellensége, szintén itt halt meg. 

19 *A sa h, kinek volt oka Medemintöl félni, meti ez Szaraksz bevétele után bi
zonyosan Meshedet is megtámadta volna, eleinte nagy tisztességben tartá elle
nének levágott fejét, s a várkapu (Dervaze daulet) előtt kis kápolnát épittetett 
számára. Késöbb azonban, miután hirejátt, hogy a jámbor siíták azt egy imam
zade sírjának tartják, s igy vétkes tévedésrc ád okot, ismét lcromboltatá. 
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vélte jogát é1vényesithetni, ha a kánt rögtön agyonvágja; de 
haragja lecsillapittatott, maga pedig késóbb elzáratott. A jo
mutok is két herceget vontak magukoz, kiket a trónra akar
tak segiteni, de e szándék hamar kitudódván, a hercegek 
megfojtattak, a jomutokra nézve pedig, mert ellenséges ér
zületök már bizonyos volt, elhatároztatott, hogy meg fognak 
büntettetni. A kán néhány ezer lovassal ment ellenök, de 
é5k ártatlanoknak tetteték magukat, s miután a törzs aksza
ka[jai, a hódolás jeléül meztelen kardokat akasztva nya~a
iklxl mezítláb jöttek eléje, a kán ezúttal békét hagyott nek1k. 
Két hóriap múlva azonban a jomutok ismét ellenséges in
dulatot mutattak; a kán megharagudott, gyorsan 2000 lovast 
szedett össze s a most m~r nyiltan ellenszegülő lázadókat 
magtámaclta, - azonban szerencsétlenül. Az özbegek futni 
kényszerültek, s miclőn a kánt keresték, kiviláglott, hogy az 
elsők közt esett el, s a többi halottakkal együtt észrevétle
nül, ugyanazon árokba dobatott. Utódjává neveztetett 

8. Kutlug Murácl klián (csak 3 hónapig uralkodott), 

az elhunytnak ifjabb testvére, ki bátyja oldalán harcolt, és 
nehéz sebekkel terhelten tért vissza. Nemsokára készült 
folytatni a harcot, mely bátyjának életébe került, miclé5n a 
jomutok fé5nökei békeajánlatokat tettek neki, s megigérték, 
hogy legközelebb a kán unokatestvérével együtt, ki az üt
közetben kezeik közé került, hódolatuk nyilvánítására Ki
vában meg fognak jelenni. A kán és miniszterei ezen igére
teknek hitelt adtak, kitüzték a napot, s a jomutok, legjobb 
lovaikon, legszebb fegyvereikkel megrakva, 12,000 ember
rel csakugyan megjelentek. A hódolás napjának reggelén a 
kán először is rokonát fogadá, ki őt megölelvén, alattomo
san tőrt szúrt mellébe. A kán összerogyott s a turkmanok a 
jelenlévő szolgákra rohantak. A nagy zavarban a mehter a 
vár falára lépett, s annak ormairól tudtul adván a népnek a 
gaztettet, felszóllitá a hívaiakat, hogy minden a városb~n 
lévő jomutot siessenek legyilkolni. Az elkeseredett lakossag 
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a turkmanokra tört, kik megrettenésökben elkábulva, mint 
a juhok a mészáros kezében, vérzettek el a hívaiak fegy
vere, sőt sokan a nők kései alatt is. Híva utcáin patakzott a 
vér, s hat napig tartott, mig a holttesteket mincl el tudták ta
karítani. 

E mészárlás után nyolc napig Híva fejedelem nélked volt, 
s ekkor a koronát a nép a különben derék Szejel Mahmucl 
Törének ajánlá; ki azonban opium-szivási szenvedélye 
miatt ifjabb testvére javára a trónról lemondott. S igy feje
delem lett 

9. Szejel Mehemmed kán (1856-tól máig), 

általánosan h.ígyeszűnek elismert ember, kiről az olvasó már 
hallott valamit. Uralkodása alatt a jamutokkal való polgár
háboru sokat pusztította Kivát; az eló1Jbi l<ánok által alapi
tott gyarmatok szétclúlva s elhagyatva állnak, mig a jomutok 
s özbegek egymást ölve, gyermekeiket s nejeiket kölcsönö
sen rabszolgaságra vitték, addig a bevándorolt dsemsiclíek 
- e monclás szerint: "Inter düos liligantes tertius gaudet," 
-a fegyvertelen lakosságat megtámadták, Kiliclsbajtól Fir-
nekig egész Kivát elpnsztitották, s gazdag zsákmánynyal 
megrakodtan, 2000 perzsa rabszolga kíséretében, kiket e 
zavarok alatt felszabadítottak, visszatértek a Murgab partja
ira. 

Szegénység, epemirigy, döghalál, és a népesség fogyása 
végre békére kényszerített, miclőn orosz befolyás által fel
izgatva egy Mehemmed Penah nevü trónkövetelő Kungrat
ban kitlízte a lázadás zászlaját, s Mangisiakon keresztül rög
tön követséget indított Asztrakánba, az orosz padisah vé
delmér kikérni. De e küldöttségnek elment a hire, s a kö
vetek útközben megölettek. Késóbb Mehemmecl Penah, 
midőn orosz pénze elfogyott, saját párthívei által meggyil
koltatott; a lázadás főcinkosai pedig becsomagoltattak, az 
az: kezeik nedves bőrrel testüköz varratván Kivába küldet
tek, hol borzasztó halál várt reájuk. 
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XVIII FEJEZET. 

BUHARA. 

BUriARA VÁROSA, KAPUI, RÉSZEI, MECSETJE!, COLLEGI
UMAI.- A KATALIN CÁRNÖ ÁLTAL ALAPÍTüTI COLLE
GIUM.- A MEDRESZÉK RENDELTETÉSE NEM A TUDO
MÁNY, HANEM A FANATISMUS ÉLESZTÉSE.- BAZÁROK 
- A. RENDŐRSÉGI RENDSZER SZIGORÚBB, MINT BÁRHOL 
ÁZSIÁBAN. - A BUHARAI KÁNSÁG. - LAKOSOK: ÖZBE
GEK , rrADSIKOK , KIRGISZEK, ARABOK, MERVIEK, PER
SÁK, HINDITK, ZSIDÓK. -A KORMÁNY.- KÜLÖNFÉLE HI
VATALNOKOK.- POLITIKAI FELOSZTÁS.- A HADSEREG.
A BUHARAI TÖRTÉNET RÖVID KÖRVONALOKBAN. 

.. . regna ta Cyro 
Bactra ... Tanaisque cliscora. 

Horatius. Oc\. iii. 29. 27-8. 

A BUHARA VÁROSA. 

B u hara város határát, melyet egy napi járásra terjeelő
nek moncltak nekem, négy mértfölclnyinél nem ta
láltam nagyobbnak. Bár a viclék meglehetősen mü

velt, e pontban Híva mégis nagyon túlhaladja. A városnak 
ll kapuja van: De1vaze Imam, cl. Mezar, cl. Szamarkancl, cl. 
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Oglan, d. Talpacs, d. Sirgiran, d. Karaköl, d. Sejk Dselal, 
cl. Namazgiah, d. Szalakane, cl. Karsi, s két főrészre, a De
runi sehr-re (belváros) s a Beruni sehr-re (külváros), vala
mint több városrészre osztatik, melyek közül a Mahallei 
Dsujbar, Kiaban, Mirekan, Malkusan, Szabungiran a leg
nevezetesebbek 

A nyilvános épületeket, piacokat az olvasóval már az 
első részben kis előleges rajzban ismertettük meg, ele mincl 
e mellett meg akarjuk kísérteni e pontról szóló jegyzeteinket 
rövielen összefoglalni. 

Mecsetele 

A buharai azt monclja, hogy szülővárosában 360, részint 
nagy, részint kisebb mecset van, s hogy a jámbor müszül
man szórakozásul minclen nap mást látogathat meg. Én a 
nevezett számnak alig felét találhattam meg, s csak a kö
vetkezők említésre méltók: l.Meszclsidi Kelan, melyet Timur 
építtetett fel, Abdullah kán pedig megujitott. Az emir itt 
tartja a nép nagy összecsődülése között pénteki imádságát. 
2. Meszdsidi Divanbegi, melyet bizonyos Nezr, Imamkuli 
Kán emir divanbegi-je (államtitkár) a hasonnevii tóval és 
medreszével 1029-ben (1629) építtetett. 3. Mirekan és 
4.Meszdsidi Mogak, földalatti épület, hol némelyek állítása 
szerint az első müszülmanok, mások szerint az első tüzimá
dók tartották volna vallási összejövetelöket. Az első állítás 
alaposabbnak látszik, mert először is a tüzimáclók, a váro
son kivül, a szabadban megfelelöbb helyet találhattak 
volna, s mert másodszor sok kúfi felirat tanúsítja ez épület 
isziami eredetét 

Medreszék (collegiumok). 

A buharai a medreszék számával is épen ugy dicsekszik és 
azt 360-ra teszi, bár nincs több 80-nál. A legnevezetesebbek 
a következők : l . Medresze Kökeltas, építtetett 1426-ban; 
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150 cellája van, melyek mindegyike 100-120 tillába kerü!l. 
Az első osztály növendékeinek évenkint öt tilla jövedelmük 
van. 2. M. Mirarab, 1529-ben épittetett és 100 cellája van, 
melyek mindegyike 80 - 90 tillába kerül, és 7 tilla jövede
lemmel bir. 3. Kosmec.lreszei Abdullah kán (az Abdullah 
kán meclresze-páiia), 1572-ben építtetett, szintén körülbelől 
100 cellája van, melyek azonban kisebb értéküek, mint az 
eló11beniek. 4. M. Dsujbar, 1582-ben a hasonnevü nagy 
tudós s ascéta egy unokája által építtetett; ez a leggazda
gabban van javaclalmazva, mert minden cella 25 tilla jöve
delemmel bir, de nem nagyon lakott, mivel a város legszél
só1Jb végén fekszik. 5. M. Turszindsan, holminden cellának 
öt tilla évi jövedelme van. 6. M. Ernazar, melyet Katharina 
cárnő követei egyikével építtetett fel, 60 cellával, mindegyik 
3 tilla jövedelemmel. 

Általában Buhara és Szamarkanel collegiumai okozták, 
hogy nem csak az egész iszlámnak, hanem nekünk Euró
pában is Közép-Ázsia főiskoláiról rendkívüli fogalmunk 
volt. A fölületes szemlélő az ily intézetek építésénél nyilvá
nuló áldozatkészséget könnyen tarthatá a magasb törekvés 
tanujelének Sajnos, hogy az egész mozgalom csak a vak 
fanatismuson alapul, s mint a középkorban, ugy jelenleg is 
ez iskolákban egy kevés logikán (mantik) s bölcsészeten 
(hikmet) kívül kizárólagosan a koránban s vallási kérdések
ben adatik oktatás.2 A tanuJók összes számát nekem 5000-
re mondták. Ezek nem csak Közép-Ázsia minden részéből, 
hanem Incliából, Kasmírból, Afghanisztanból, Oroszország
ból és Kinából is csoportosodnak itt össze, s a szegényeb
bek az emiltől évdijt nyernek, mert Buhara a medreszéknek 
s az iszlám szigoru megtartásának köszönheti a befolyást, 
melyet a többi szomszédos tartományon bir. 

2 Akadnak bizonyára itt is olyanok, kik a költészettel és történettel szerelnének 
foglalkozni, dc ezt csak titokban szabad tenniök, mert szégyennek tartatik az ily 
kicsinyes dolgokkal való bíbelődés. 
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l3azárok. 

Oly bazárok, minó"ket a perzsa fóv<'írosokban találhatni, nin
csenek itt. Csak egynehány van boltozva s köböl építve, a 
legnagyobb rész fával vagy náddal fedett, mely hosszú ru
c.lakra illesztetik Különben többféle bazár van: Tim Abdul
lah Kan, melyet a hasonnevü fejedelem Meshedbéíl való 
visszatérte után (1582) perzsa mintára építtetett; Resztei Szu
zengiran, hol a varró-eszközöket árulók, s r. Szarrafan, hol 
a pénzváltók s könyvárusok állnak, r. Zergeran, az arany
müvesek- , r. Csilingeran a lakatosok-, r. Attari, a füszerá
rusok-, r. Kannaeli , a cukrot- s édességet árulók-, r. Csajfu
rusi a theaárusok-, r. Csitfurusi, baúri Latta a vászon áru
sok- és Timcse darajfurusi a füszerkereskedöknek helye sat. 
Minden bazárnak saját akszakal-ja van, ki az emírnek a 
rend- s a fizetencléí elijakért feleléís. A bazárokon kivül még 
körülbeléíl 30, mind kis karnvanszeráj van, melyek részint 
áruk raktárának, részint az idegenek lakelyéül szalgálnak 

Rendórség. 

Bok<uában oly szigorú a rendőrség, mint az eléíttük isme
retes Ázsia egyik más városában sem. Nappala rejsz szemé
lyesen meglátogatja a bazárokat s nyilvános helyeket, vagy 
kilütldi számos emberét s kémét, s körülbeléíl két órával 
napnyugta után senkinek sem szabad az uton mutatkozni. 
A szomszécl nem látogathatja meg szomszéclját, s a beteg
nek orvosság hiányában el kell vesznie, mert az emir enge
délyt adott, hogy éít magát is fogják el, ha a mirsebek (éji 
éírök) az utcán tiltott icló11en találják. 

B. A BOKAKAI KÁNSÁG. 

Lakosok. 

A kánság jelenlegi határai keletről a kokancli kánság és Be
claksan hegyei, dé!J·éíl az Oxus a Kerki és Csibarelsuj túlsó 
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kerületekkel, nyugotról s éjszakról a nagy sivatag. A hat;:í
rokat különben ép oly kevéssé lehet pontosan meghatá
rozni, mint a lakosok számát. Tídzús nélkül 2\lz millióra te
hetni az összes számot, kik letelepedettekre s nomádokra, 
valamint nemzetiség szerint özbegek-, tadsikok-, kirgizek-, 
arabok-, merviek-, pers{tk-, hinduk-, és zsiclókra oszlanak. 

l. Özbegek. 

Ezek ugyanazon 32 törzsből állanak, kiket Kivánál megne
veztünk, de karezmi törzsrokonaiktól észrevehetéíleg kü
lönböznek mincl arcjelleg, mincl jellemre nézve. Buhara öz
begjeí a tadsikok-kal szarosb összeköttetésben éltek, mint 
a hívabeliek a szart-okkal, se közben a nemzeti jellegb6l s 
az özbeg egyszerü, őszinte természetességből sokat is vesz
tettek. Mint a kánság uralkodó népe, mert maga az emír is 
özbeg s a Mangít törzsbéíl való, az ország haderejét is ké
pezik, habár a magasb rangu tisztek csak gyéren vétetnek 
az özbegek soraibóL 

2. A taclsikok. 

Közép-Ázsia összes városainak ez ősi lakói, itt a legna
gyobb számmal vannak, míért is Buhara az egyetlen hely, 
hol a tadsik nemzetiségére büszke. Megemlékezik még 
eléíbbi hazája, a régi Koraszan3 határairól: keleten Koten 
(Kínában), nyugaton a Kaspi tenger, éjszakon Kodsenc\, 
délen India. Kár, hogy e nép régisége s elóbbeni nagysága 
dacára minclen bCínben s aljasságban a legnagyobb fokot 
érte el, s ha bennök a régi Ázsiát, nemünk bölcsöjét látjuk 
visszatükrözve, ama régi icléíkben csakugyan szomorú vi
szonyok lehettek. 

3 Kor a régi persában napot jelent, szHn vidéket, Koraszan tehát a nap vidékét 
jelenti, azaz keletel. 
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3. Kirgizek'' 

vagy kaszakok, a mint magukat nevezik, a buharai kánság
ban csak kis számmal vannak ugyan, csekély jegyzeteinket 
azonban e népről, mely valamint számra a legnagyobb, ugy 
a nomád-élet eredetiségében KözépÁzsiában a legfigyelem
reméltóbb, ezennel itt alkalmilag el akarjuk monclani. Ván
dorlásaimon sokszor találtam egy-egy kirgiz sátor-csop01tot, 
de valahányszor számuk után tudakozódtam, szemembe 
kacagtak s a felelet minclig ez volt: "Számláld meg- elóbb 
a sivatag homokszemeit, akkor majd megszámlálhatod a 
kirgizeket is." Ép oly kevéssé mondhatók meg határaik. 
Annyit tudunk, hogy a nagy sivatagot lakják, mely Szibéria, 
Kina, Turkesztán s a kaspi tenger között terül el, s valamint 
e vidék, ugy társadalmi viszonyaik eléggé bizonyítják, hogy 
mily téves azok nézete, kik a kirgizeket majd az orosz, majd 
a kinai hódoltságban gondolják. Oroszország, Kina, Ko
kanci, Buhara és Híva csak addig parancsolnak a kirgizek
nek, mig az adó beszedésére kiküldött tisztjeik a nomádok 
között időznek. A kirgizek az adóbehajtást is erőszakos rab
lásnak tekintik, s köszönetre hiszik magukat kötelezettek
nek, hogy az illetők a tizedrészszel, vagy más clij szabály
zattal megelégszenek. Minthogy a világ-forradalmak évszá
zadok, sőt talán évezredek óta a kirgizekre csak csekély be
folyással lehettek, e népnél, melyet csak egyes töredékei
ben láthattunk, ama szokások s erkölcsök leghívebb képe 
található fel, melyek az ős idő turan népeit jellemzik, s az 
erény és nyerseség ama különös vegyülékét képezik. FeJ
tünő a náluk tapasztalható nagy rokonszenv a zene és köl
tészet iránt, különösen pedig aristocraticus büszkeségük. 

4 Kir, annyit tesz, mint mező, giz vagy gez a gizmek ige törzse, azaz: vándorolni, 
széltiben jámi. Igy a kirgiz szó török nyelven oly embert jelent, ki a mezőkön ván
dorol, egyszóval nomádot s általában minden nomád népet e névvel szokás ne
vezni. Kirgiz tennészelesen mint törzs-elnevezés is használtatik, hanem a kasza
kok csak egy alosztályánál, kik Kokandban, Hazreti Turkesztán vidékén vannak. 
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Ha két kirgiz találkozik egymással, mincljárt azt kérdezik: 
,Jeti atang kimdir?" kik a te hét atyád (ősöd)? A kérdezett, 
még a nyolc éves gyermek is, mindig pontosan megfelel, 
ellenkező esetben rendkivül müveletlen- s neveletlennek 
tartatik. Vitézségre nézve a kirgizek az özbegekkel s neve
zetesen pedig a turkmanokkal nem mérközhetnek, az isz
lám is náluk sokkal gyöngébb lábon áll, mint az utóbbiak
nál. Csak a gazdag baj-ok szaktak a városból egy-egy mol
lát mogfogadni, ki aztán juhok, tevék s lovakban fizetenelő 
bizonvos díjért házuknál a tanító, pap és titkári helyet tölti 
be. Ránk eurapaiakra nézve a kirgizek, ha többször érint
keztünk is velök, mindig csodálatos jelenségek maradnak. 
Naponkint, égető hőségben ép ugy, mint ölnyi magas 
hóban, minclen holmijukkal, néhány óráig vánclorolnak, 
hogy néhány órára ismét letelepecljenek; a kenyér létezé
séről mit sem hallottak, s élebnök egyes egyedül tejből s 
busból áll. A kirgiz a városi lakost vagy más letelepedettet 
betegnek vagy bolondnak tartja, s minc\enkit megsajnál, 
kinek arca nem mongol jellegü. A kirgiz aesthetikai nézete 
szerint a mongol fajban megtestesült a szépség netovábbja, 
mert isten a kiálló csontok által a lóhoz tette hasonlóvá, ezt 
pedig a kirgiz minden teremtett lény koronájának tekinti. 

4. Arabok. 

Ezek azon harcosok utódai, kik Kutejbe alatt, a harmaclik 
kalifa idejében részt vettek Turkesztán elfoglalásában, s ké
só1Jb ott le is telepedtek, de az arcjellegen kivül keveset tar
tottak meg hedsazi és araki testvéreik jellemző tulajdonai
ból; csak néhányat találtam közöttük, kik arabul beszélnek. 
Számukat 60000-re teszik. Legnagyobb részt Varclanzi és 
Vafkend vidékén laknak. 

5. A merviek. 

Azon 40,000 persától származnak, kiket Szaid Kán emír 
1810 táján, miclőn Me1vet a szarikok segélyével elfoglalta, 
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Boka rá ba áttelepített. Származásukra nézve tulajdonképen 
törökök Azerbajdsan s Karabagból, kiket Nadir sah hozott 
régi hazájukból Mervbe. A tadsik után a mervi a legrava
szabb Buhara városában, de nem oly gyáva, mint amaz. 

6. Persák. 

Részint rabszolgák, részint olyanok, kik kiváltván magukat, 
Bokuában telepedtek le, hol minden vallási elnyomatás da
cára, miután a siíta-felekezet szertartásait csak titokban vé
gezhetik, kereskedés s kézi iparral örömest foglalkoznak; 
mert itt olcsóbban megélhetni, s a nyereség könnyebb, mint 
saját hazájokban. A perzsa, ki szellenii tehetségre nézve a 
közép-ázsiait nagyban fölülmúlja , a rabszolgaságból a leg
magasb tiszti rangokra szokott fölemelkedni. A mint alig 
van a tartományokban kormányzó, ki ez vagy ama hivatal
ban ne használna persákat, kik eló1Jb rabszolgái voltak s 
hozzá hivek maradnak; igy az emir környezetében hemzseg 
a sok perzsa, s a kánság első tisztviselői e nemzethez tar
toznak. Bokarában a persákat oly embereknek tekintik, kik 
már többet érintkeztek a frengikkel s ezek ördöngös eszétől 
már többet is tanultak Muszaffar-eclclin emír különben ke
serCín megérezné, ha Perzsia megtámaclná, mi már szándo
kában is volt; mert hadseregével, melynek parancsnokai 
Sahruk kan és Mehemmed Haszan kan, s topcsibasi-jai (a 
tüzérség vezérei) Zejnel bej, Mehdi bej s Leszker bej, mind 
persák, ugyan kevésre menne. 

7. A Hinduk. 

Számra ugyan csak 500-an vannak, s ezek is család nélkül a 
fővárosban s a ta1tománvokban elszórva élnek, de csodála
tos, hogy az egész pénzkereskedés ezek kezében van. Nem 
lehet vásár, még faluban sem, hogy az uzsorás hindu ott meg 
ne jelenjen. Mikor a legalázatosabb is, mint az örmény Tö
rökországban, az özbeget rettenetesen megcsalja, s minthogy 
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a jámbor kadi a Visnu-imádóval a Jegtöbb esetben együtt 
cimborál, az áldozat csak gyéren siklik ki kezéből. 

8. Zsidók. 

Körülbelül 10,000 van a kánságban, kik legnagyobb részt 
Bokarában, Szamarkaodban és Karsiban tartózkodnak, sin
kább kézm(íiparral, mint kereskedéssei foglalkoznak. Ere
detükre nézve perzsa zsidók és pedig az első fogságból. 
Kazvinhöl s Mervből ezelőtt 150 évvel vándoroltak ide, s a 
legnagy~Jbb elnyomatás és megvetés között élnek. Csak a 
küszöbön szabaci mutatkozniok, ha valamely igazhivőt 
akarnak meglátogatni, s ha az utóbbi akar hozzájok jönni, 
saját házukat sietve elhagyva, az ajtó elé kell állniok. Buhara 
városában évenkint 2000 tilla dsizie-t (adót) fizetnek, melyet 
a községi előljáróhoz át, s ezért kétszer könnyeelen arcul 
ütik, mit a korán a hódolás jeléül rendel. A szabadalmale 
hírére, melyeket a zsidók Törökországban élveznek, nehá
nyan Damaszkusba és Szyriába vándoroltak ki, de ennek 
csak titokban szabad történnie, me1t másként a kivándorlási 
kedv vagyonvesztéssei és halállal büntettetik. Feltlinő, hogy 
mint tartják fel a posta-közlekeclést az évenkint Turkesztan
ból Mekkába menő hadzsik által; útitársaim is több levelet 
hoztak s mindenf1tt fölkeresték az illetőket, kiknek a levél 
címe szólt. 

Kormány. 

A buharai kormányzási alak csak keveset tartott meg az ó
perzsa vagy arab jellegből, me1t itt a török-mongol elem 
játszsza a főszerepet. Az alkotmány, bár a hierarchiának 
nagy befolyása van reá, katonai, s annak élén az emír áll, 
mint generalissimus, fejedelem és vallási főnök. Az ország 
katonai s polgári hatóságai a következőki·e oszlanak: a) 
kette szipahi, azaz magasabb hivatalnokok; b) orta szipahi, 
azaz közép hivatalnokok és c) asagi szipahi (zabit.) Az első 
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két osztályba szabály szerint csak urukdar--okat, azaz jó csa
ládbelieket kellene fölvenni, mert hivatalaikba jerlik azaz 
fejedelmi kézirat és billig' azaz díszjelvények által igtattat
nak be, de már régtől fogva persák is, kik előbb rabszolgák 
voltak, tiszteltettek meg e hivatalokkaL 

Következő sorozat némi áttekintését nyújtja a hivatalok
nak, a mint azok az emírtől lefelé rendben következnek: 

l. Atalik 
2. Divanbegi (államtitkár) 
Kette szipahi 3. Pervaneclsi, a pillangó ember, mint az 

udvarnál nevezik, mert az emírtől mint futár fontos ügyek
ben ide oda küldetik. 

4. Tokszabaj, tulajdonképen tughszabibi, t.i. ki tugh-ot 
(lófarkot) hord zászlóul. 

Orta szipahi 5. Inag 
6. Mirakor (lovászmester) 

Asagi szipahi 
(zabit) 7. Csohragaszi, tulajdonképen csehreaga-

szi, azaz: arcember, mert a nyilvános fogadtatásoknál az 
emírrel szemközt áll. 

8. Mirzabasi (fóirnok) 
As agi szipahi 9. J aszaulbegi és kargaulbegi 
(zabit)10. Jüzbasi 
11. rendasabasi 
12. Onbasi. 

5 A jerlik és bill ig ó-török szavak. Az elsőnek jelentése: imi, a gyök jer, a magyar
ban ir, törökül jaz; a második annyit tesz, mint jel, jelvény, a magyarban bélyeg. 
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Ezeken kivül még az emir háztartása, említendő fel, 
melynek élén a kusbegi (vezír), mehter, deszturkanclsi (fő
udvarmester) s a zekiatsi (vámos) állanak; ez utóbbi pénz
ügyminiszteri minőségében az emírnek egyszersmind ház
nagyja. Ezek után következnek a mehrem-ck (kamarások), 
kiknek száma a viszonyok szerint nagyobb vagy kisebb, s 
kik rendkivüli ügyekben mint biztosok külcletnek a tarto
mányokba. Minden alattvaló, ha a kormányzó itéletével 
nincs n1egelégedve, az emírhez fordulhatsekkor egy meh
rcm-et kap ügyészül. Ez vele elutazik az illető tartományba, 
megvizsgálja az ügyet s elclöntésre az emir elé terjeszti. Em
lítenclők még: az odaelsi-k (ajtónállók vagy szertartók), a 
bakaul-ok (tárnokok) és a szelamagaszi, ki nyilvános me
neteknél az emir helyett viszonozza a "Ve alejkum esz-sze
Iam" üdvözlést. E hivatalok s méltóságok a mostani emir 
alatt csak névlegesen vannak meg, mert az minclen pompa 
ellensége és több állást betöltetlenül hagyott. 

Politikát felosztás . 

A kánság politikai felosztása, mint Kivában, a nagyobb vá
rosok számán alapul. Buhara jelenleg a következ kerüle
tekből áll, melyeket azok nagysága és népességük száma 
szerint akarunk elősorolni: l. Karaköl; 2. Buhara, 3. Karsi, 
4. Szamarkand, 5. Kerki. 6. Hiszar, 7. Mijankal vagy Kenni
neh, 8. Kette Kurgan, 9. Csardsuj, 10. Dsizzak, ll. Oratepe, 
12. Sehri Szebz; ez utóbbi majdnem oly nagy, mint Szamar
kand, de az emirrel való folytonos harcai miatt a kánsághoz 
csak részben számítható. A kormányzók, kik rangra nézve 
divanbegi-k, vagy pe1vanedsi-k, a tartomány jövedelméből 
bizonyos részt kapnak, ele rendkívüli esetben erről le kell 
monclaniok. Minden kormányzó közvetlen parancsa alatt 
egy tokszabaj, egy mirzabasi, egy jaszaulbegi s több mirakor 
és csohragaszi áll. 
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Haderő. 

A kánság állandó hadserege 40,000 lovasból állana, e szám
ról azonban 60,000-ig lehet megszaporítani. Karsi ós Buhara 
járulnának ehhez a legtöbbeL A karsibeliek különösen hire
sek vitézséglik miatt. Igy beszélik Bok<n·ában. de ez állítást 
túlzottnak találtam, mert az emirnek Kokanel elleni hadjára
tában, mely alkalommal hadserege legföljebb 30,000 ember
bó1 állt, drága zsolclon kellett segélycsapatokat tartania, mit 
a takarékos Muzaffar-eclclin bizonyosan nem tett volna, ha 
a föntebbi szám igaz volna. A zsold, mely csak háború ide
jében fizettetik, havonkint 20 tengéből (ll shilling sterling) 
áll, melybó1 a legénynek lovát is el kell látnia. Ezen kivül a 
zsákmány fele a legénységet illeti. Különben csakugyan ta
lányos, hogy az emir, alattvalóinak tetemes száma mellett 
nem tud nagyobb hadsereget tartani, s az is különös, hogy 
az 50,000 erszari soraiból, kik adót fizetnek neki, nem alakit 
segélycsapatokat s inkább a tekkékez fordul, sőt a szarikokat 
4000 tilla évi zsolddal tartja szolgálatában. 

C. BUHARA TÖRTÉNETÉHEZ. 

Efrasziab, a nagy turani hős, tartatik Buhara alapitójának. A 
korábbi történetet tarka mesék pótolják, s ezekbó1 csak any
nyit következtethetünk, hogy ama vidéket a török hordák
nak betörései már ősidőktől fogva rémülettel tölték el, mely 
vidék perzsa lakossága már a Pisclacliak idejében az iráni 
rokonoktól el volt választva. A tulajdonképeni történet első 
fonala csak az arab hóditásnál kezdődik, és sajnálnunk kell, 
hogy a merész kalanelorak nem hagyták hátra tetteiknek 
több irott emlékét, mint amennyi a Tariki Taberiben s más 
több arab forrásban van elszó1va. Az iszlám Mavera-ül-nehr
ben (az Oxus és Jaxartes folyamok közötti tartományban) 
nem gyökerezhetett meg oly könnyen, mint más tartomá
nyokban, s az araboknak a téritést mindig meg kellett ujit
niok, valahányszor hosszabb távollét után a városokba visz-
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szatértek A Dsengiz kan általi elfoglaltatásáig (1225) Ruhara 
és Szamarkancl, valamint az akkori nevezetesb városok 
Merv (Me1vi Sah Ds.ihan, azaz Me1v, a világ királya), Karsi 
(Nakseb) és Belk (Um-ülbilad, az az: a városok anyja), Per
siához tartoztak, bár a koraszani kormányzóság számára, 
mint akkor neveztetett, Bageladból külön beigtatási ferman 
állíttatott ki. A mangotok berohanásakor a perzsa elemet a 
török egészen háttérbe szoritá, az özbegek mindenütt ke
zükbe ragadták a kormány gyeplőit, s Timur a sántitó vi
lághóLlitó Sehri Szebzből (a zöld város), nem akart keve
sebbet, mint Szamarkandor egész Ázsia fővárosává tenni. 
Vele azonban tervei is elhunytak, sa kánság tulajdonképeni 
részletes története a Sejbani házzal kezdődik, melynek ala
pitója, Ebulkejr kan, a Timur-nemzetség hatalmát saját ha
zájában megtörte. Sejbani Mehemmed kan, Ebulkeir kan 
egyik unokája, Ruhara határait Kodsendből Heratig kiter
jeszté, s midőn Mcsheclet is meg akarta támadni, Iszmael 
sahtól megveretett s 916-ban (1510) elhullt a csatában. 
Utódjai közül Abdullah kan (szül. 1544-ben) volt egyike a 
legnevezetesebbeknek; újra elfoglalta Beclaksant, Beratot 
('s Meshec.let, s megérdemli, hogy a közmüvelőclés s keres
kedelem körül kifejtett törekvéseiért II. Abbasz sah, Perzsia 
nagy királya mellé helyeztessék Uralkodása idejében Bu
hara utjai karavanszerajok és szép hidakkal, a sivatag cis
ternákkal volt ellátva, s az ebbeli összes maradványok az ő 
nevét viselik. Fia, Abdul Mumin kan 1004 (1595), nem so
l<áig tarthatá fen magát a trónon, mert meggyilkoltatott, s 
Tököl kirgiz-főnök berohanása után, ki mindent elpusztított, 
a Sejbani-ház utolsó sarjai is csakamar elhulltak 

Az ezt követett hosszas zürzavar s polgári háboruban 
nevezetesen Veli Mehennned kan, a Seibani-család egyik 
távolabbi oldal-rokona, és Baki Mehemmecl kan küzdöttek 
egymással a trónért Midőn az utóbbi 1025-ben (1616) Sza
markanelnál csatában elesett, az előbbi megalapirá dynasti
áját, mely, mint áHítják, Ebul Fejz kanig élt, ki Naclir sahtól 
(1740) békét kért. E korszakban az Imamkuli kan és Nazir 
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Mehemmecl kan (1650) uralkodók leginkább kitüntették 
magukat, s az isan-osztály bőkezü pártolása által sokkal já
rultak ahhoz, hogy a vallási rajongás Bokarában, valamint 
egész Turkesztanban oly fokot ért el, minőt az isziam világ 
semmi korban vagy országban nem mutathat föl. Ebul Fejzt 
s fiát, saját vezirük, Rehim kan, árulólag gyilkolta meg. A 
gyilkos halála után, ki mint vezir önállón uralkodott tovább, 
Danial beg foglalta el a kormányt, ezt követték a Sah 
Murad, Szaid kan és Naszrullah kan emirek. 

Minthogy a három utóbbi történetét már Malcolm, Bur
nes és Kanikoff tárgyalták, e korszakot, melyró1 kevés ujat 
monclhatnánk, nem akarjuk tovább részletezni s a követ
kező fejezetben inkább a háborúkról szálunk, melyeket Bu
hara Kokaneldal a legutóbbi három évtizedben viselt. 
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XIX. FEJEZET. 

AKOKANDI KÁNSÁG. 

LAKOSOK.- FELOSZTÁS.- KOKAND. - TASKEND.- KOD
SEND.- MERGOLAN, ENDIDSAN.- HAZRETI TURKESZ
TÁN.- ÓS. - POLITIKAI HELYZET. - A LEGUTÓBBI HÁ
BORÚK. 

OKA lJ vagy Pergana, mint a régiek nevezték, kelet 
e)é a kinai T·nárországgal, nyugat felé Bokarával s 
jaxan sei , éjszal felé a nagy horclával, elél felé 

pedig Karategin és Beclaksannal határos. Kiterjedését hatá
rozottan nem mondhatjuk meg, ele nagyobb mint Buhara 
és Híva, s népesebb is, mint az utóbbi kánságok. 

A városok számából s más körülményekből következ
tethetni, hogy a mai Kokanelnak három milliónál több la
kosa van, kik a következő nemzetiségekre oszlanak: 

l. Az özbegek. 

A lakosság tulajdonképeni letelepedett részét képezik, s 
mint már Kivánál megjegyeztük, jellegükre nézve nagyon 
különbözó1<: Buhara és Híva özbegjeitől. Minthogy az özbeg 
Turkesztanban már évszázadok óta az uralkodó nemzet, 
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mely az iszlámot s ennek civilizatióját előbb elfogadta mint 
ama vidéken a többi nomád-nép, nevükkel a müveltség s 
bon ton tekintetéből bizonyos kedvező előítélet fonódott 
egybe, s a kirgiz, kipcsak, és kalmuk, a mint a városokban 
letelepszik, rendszerint lemond nemzetiségéről s az özbeg 
elnevezést veszi fel. Kokanelban ez már rég óta történik, s 
túlzás nélkül föltehetni, hogy azoknak fele, kik özbegeknek 
nevezik magukat, inkább az emlitett nomád népek vegyü
lékének tekinthető. A kokancli özbeg külsejére nézve igen 
ügyetlennek látszik, mi leginkább idomtalan bő ruházatá
nak tulajdonítható. E nép példátlan gyávaságáról többször 
volt alkalmunk meggyőződni, s ha nem védelmeznék a no
mádok, a városok már rég Kina, Oroszország vagy Buhara 
birtokába kerültek volna . Az özbegek ulán 

2. A tadsíkok 

következnek, kik itt, ha nem is számosabban, de tömötteb
ben találhatók mint a buharai kánságban, s egész falvakat 
s városokat képeznek, mi másutt sehol sem fordul elő. Jgy 
Kodsencl városát, Velekenelaz és Kiszakuz falvakat (Kocl
sencl szomszédságában), kizárólagosan e perzsa ősnépség 
lakja, s még 400 évvel ezeitt a Namengan, Encligan és Mer
golan 1 kiválóbb városok az övék voltak volna. Jellemükre 
nézve a kokancli tadsíkok nem sokkal jobbak mint buharai 
testvéreik. Megjegyzendő, hogy nyelvük nyelvtani alakra, 
valamint szóbőségre nézve gazdagabb, mint a többi tadsi
koké. Ez különösen Kokanelban áll, melynek latosai egy 
nyelvet beszélnek, mely Rudeki, a legrégibb perzsa költő 
szójárásából, ki született buharai volt, sokat megtartott Ko-

1 A keleti irói nyelven e három utóbbi város elnevezése következő: l) Ne
mengan, eredetileg Nemek kohn, azaz sób{mya; 2) Endekgan, ettó1: endelc, 
kicsiny; és 3) Murginan azaz tyük és ken)'ér. Ez etymologiát barátaim be
szélték el , talán nem egészen helyes, a perzsa származás azonban ké tségbe 
vonhatatlan, 
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kand többi városában, nevezetesen pedig a kinai határon, 
tadsíkok igen gyéren találhatók. 

5. A kaszakol<, 

A legszámosb nép a kánságban. Nomádéletet élnek a Csa
ganak tó és Taskend közötti hegyes vidéken, s a l<ánnak 
ugyanannyi adót fizetnek, mint Kivában. A kokandi kirgizek 
között nehány tehetősb van, kik Hazreti Turkesztanban, vagy 
más helyeken h~tzakat bírnak, de ezekben soha sem laknak. 
A kirgizek különben nagy számuk dacára, minthogy kevés 
bátorságuk van, a kánságban csekély befolyással bírnak. 

4. A kirgizek. 

Vagy is a tulajdonképeni kirgizek, kikről nálunk minden 
kaszak igy neveztetik, a kánság déli részeiben laknak, Ko
kand és Szarik Köl között, s harciasságuk miatt az egyik 
vagy másik kormánypárt rendszerint felhasználja felforgatási 
terveinek kivitelére. Sátraik számát 50,000-re teszik, tehát 
körülbelől annyira, mint a tekke-turkmanokét. 

5. Kipcsak. 

Ez véleményünk szerint a legrégibb s legeredetibb török 
törzs , mely e nagy család minclen törzse között, melyek Ko
multól az Adriai tengerig elszórtan élnek, valamint arcjelleg, 
ugy jellem, nyelvben és szokásokban régi nemzetiségéhez 
a leghivebb maradt. A kipcsak név mesés etymologiája, 
mint azt Rasici-eddin Tabibi elbeszéli, olvasóinkat kevéssé 
fogja érdekelni. Elóbb hatalmas törzs létezett volna e név 
alatt, s a jelenlegi kipcsakok, bár csak 5-6000 sátorral van
nak, azt állitják, hogy Desti Kipcsak2, a mint a keleti törté-

2 De~ri Kipcsak, Golgár határáig (Oroszországban ?) a leginkább szoká~ban 
levéí e lnevezé~ 

311 



neti forrásokban Turkesztán régtől fogva neveztetik, ö'seik 
által lett elfoglalva és benépesítve. Csekély számuk dacára 
a kipcsakok Kokanelban még most is a kormányügyekre a 
legtöbb befolyással vannak; ők nevezik és teszik le a ká
nokat, és sokszor megtörtént, hogy lovasaik közől csak va
lami 500 elfoglalt valamely várost a nélkül, hogy az Kan el
lenük fellépni mert volna. 

A török nyelvben, melyet a kipcsakok beszélnek, egyet
len egy perzsa vagy arab szót sem fedezhettem fel, s nyelv
járásukat a legjobb átmenetnek lehet tekinteni a mongol és 
elsagataj nyelv között. A kipcsak arcjellege is ép oly viszony
ban áll Közép-Ázsia többi török fajához, mint a nyelv. A 
ferele szemre, szakálltalan állra és kiálló arccsontokra nézve 
hasonlók a mongolokoz, nagyobbára k.is termetüek is, ele 
ügyes mozgékonyságuk csodálatraméltó. Bátorságban, mint 
már említtetett, a kipcsakok túlhaladják KözéJr-Ázsia összes 
népeit, s kétségkivül maradt fen bennük a leghívebb kép 
ama nagy horcláról, mely egész Ázsiát felforgatá s átalakitá. 

Akokandi kánság különféle kerületekre oszlik, melyek, 
mint minclenütt, ugy itt is, a legnevezetesb városok nevéről 
neveztetnek el. A főváros KkokancP, vagy Kokancli Latif, t. 

i. a bájos Kokancl, mint a bennszülöttek nevezik, szép 
völgyben fekszik, s kerületére nézve hatszor oly nagy, mint 
Híva, háromszor oly nagy, mint Buhara, s négyszer olyan, 
mint Teherán. A város déli részét, hol a kán lakása van, 
csak a legujabb idóben vették fallal körül, az északi nyitva 
van. A lakosok s házak száma aránylagosan kicsiny, mert a 
házak mellett nagy terménykertek terülnek el, ugy hogy itt
ott negyedórát kell menni, mig 10-15 ház mellett haladhatni 
el. Az építés tekintetéből maga a kokaneU is Bokarának szo
kott előnyt adni, e főváros mibenlétét tehát könnyen elkép
zelhetni. Csak a négy mecset s a nagy bazár kis része van 
kőből építve. A bazárban kizárólagosan orosz árukat, bel
földi selyem- s gyapot kézmüiparcikkeket, valamint mes-

3 Kobkend-ből (szép falu, S7.ép hely), származott volna. 
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terséges bőrmunkákat kaphatni. A nyergek, ostorak s más 
lovaglási szerszám, melyek a kánság fővárosában készíttet
nek, különös hírnek orvendenek 

Kokanel után Taskend emlitendő, a kánság első keres
kedelmi városa, hol, többek állítása szerint, jelenleg sok te
hetős kereskedő van, kik Orenburgba és Kizi! Dsarba (Pet
ropavloszk) nagy kereskedést üznek. TaskencJ, melynek át
meneti kereskedése van I3uhara-, Kokand-, s a kinai Tatár
országgal, Közerr-Ázsiának egyik legfontosabb városa, mely 
után az oroszok titokban törekszenek, s melytől, mint már 
említtetett, legvégsó1Jb előőrseik (Kale Rehim) csak néhány 
napi járásra állomásoznak Ha Oroszország egyszer e kato
nailag is fontos helyet elfoglalja, könnyü szerrel fogja majd 
a bubarai és kokancli kánságokat is hatalmába keríteni; mett 
a mi az orosz szuronyoknak nem sikerül, elérik majd az 
egyenetlenség által, melyet a sz.-pétervári udvar a két kán
ság között szakadatlanul szít. 

Taskend után a legnevezetesb helyek következé5k: Kod
sencl, melynek körülbeló1 3000 háza és sok gyára (hol alacl
sát, a gyapotszövetek egy nemét készítik),l8 medreszéje s 
kétszer annyi mecsetje van; Mergolan, nagy város, a ko
kandi tudományosság főhelye, hol jelenleg a Kodsa buzurk, 
a Makdum-aazam rend főnöke tartózkodik. E főpap a je
lenlegi buharai emirtől, ki mint győző vonult be, megta
gaclta· az áldást a nélkül, hogy az emir ezért megbüntetbette 
volna. Endidsam, hol a kánságban a legjobb atreszt, nehéz 
selyemszövetet készítik; Namengan, melynek vidékén van 
a kipcsakok fő letelepedési helye. Ezeken kivül említésre 
méltók: Hazreti Turkesztán, Koclsa Ahmed Jaszavi-nak nagy 
tiszteletben tartott sírjával, kinek az erkölcsről s vallásról irt 
könyve (Mesreb)' még ma is a nomádok s a kokaneh lete
lepedetteknek egyik kedvenc olvasmányul<; Seh ri Menzil és 
Dsuszt, hol a hires kések készíttetnek, melyeknek a hiszari 

4 E felette eredeti, törökül irt könyvnek egy példányát elhozhattam Euró
pába, s reménylem, hogy fordítással együtt közzé tehetem. 
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kések után Turkesztanban a legnagyobb áruk van; Sehri
kan, hol a legjobb selymet tenyésztik, és Ós, a kánság keleti 
oldalán, melyet Takti Szulejman, Szulejman trónjának is ne
veznek, és évenként számos zarándokok látogatnak. Maga 
a bucsujárási hely egy dombon van, mely Ós városa köze
pében emelkedik, s hol nagy négyszög kövekből épült s 
oszlopokkal ellátott régi épület maradványai között már
ványból vágott trónt mutatnak, s a helyet is megjelölik, hol 
Ádám, ki az isziam-tanok szerint az első próféta volt föld
müveléssel foglalkozott volna. Ez utóbbi mese nagyon jól 
van kigonclolva; mert szerzője a nomádoknak a földmüve
lést mintegy vallási kötelességnek akarta előtüntetni. Ós ré
gészeinkre nézve minclen esetre nem érdektelen. Nagyon 
valószínünek látszik, hogy a romok s nevezetesen az osz
lopok, mint azokat nekem leitták, görög eredetüek s ha 
Sándor legkeletibb gyarmatát akarjuk fölkeresni, könnyen 
juthatni ama gondolatra, hogy Ós az ~t pont, melyen a me
rész macedóniai óriás birodalma legkeletibb határát vala
mely építési emlékkel jelölte meg5. 

'5 Appianus (de 1ebus Syriacis l. Vll, ) a gö•ögök és Seleucus által alapított 
több vá rost emlil, a többi közütt á v Xx'jíllat;, "Wti'xwllidnta"t, melyet Plinius 
(VI, 16) érteni látszik, mklőn igy szól: .,Ultra Sogdiana oppidum Tarada, e t in 
ultimis eorum finibus Alexandria ab Alexandra Magno condit:~ ". Ugy látszik, 
hot,'Y ez vagy valamely szomszédos pont volt az ókor nagy hóditói ez irány
ban va ló előnyomulásának legszélsőbb határa, mert ott, úgymond Plinius: 
Hercules, Bacchus, Cyrus, Semiramis és Sándor által felállitott oltárok voltak. 
"Finis omnitun eonun ductus al) ill a patte terrarum, incluclente llumiue Ja
xaJte, quod Scythae Silin vocant". S Alexanclreschala városát illetó1eg A1rianus 
(Exped. Alex. l. IV, e. I, 3 és IV, 10) Pliniussal egyeté1t; ez ugyanis azt beszé li, 
hogy Sándor ama várost hatátvárnak tlizte ki a folyam túlsó pmtján lakók 
ellen, s ott macecloni haclastyánok, görög zsoldosok s e célra magokat fel
ajánló szomszéclos barbárokból t,>yarmatot alakított. A város a Jaxattes partján 
épült és némelyek a mai Koclsendet ennek laltják. Hát ha Ós volna a hely, 
hol Sándor oszlopai álltak (Cllltius VII, 5)? Azon föltevés mégis, hogy Sándor 
a Jaxa•tesen tul v:J!amely területet állandóan e lfoglalt, Arrianus jelentésével 
alig egyeztethető meg. Curtius (VII, 9.) Bacchus oltárainak maradványait igy 
i1ja le: .,Kőből épitett emlékek, melyek számos helyközökben voltak fehíllitva, 
s nyolcvan magas fa, melyek törzscit repkény fedte." 
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A mi a kokancli kánság politikai viszonyait illeti, önálló
sága ép oly régi, n~int Buhara és Kiváé. - A jelenleg ural
kodó család azt állítja, hogy egyenesen Dsengiz kantól szár
mazik, mi azonban nagyon valószinütlen, minthogy ennek 
családját Timur megfosztá a tróntól s Babér után, ki Timur 
utolsó ivadéka volt Kokandban, a Sejbani-k ép ugy, mint 
más törzs-fők a kipcsakok s kirgizele közül, felváltva foglal
ták el a kormányt. A család, mely jelenleg a trónon ül, vagy 
jobban mondva, ezért Bokarával háborút visel, kipcsak ere
detl't , s csak nyolcvan év óta áll az ügyek élén. A kokandi 
intézményekre az arab s ó-perzsa elemek a legkevesebb 
hatással vannak s a Jaszao Dsengiz (a Dsengiz törvény
könyve), szaigál zsinórmértékül. A kánt trónraléptekor egy 
fehér nemezen magasra emelik, s a világ mind a négytája 
felé nyilakat kell röpitnié 

A BUHARA ÉS KOKAND KÖZÖTII HÁBORÚK. 

A) Naszrullah Emirrel folytatott haboru. 
A BuJura és Kokanel közötti ellenségeskedések már regr 
erecletüek. Miután a Sejban-ház vette át az ügyek vezetését 
Turkesztanban, Kokand, néhány város kivételével, melye
ket a kipcsakok nyertek, a buharai kánsággal volt összeol
vasztva; késöbb elszakadt s önállósága idejében legnagyobb 
reszt a keleti szomszéclokoz, Kasgar, Jarkend és Koten vá
rosokoz csatlakozott, melyek akkor még függetlenek voltak. 
Miután azonban ezeket a kinai császár birodalmával egy
beolvasztotta, Kokanclnak, mert a keleti ellenség nagyon 
hatalmasnak látszott, Buharaval való viszálykodásait ismét 
meg kellett kezdenie, s a háború, mely Közép-Azsiában 
való tartózkodásunk alatt folyt, csak a Mehemmed Ali ko
kandi káu és Naszrullah emir közöttinek folytatása volt. 

6 Melyik magyar o lvasónak nem jutna itt eszébe a mi koronázási szoká
sunk, midőn a kirá ly, a koronázási jelvényekkel felcliszitve, lovon a király
halomra vonul s ott kardjával a világ négy tája felé vág ? 
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Mehemmed Ali kán, kit a kokandiak ujabb korbeli leg
nagyobb uralkodójuknak neveznek, egyrészről kétségkivül 
sokat tett, hogy a terület megnagyobbítása s a belső jólét 
előmozdítása által kánságának bizonyos fényt szerezzen; de 
másrészről fölketté a telhetetlen Naszrullah emír irigységét. 
Ez azért boszankodott leginkább, hogy a kokaneh kán Ki
vával, Buhara főellenségével egyesült, s nagybátyját, vetély
társát, ki Kokandba menekült, az ottani udvarnál barátsá
gosan fogadta. Mások okul emlegetik a vendégszeretetet is, 
melyben Conolly kapitány részesült. Egy szóval a két kán
ság közötti viszálykodásra ürügy elég sok volt, s a kitörés 
elkerülhetiennek látszott. 

Miután Mehemmed Ali kan 1839-ben az oroszokat Se
hiclannáF tönkre tette, az emírrel való összeütközést közel
nek tartván, elhatározta, hogy inkább maga lesz a támadó 
fél. A hulurai határ ellen vonult tehát, elfoglalá Oratepét, s 
már Dsizakot és Szamarkanc.lot fényegeté, miclőn az emír, 
miután a megkisértett ármányok eredménytelenek marad
tak, nagy számú özbeg lovassággal s az újonnan szetvezett 
hadsereg (Szerbaz) 500 emberével, parancsnokuk és szer
vezőjük Abdul Szamed kan vezetése alatt ellene indult. Me
hemmecl Ali tanácsosnak látta a visszavonulást. Naszrullah 
három hónapon át ostromlá Oratepét s végül elfoglalta; a 
véres boszu azonban a lakosokat legelkeseredettebb ellen
ségévé tette, s alig hogy Bokarába visszatért, már is az utób
biak Mehemmed Ali kannal egyetértve, a buharai őrséget 
megrohanták s a katonákat és tiszteket lekoncolták. 

Alig értesült Naszrullah ez esetről, azonnal nagy sietség
gel s valószinüleg még nagyobb haraggal minden rendel
kezés alatt levő lucierőt öszszeszedett, s Oratepe ellen in
dult. Mehemmed Ali most is visszavonult, s a lakosság egy 

7 A kokancliak állitása szerim ez időben nagyszámú kozákcsapat a Jaxar
tes jobb partján Hazreti Turkesztanból megkerülte a vicléket s Taskend 
ellen nyomult, s ez uton a kokancliak által megtámadtatván, nagy veszte
séggel szétverettek. 
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része, az elkeseredett emírtől való félelemből követé. Ezút
tal azonban nem sikt?rült előle kitérni, Naszrullah lépésről 
lépésre nyomában volt s Koc.lsendnél csatára kényszeríté. 
Mehemmecl Ali kan a csatával a nevezett várost is elveszté 
s minthogy visszavonulásában magát üldözterve s fővárosát 
fenyegetterve látta, a győző elé parlamentaireket küldött. A 
béke Kohne Badem mellett köttetett meg. Mehemmed Ali
nak K.acisendet sok más helylyel át kellett engednie. De 
hogv a béke a két felet nem engesztelbeté ki, könnyen el
képzelhető. Az emír, hogy a legyőzöttet még inkább bo
szantsa, az újonnan elfoglalt tartomány kormányzójának 
Mehemmed Ali testvérét s vetélytársát nevezte ki, a ki elóbb 
Bokarába meneki.ilt. Ezúttal azonban roszul számított. A ko
kandi fejedelmeknek még élő anyja kibékité a testvéreket, 
s az emír erről még mit sem tudott, miclőn Kodsend a többi 
helylyel egyetemben ismét Kokaneldal egyesült s most egy 
ellenség helyett kettővel volt dolga. 

A bulurai zsarnok dühe nem ismert határt s boszu
szomja rendkívüli készületekre birta. Rendes hadseregén 
kivül, mely 30,000 lovasból és 1000 szerbazból állt, még 
10,000 turkmant fogadott zsoldba a tekke és szalor törzs
ekből. Sietve nyomulva Kokanel ellen, Mehemmecl Alít ugy 
meglepte, hogy fővárosából meg kellett futnia, de futásában 
Mergolannál utólérték, s 10 napra reá fivérével s két fiával 
saját fővárosában kivégeztetettB Utána pártjabelijeinek is 
legnagyobb része a hóhérok kezeibe esett, vagyonuk ellm
boztatott s a zsákmánynyal gazelagon megrakodott emír 
csakamar visszatért Bokarába, Ibrahim l3i-t, egy szi.iletett 
metvit, 2000 katonával hagyván hátra hely6rségül az elfog
lalt városban. 

Alig három hónap telhetett el, mid6n a kipcsakok, kik 
eddig semlegesen maradtak, megunták a buharaiakat, el
foglalták helyőrségestől a várost és Sir Ali kant, Mehemmed 

8 Hogy e véres te ttet kimentse, Naszrullah azon hitt terjeszteré, hogy Me
bcmmccl Ali sa jflr any j8t vette nőül s ezért bünteté halállal. 
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Ali kan fiát9 ültették a trónra. Hogy ismét váratlanulmeg ne 
rohantassanak, a kokancliak azon eszmére jöttek, hogy a 
város ama részét, melyben a kán lakása van, fallal vegyék 
körül, m ' ly t rv csal amar Vél l( siLtatott is, mert az emir el
fogatott h ·· ly rség ' t l ~nyszeritelt ~ l< e munkára. Tudták, 
hogy az emir b szut fog á llni 's s ·nkit sem lepett meg, 
midón csakamar ez esetut:ln 15000 buharai jelent meg Ko
kanci előtt, egy kokancli trónkövetelő s Naszrullah régi párt
fogoltjának vezetése alatt. Ugy látszik azonban, hogy Mu
szulman Kul (ez volt a vezir neve) már az uton megegyezett 
földijeivel, mert a város kapuit csakamar rn gnyitou~k 
előtte, bevonult s első tette az volt, hogy asz.rulh.1h e llen, 
ki azon igérettel küldé, hogy kánná tesz!, fe ll·'tzadt s föld
íj i l egy si.ilten a elt: jött bLJ haraiakar elüzte. 

A "L igy négy ·z r m gcsal:ttOtl n1ir ezútt·tl sem akart en
gedni, s ujl l l üldött hads rege t , ahruk kan W vezérlete 
alatt, ki már al kor főpcu·anc noki rangot vi It. Ez azonban 

9A Kokanelban jele nleg uralkodó háznak családfája, Mehemmed 
AliLó l kezdve, következcí: 

Elsö nejétöl 

t 
Molla Kan 

Szofi Beg 
Szarimszak 

Mehcmmed Ali ( 1841) 

t 
SirAli 

t 

Második ncjétöl 

! 

Szultan Murad 

t 
Sah Murad 

Kudajar 

t 
Több gyermek 

10 i\ gyal:hatos Aixiul 'zamcd bnt, Cono y, Stodd;t rl •$ Nn:; ·lll gyilk().~át 
~· közben uto l(!n :t z iga:<.:;;ígt)s bünt~.:t<:s. 1\ Z cm ir, 1\l . L<hri SzL< ilzhe küldtc, 
meggy 'zödi;u nyih•ftnOS (lrulás:iról , s mimhof(y c r6s7~tkk: tl lll il scm l ·h ·
T~:ll diene. <'Sellel :1k:Lrra b >hálózni. hdtll Sz:uncd 'ok:tig meghiusírá czr, 
d · v ·gre még í~ kelepcébe jurou, s mid6n n el6 tércml •n mcgplllantií a 
hóh rok:lt, sa j, t t őrével fclmet ·zi h :t~il t , hog)• még halál:l ált:Li is boszants:~ 
a jellemre nézve hozz{[ hasonló urát. 
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csak Oratcpéig ment, m~rt a hir, hogy az emir Szamarkanel
ban megbetegedett s Bokarába visszatért, félbeszakasztá az 
egész hadjáratot. Megbetegedése ut<'ín néh<íny napra Nasz
rullah meghalt s a világ a legnagyobb zsarnokok egjykétől 
megszabadul t. 

Mint hiteles forrásból értesültem Naszrullah emir halálát 
egyes egyedül a túlságos clühösködési rohamok okozták, 
melyeket a Kokanel elleni többszörös szerencsétlen hadjá
ratok ép ugy, n1int a példátlan makacsság, melylyel Sehri 
Szebz" v;írosa védelmezé magát, idéztek elő. E város ellen 
harmincszor szállt táborba s már hat hónapon át sikertele
nül tartá megszállva . Ottani ellene bizonyos Veliname volt, 
kinek nővérét nőül vette, hogy az összesógorosoclás által 
Veliname-t még inkább Jekötelezze. Az emir halála napján 
érkezett meg történetesen a hir, hogy a város bevétetett. A 
dühöngő alig volt már eszméletén, s még is meg paran
csolá, hogy az elpártolt sógort minden gyermekéveJ meg
gyilkolják; ele minthogy vérét nem láthatta folyni, este, né
hány órával halála e lőtt saját nejét, Veliname nővérét, ma
gához hivatá. A szegény asszony, ké t gyermek anyja, min
clen tagjában remegett, de ez nem inc.litá meg a haldokló 
zsarnokot; fekelye mellett fejezteté le s tekintetét legna
gyobb ellensége nővérének vérére meresztve kilehelte utá
latos lelkét. 

B) A Muzaffar-ed-din emirrel viselt háború. 

Az Ügyek e közben Kokanelban is más fordulatot vettek. 
Muszulman Kul meggyilkoltatott s helyette Kudajar kaN 
emeltete tt fe l a fehér nemezen. Ez eleinte igen tevékeny 
volt, s többször szerencsésen csatázott a Jaxartes felől elő
nyomuló oroszokkaL De mig a határon volt elfoglalva, a 

ll Se hri Szebz, melyet előbb Kc:snek neveztek, Timur szülőv5rosa, s hires 
lakosainak kiváló harciasságáróL 
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fóvárosban Molla kan neveztetett ki kánnak s minthogy Ku
clajar csak kis sereg felett rendelkezhetett, célszerübbnek 
találta a Bokarába való menekülést, hogy Muzaffar-ed-din 
segélyével visszanyerje trónját. Ennek, atyja halála után, 
azonnal Sehri Szebz várossal akadt baja, mely a rajta vett 
véres boszuk dacára, ismét fellázadt s épen Csirakcsi, egy 
védett hely falai elölt állt, mely hely Sehri Szebzhez tartozik, 
midőn azon birt vette, hogy az oratepei kormányzó, szüle
tett sehri-szebzi, Kokanclal egyesült s Mollah kan már Dsiz
zak ellen nyomul. 

Muzaffar-ed-clin emir, ki a nála vendég- s pártfogoltként 
levő Kudajar kantól felizgattatott, nem tartóztathatta meg 
magát, hogy a már nagyon szorongatott Sehri Szebzet el
hagyva, 15000 emberrel Kokanel ellen ne induljon, melynek 
elismert derék kánja (Molla kan) komolyan fenyegeté őt. 
Muzaffar-ed-din, atyja politikáját követve, egy általa kezde
ményezett összeesküvésben előbb meggyilkoitatá ellenfelét 
s miután ez által Kokanelban mindenben a legnagyobb 
zavar támadt, elfoglalta a fővárost s Kudajart helyezte a kor
mányr<t. Sah Muracl, a jog szerinti trónutód a kipcsakokoz 
menekült. 

Kuclajar kan alig viselte négy hónapon át uj méltóságát, 
midőn a kipcsakok, élükön Sah Muraddal, megtámadták s 
ismét a Bokarába való menekülésre kényszeriték. Az emir, 
miclé5n pártfogói szerepében igy látta magát csuffá téve, 
minclen erejét összeszedte, hogy Kokandon fényes boszut 
álljon. Miután Sahruk kant 40000 emberrel és Mehemmed 
Haszan bejt 30 ágyuval előre külclte, néhány súz tekke :tltal 
kisértetve maga is Kokandba indult, azon erős szándékkal, 
hogy addig nem tér vissza, mig a kínai határig mindent meg 
nem hóclit. 

Kokanelban a fiatal emir e szándoka meglehetősen is
mert volt, ismerték kapzsiságát is s a telhetéSleg igyekeztek 
a buharaiaknak ellent állni. Az ulemák a benyomuló emilt 
kafir-nak (hitetlennek) nyilatkoztatták ki, s elsibacl-ot (val
lásháborút) birdettek ellene; mindenkí fegyverhez nyult, ele 
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minden hasztalan volt. Az emir ezúttal valóban nem csak 
Kokanclot, hanem a kinai határig minden területet meghó
dított. A kipcsakok, Alem Kul törzsfőnökük vezérlete alatt 
a leghevesebben álltak ellent; ezeket a turkmanok támadták 
meg, s érdekes látvány lehetett, mid6n a két legvadabb tatár 
é5störzs csatázott egymással. Alem Kulnak a csatában történt 
elhulltával neje állt a horda élére. Egyideig folytatták a há
bonlt, de _végre mégis az emírrel békét kötöttek. Az elfoglalt 
kánság, melybé5l az emír minclen ágyút, nagy mennyiségü 
fegyven C·.s tetemes kincset Bokarába hurcolt, két részre 
osztatott. Kokand Sah Muraclnak, a kipcsakok kedvencének 
jutott. Kodsend pedig Kuclajar kannak. Muzaffar-ecl-din fé5-

városába visszatért s ez uton találkoztam vele 1863-ik évi 
sept. 15-dikén. 

Ez óta Kokandot bizonyára ismét uj változások értél<. 
Ugyan ily viszálykodás létezett elóbb Kasgar, Koten s ]ar
kend között, s a mint ez csak akkor szünt meg, miclé5n Kina 
foglalta el a kánságokat, ugy itt is valószinüleg az orosz hó
clitás fog a borzasztó polgári háborúknak véget vetni. 
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XX. FEJEZET. 

AKINAI TATÁRSÁG. 

KÖZELEDÉS NYUGATRÓL.- KÖZIGAZGATÁS.- LAKO
SOK. - V ÁR OSOK. 

H a az utas Ós-tól 12 napi utat előrehalacl, a kiai ha
tárokoz ér Kasgar városánál. Az ut odáig hegyes vi
déken vezet keresztül, hol a kipcsakok nyájaikkal 

barangolnak. Mint mondják, csak Dsengiz idejében voltak 
e téren itt ott falvak, ma már azoknak romjai sem láthatók. 
Tűzhelyek és kőrakások jelelik azon pontokat, melyeken ka
ravánok és utasok megpihenni szaktak A kipcsak, jóllehet 
vad és harcias, egyes utast ritkán támad meg, nagyobb ka
rav{tnok, melyek Kinából jönnek, mérsékelt sarcot fizetnek, 
egyébként ki sem háborgattatik Egy napi járásra Kasgattól 
az első kínai őrségre bukkanhatni, mely 10 katona és egy 
írnokból áll, s csak azoknak enged szabad utat, kik a na
mengani akszakaltól, ki a kínaiaktól mint valami ügynök fi
zettetik, útlevéllel vannak ellátv<:l. Az útlevél előmutatása 
után minden utas pontosan kikérdeztetik az iránt, mit idegen 
országokban látott és hallott. Az írnok a jelentést két pél
dányban állítja ki, az egyik a legközelebbi őrhelyre ki.ilcletik, 
az uj kihallgatás eredményével való összehasonlítás végett, 
a másik az illető kormányzóhoz. Mint nekem Hadzsi Bila\ 
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és többi barátom a kinai tatárságból beszé lte, legtanácso
sabb, ily alkalomkor a "Belmejmen-neP (nem tudom) felelni; 
kényszeríteni nem lehet és nem akarnak senkit, sőt maga az 
irnok sem bánja, ha hivatatán könnyitenek. 

A "!<inai tatárság" neve al;m többnyire a kinai biroda
lomnak azon nyugotra terjed() részét értjük, mely a keleti 
hosszaság 93°-tól a 69°-ig nyúlik, és északról a nagy kirgiz 
hordával, dél!·()[ Beclaksan és Tibettel határos. Mint monclják 
az Ili és Kohne Turfan közt fekvő terület több század óta 
Kina souverainitása alatt áll, Kasgar, Jarkend, Akszu és 
Koten azonban csak ezelőtt 150 évvel kebleztettek be. A 
nevezett városok a legnagyobb ellenségeskedésben éltek 
egymással, míg végre több e16kelő a jarkcncli főnök, Ibra
him Beg vezérlete alatt, hogy ezen civódásoknak vége vet
tessék, a kinaiakat az országba behivta, kik csak hosszas 
habozás után vállalták el az uralmat és e városokat mincl ez 
ideig a mennyei birodalom többi tartományaiban divatozó 
kormányformától eltér() módon igazgatják 

a). Közigazgatás. 

Mint hiteles forr{tsból hallám (megmondtam fentebb, hogy 
barátom Haclzsi Bila! a kormányzó főpapja volt), ezen tar
tom{myok minclegyike két főhatósággal bir, egy kinai vagy 
katonai és egy tatár-muszulmannal, mely utóbbi polgári, s 
f()nökei amannak főnökeivel ugyan egy rangban állanak, 
nekik azonban annyiban vannak alávetve, hogy csak azon 
hatóság utján értekezhetnek a legmagasabb hatósággal Pe-

l Egyébként a ki naiaknak van egy közmondásuk, me ly ezen szabálynak egészen 
megfelel, ugyanis : 
Bcdsidujika-le 
Dsidu si-ka-le. 

"Nem tudom, egy szó; tudom, t iz szó." Azaz: ezen szóval "nem tudom" mindcnt 
megmondtá!, ezen szónál "tudom" tovább kérdeznek , és többet kell mondanod. 
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kingben. A kinai hatósúg, mcly a város megerősített részét 
lakja, a következö személyekből úll: 

l Anban, kinek jelvé nye egy karneolgomb a fövcgen 
és egy pávatolL Évi fizetése 36 jambu 2

, körl'tlbelül 20000 
frank. Alatta állanak: 

2. a Da-luj-ok, titkúrok, számszerint négyen, kik közül 
egyik a levelezést, a másik a pénztárt, a harmadik a büntető 
igazságszolgáltatást, a negyedik a rendőrséget keze li . 

3. a Dsi-zo-fang, irattánok. 
A kiltai főtisztnek udvaraJa-mun-nak neveztetik, s min

c.lenkinek szabad bejárata van, ki az altisztek igaztalansága 
ellen vagy más ügyben akar panaszt emelni. Jellemz(), hogy 
épen az anban kapuja elótt egy óriási dob áll melyre a pa
naszlónak csak egyet kell ütni, hogy a titk{ut, kettéít, hogy 
magát az anbant elészólitsa. Legyen éjjel vagy nappal, ny{t
ron vagy télen, ezen segélyhívásnak nem szabaci sikertele
nül elhangzania, legalább ritka esetben történik az. Ily ha
ranghuzó Európában is nem egy igazságügyi hatóságnak 
volna ajánlatos. 

A tatár- muszulman hivatalnok-csapat, mely igazs{tg
ügygyel , aclóbebajtással, vagy a nem kinai lakosság egyéb 
belügyeinek elintézésével van megbizva, következ() egyé
nekból á ll:1. 

1. Yang vagy Hakim, ki az Anban-nal ugyan egy rang
ban és· fize tésben áll. 

2. Haznacisi vagy gaznaclsi, mint a tatárok nevezik, ki a 
pénztárra ügyel. 

3. Iskaga (szószerinti értelemben ajtónálló), a föceremo
niameste r vagy a föintenc.láns egy neme. 

4. Sang begi, titkárféle , tolmács és közvetítő a kinai és 
muszulman hatóságok között. 

5. Kazi beg, a kadi vagy biró. 

2 Jambu egy tömör ezüst darab, melynck két füle van. s formájára sulymértéke
inkez hasonl it. Bokarában 40 tillába cserélik be. 
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6. Ötteng begi, postamester, ki a kerületében levő öszszes 
pástaházakért felelős. A póstaintézmény e tájon nagyon ha
sonlít a perzsa csaparhoz; a kormány bizonyos utakat bérbe 
ad, és a postamester tiszte, utána nézni, ha valjon a bérló1\: 
mindenütt jó lovakat tartanak-e. Kasgattól Komulig 40 állo
más számíttatik, melyek az ÖLteng 16, rendkívüli esetekben 
azonban 12 vagy 10 nap alatt megjár. Komultól Pekingig 60 
állomás számíttatik, melyek szintén 20 vagy 15 nap alatt meg
járhaták Az egész utat tehát Kasgattól Pekingig, me ly 100 
napijárás a posta egy hónap alatt szokta megtennP. 

7. Badsgir, vámszed6. 

b) Lakosok. 

A kinai tatárság lakóinak legnagyobb része, a négy tarto
mányban t. i. , letelepedett, földmivelő emberekből áll, kik 
nemzetiségükre nézve özbegeknek nevezik magukat, de az 
első pillanatra elárulják valódi kalmuk eredetüket. Özbegek 
azon é rte lemben , a melyben e szó Bakbarában és Kivában 
veendő, a kinai tatárságban soha sem volta!<. Itt özbegek 
alatt az északon betörő kalmukok, kirgizek és perzsa ősla

kóktól eredt népvegyület értetik. Megjegyzésre méltó, hogy 
oly he lyeken, hol az óperzsa népesség sűrűbb volt, (mai 
nap t. i. egészen elpusztult) az iran jelleg urakodóbb, mint 
az ellenkező esetben. Az özbegek után a kalmukok és ki
naiak jö nnek; az elsők vagy katonák vagy nomád é letet 
folytatnak, az utóbbiak kereskedők vagy kézmívesek, csak 
a fővárosokban találhatók, és ott is csekély számmal. 

Végül még a tungani vagy töngeniekről kell említést 
tenni, kik Ilitől messze Kormdon ttll tetjednek el, nemzeti-

3 Fcltünö, hogy a póstakocsisok, kik többnyire kalmukok, ezen 30 nap és 30 
éjre tetjedö erős lovaglási egy év alatt többször képesek meglenni. Nálunk az 
efféle rendkivüli dolognak tartatik. X ll. Károlynak lovaglása Demolikából Stral
sundba, és a török futá ré, ki Szigetvár alól , hol a nagy Szoliman meghalt , 8 nap 
alatt Kutahiaba ért, történeti ncvezetességück. 
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ségre nézve kinaiak, vallásra nézve azonban muszulmanok, 
és ugyan mindannyian a Safei felekezethez" tattozók. Tun
gani vagy töngeni a kinai-tatár nye lvjárásban" megtértet" je
lent (ozmanli-törökül: dönme, renegát) és mint állítják ezen 
kinaiak, számra nézve egy millió, Timuir idejében et,'Y arab 
kalandor által téritettek meg, ki a nevezett hóditóval Damasz
kusból jött Közép-Ázsiába és a kinai tatárságban mint cso
datevő szent kóborolt. Ezen tunganiak fanatisums és a nem 
muszulman népek iránti gyűlölet által tüntetik ki magukat; s 
ámbár az iszlám legkeletibb előőrsei, még is minden évben 
nagy S?ámmal szoktak haclzsikat Mekkába küldeni. 

Mi a lakosság általános jellemét illeti, a kinai tatárt becsü
letes, báto1t~tlan és a butasággal határos együgyünek találtam, 
annyira hogy Közép-Ázsia többi városi lakosaihoz oly vi
szonyban áll, mint a buharai a párisi vagy londonihoz. Gyak
ran gyönyörködtem abban, hogy mily túlságos szerények 
voltak utitársaim kivánságaikban és mily lelkesedéssel be
széltek szegény hazájukróL Nemcsak Rum és Perzsia, ele még 
Buhara is nagyon fényes, és elrágának tünik fel előttük és 
ámbár nyelv és vallásra tőlük különböző nép uralkodik fe
lettük, ezen uralmat mégis a három kánság muszulman ura
sága elébe teszik. Egyébként nincs is okuk a kínaiakkal nem 
lenni megelégedve. Mindenki tizenötödik évétől kezelve a 
kodsák (a próféta utódai) és mollák kivételével évenként 5 
tenge (3 frk 75 cent.) adót fizet. Katonaság toborozva és nem 
erőszakkal szedetik, és e mellett a muszulman ezredeknek 
még azon előnyük van, hogy másokkal nem vegyítve képez
nek csapatokat, és apró külsőségek kivételéveJ5 vallásuk gya-

4 Aszunniták maguk közt négy mezhebct (felekezete!) számítanak: Hanifei, 
Safei , Malcki es Ham bali. Mind a négy egyenlő tekintélyben áll, s véteknek tar
tatik egyiknek a másik felett előnyt adni 

5 Ezek : l.a térdig érő ruha kék vászonból, melyre mint kínai jelvényre a mu
szulmanok undorral tekintenek. 2. a bajusz mcgnővesztése , nlÍnthogy az iszlám 
szigorúan parancsolja a felsőajkat fedő szőmek rövidre nyirását. 
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korlatában sem háboríttatnak A magasb hivatalnokoknak 
e tekintetben nincs oly jó dolguk, rangjuknak eléSirt ruhá
zatot, hosszú bajuszt és kontyot kell viselniük, és mi a legi
szonyúbb, ünnepnapokon a pagodákban meg kell jelen
niök, hogy a leleplezett császári arckép elótt hódolatukat 
nyilvánitandók a paciazatot homlokukkal háromszor meg
érintsék6. A muszulmanok azt áHítják, hogy magas állású 
honfitársaik ily alkalmaknál ujjaik közé egy darabka papirt 
rejtenek, melyre "Mekka" van irva, és hogy ezen csel {tltal 
a térdhajtás nem a mennyei császár, hanem a szent város 
tiszteletére történik. 

Mi a társadalmi viszonyokat illeti, könnyen elgondolható, 
hogy a kínaiak és muszulmanok, kik mindketten separatisti
kus érzelmüek, mint élnek együtt. Barátságos viszony lehe
tetlen, ele észrevevém, hogy különös ellenségeskedés sem 
létezik. A kinaiak, kik csekélyebb számmal vannak, soha sem 
éreztetik a tatárokkal, hogy é5k az uralkodó nemzet, s mint 
mondják főleg a hatóságok nagy részrehajlatlanság által tün
tetik ki magukat. Minthogy az uralkodó vallásra való áttérés 
a kinaiak által feJtünő módon roszaltatik, nem lehet azon csö
dálkozni, ha a gondoskodás bizonyos nemével arra ügyel
nek, hogy a muszulmanok vallási kötelmeiket teljesítsék és 
a hanyagokat szigorúan megbüntetik 

Ha a muszulman nem imádkozik, a kínai ezt szokta rá 
mondani: "Lám, mily hálátlan vagy. Nékünk néhány száz 
istenünk van, s mégis eleget teszünk valamennyinek; te azt 
állitod, hogy csak egy istened van, s még azt sem tudod ki
elégíteni." Amint több alkalommal tapasztalám, még a mol
lák is dicsérik a kinai hivatalnokok igazságszeretetét, bár 
másrészt vallásukról a legkiméletlenebben beszélnek. A ta
tárok uralkodóik ügyessége s müvészetének dicsőítésében 
fáradhat\anok, sőt mikor a dsong kafirok-ról (a nagy hitet-

6 Szedsde, mint ezt az iszlámban nevezik, csak Isten előtt van megengedve és 
minden más esetben bálványozásnak tartatik. 
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!enek, azaz tulajdonképeni kinaiakról) kezdenek szólni, 
nincs vége hossza a dicséretnek7• 

Különös jelenség, melyet itt mindenütt a legszélső nyu
gati határtól a keletiig észrevettem, az, hogy az bzlám hivei, 
legyenek bár törökök, tatárok, arabok, persák vagy özbe
gek, válamint saját hibáikat szidják és gúnyolják, ugy dicső
ítik s magasztalják a nem-mohamedánok érdemeit s el6-
nyeit: Elismerik, hogy müvészet, humanitás és példátlan 
igazságosság megkülönböztető tulajdonai a kafirnak, s 
mégis mindenikök villámló tekintettel mondja: "El hamclü 
lillah ena müszlim!"azaz: hála istennek, hogy muszulman 
vagyok! 

c) Városok . 

A városok közül, melyeket alább a kínai tatárság útmutató
jában elősorolok, Kotent és Jarkenclet mint a legvirágzób
bakat, Turfan Ilit és Komult mint a legnagyobbakat, Akszut 
és Kasgart, mint a legszentebbeket hallám emlittetni. Az 
utóbbiban, melynek 150 mecsetje (alkalmasint csak imád
kozásra szánt agyagkunyhók) és 12 medreszéje van, látható 
Hazreti Afaknak, a kínai tatárság nemzeti szentjének nagy 
tiszteletben tartott sirja. Hazreti Afak neve: " Ő magassága 
a láthatár" - a mi a szent tehetségei- és képességeinek 
végtélenségét akarja jelenteni, kit különben Koclsa Szaclik
nak híttak. A tatárok vallásos jellemét nagyon e\ósegité. A 
mint mondják, Kasgar azelótt jelentékenyebb város volt, s 
lakói gazdagabbak, mint most. Hanyatlása csupán a ko
kandi koclsák berohanásainak tulajclonitancló, kik a várost 
minden évben megtámadják, a kínaiakat bekergerik a várba 
s pusztítva ás rabolva addig tanyáznak ott, mig az ostromlott 

7 Peking bevétele a francia-angol sereg által azonban nem maradt titok előttök_ 
Midön Hadzsi Bitalt kérdém, mint egyeztethető ez össze a kinaiak mindenható
ságával, azt felelte, hogy a frengik csel által Peking minden lakosát ópiummal 
elaltatták, s igy az alvó városba természetcsen könnyen behatol hattak. 
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Várőrség Pekingbe kérdést intézve, onnan hivatalos enge
délyt kap a támadásra. A kokandi kocls{tk, - egy csapat 
rabló kalandor, már évek óta pusztítják ily módon a várost, 
s a kimliak mégis minclig - kinaiak maradnak 
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XXI FEJEZET. 

K()zf:P-ÁZSIA KÖZLEKEDÉSE. 

KÖZLEKFDÉS OROSZORSZÁG, PERZSIA ÉS INDIÁVAL -
A HÁROM KÁNSÁG SA KINAI TATÁRSÁG UTJAI. 

K
ÖZÉP-ÁZSIA a legjelentékenyebb közlekedésben 
áll Oroszországgal, még pedig a következő főuta
kon: 

a) Kivából a karavánok Astrakanba s Orenburgba men
nek, honnan nem egy jobb módú kereskedő Nizsnej-Now
gorodba, sőt Pétervárra is eljár. 

b) Buhara, fóK:ép nyárban folytonos összeköttetésben áll 
Orenburggal. Ezen ut a legkeresettebb, s 'S0-60 nap alatt 
megtehetó; csak rendkivüli esetekben tart tovább; és ha a 
kirgizek közt nincsenek különös zavarok, a legkisebb ka
ravánok is eljárhatnak rajta. 

c) Taskendból Orenburgba és Kizi! Dsarba (Petropav
loszk) mennek karavánok, amabba 50 - 60, ebbe 70 nap 
alatt érnek el. Ezek a legnagyobb karavánok, mert utjok a 
legveszélyesebb viclékeken vezet keresztül. 

cl) Namenganból s Akszuból Pulatba (Szemipalatinszk) 
nagyobbrészt kinai karavánok járnak, melyek erős órizet kí
séretében negyven nap alatt szaktak célhoz érni. Egyes 
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ember, természetesen eletvis minőségben, zavartalanul uta
zbatik a kirgizek közt, s azért utitársaim közől többen Sze
mipalatinszk, Orenburg, Kazan, és Konstantinápolyon ke
resztül mentek volt Mekkába. 

Ezen utak visznek észak felé. Délnek a közlekeclés sok
kal csekélyebb. Híva évenként egy-két kis karavánt kükl 
Asztvakánon s Deregözön keresztül Persiába. Bokarának 
összeköttetése már nagyobb, ele már két év óta innen sem 
ment egyetlen egy karaván sem Metven keresztül Me
shedbe, mert a tekkék minden közlekedést félbeszakítottak 
A leglátogatottabb a herati ut; Heratban azután a karavánok 
szétválnak, a mint vagy Persiába, vagy Afghanisztan és In
diába mennek. A Karsin és Belken át Kabulba vezet ut is 
csak másodrangú jelentőséggel bir, mert a Hindukus átlé
pése mindig nagy nehézségekkel jár; s azért ez ut még nyá
ron át is nagyon elhagyatott. 

Az emlitett közlekedési utakon kívül még azon össze
köttetést kell megemlítenem, melyet egyes zarándokok 
vagy koldusok tartanak fenn Turkesztán legrejtettebb zuga
itól kezelve Ázsia legtávolabb vidékeiig. Érdekes látni e 
nagyszerü csavargókat, kik üres zsebbel elhagyják hazájo
kat, s ezer és ezer mértföldnyi utakra kelnek, oly orszá
gokba, melyeknek azelőtt nevét sem hallották, oly népek 
közt, melyek tőlük arckifejezés, nyelv és szokásokra nézve 
teljesen különböznek. A szegényebb 1 középázsiai csak egy 
álom sugallatát követve minclen további megfontolás nélkül 
kapja magát, s elvánclorol Arabiába, sőt a török biroelalom 
legnyugatibb részeibe. Veszteni valója nincs, látni akarja a 
világot, s megy, amerre a véletlen viszi. A világot akarja 
látni, azaz az ő világát, moly Kinával kezdődik, s a török 
birodalommal végződik. Európát szépnek tartja, ele vélemé-

l A gazdagok csak ritkán vetik alá magokat a zarándoklás fáradalmainak. De ta
láltak erre pótszer!. A gazdag fogad magának helyettest, ellátja útravalóval s 
Mckkába küldi, hol ez imáiba saját neve helyett küldője nevét foglalja;- de ez 
utóbbi, halála után, mégis azon szerencsé ben részesül, hogy sírkövére, saját neve 
mellé a "hadsi" eim is kivésctik. 
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nye szerint annyira tele van varázslattal s más pokoli mes
terségekkel, hogy még a legbiztosabb Ariadne-fonallal sem 
mer e veszélyes labyrinthba behatolni. 

Volt alkalmam meggyőződni, hogy minél mélyebben 
megy be az ember Turkesztanba, annál nagyobbnak találja 
a zarándoklásra való hajlamot. Kivából évenként 10-15, Bo
karából 30-40, Kokanelból sa kinai tat:írságból 60-80 haclzsi 
kerül ki. Hozzávéve ehhez a persák zarándoklási dühét 
MeslwcL Kerbela, Kom és Mekkába lehetetlen az ázsiaiak
nak e még most is meglevő váncl01:lási szenveclélyét észre 
nem venni; A régi népvándorlások esirája még mindig léte
zik, s ha nem állna utjában hatalmas befolyásával a nyugati 
civilizatió, mely Ázsiát minden oldalról körülveszi, ki tudja, 
mily változások történtek volna e világrészben. 

A HÁROM KÁNSÁG UTJA!. 

A. A HÍVAI KÁNSÁG S A SZOMSZÉD TARTOMÁNYOK 
UTJAI. 

l) Kivából Gömüstepébe : 

a) Ortajolu, lovon 14-15 nap alatt könnyen megtehető. Ál
lomásai a következők: 

l. Akgap. 7. Kojman Ata 
2. Medemin. 8. jeti Sziri 
3. Sor Göl (tó) 9. Dsenak 
4. Kaplankir 10. Ulu Balkan 
5. Dehli Ata ll. Kicsig Balkan 
6. Kahriman Ata 12. Kören Tagi (hegylánc) 
13. Kizi! Takir 15. Etrek 
14. Bogclajla 16. Gömüstepe 
b) Tekke jolu; tart 10 napig. Állomásai: 

333 



l. Meclemin 6. Csirlalar 
2. Döclen 7. Csin Mohammed 
3. Sahszenem 8. Szazlik 
4. Ortakuju 9. Etrek 
5. Alti Kujruk 10. Gömüstepe 
Ezen utat látszanak használni az alamanok, mert csak igy 
fogható fel, mint tehetnek nagy utakat oly gyorsas~tggal. 

2) Kivából Mcshecibe 

Két út vezet; az egyik Hezareszpből Deregöznek a sivata
gon át dél felé, 12 napig tart; a másik, mely Merven visz át, 
következő főállomásokat vagy kutakat ~rint: 

l. Dari 5. Surken 
2. Szagri 6. Akjap 
3. Nemekabacl 7. Merv 
4. Saksak 

3) KivábólBokarúba (fönt) 

Kivától Kankáig6 tas (vagy ferszak) 
Kankától Surakanig 5 
Surakantól Akkamisig 6 
Akkamistól Töjebojunig 8 
Töjebojuntól Tünüklüig 6 
Tünüklütől Ücsuclsakig 10 
Ücsuclsaktól Karakölig 10 
Karaköltői Bokaráig 9 

60 tas. 

4) Kivából Kolcandba 

a sivatagon keresztül vezet egy út, Dokarát nem érintve. Su
rakannál elhagyva a kánságot, 10-12 nap alatt Kodsendbe 
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érhetni. De Dsizzak felé kitérve az út rövidebb. Ezen az 
uton járt Conolly is, egy kokancli herceg kiséretében, kivel 
Kivában találkozott. 

5) Kivából Kungratba s az Aral tó partjához 

Kivától Ürgenelsig 4 tas. 
]engi Ürgenclstől Görlenig 6 
Görlentől Jengi Japig 3 
jengi laptól Kitajig 3 
Kitajtói Mangitig 4 
Mangittál Kipcsakig l 
Kipcsaktól Kaniiig 2 
Kaniitól Koclsa Iliig 22 " 
Koclsa Ilité5l Kungratig 4 
Kungrattól Hekim Atáig 4 
Hekim Atátó] Csortangölig 5 
Csortangölté5l l3ozatavig 10 
D.ozatavtól a tó partjáig 5 " 
Osszesen 73 tas, mely, ha az út nem nagyon rosz, 12 nap 
alatt megjárható. 

6) Kivából Köhnén át Kungratba 

Kivától 
Gazavattól 
Tashauztól 
Kökcsegtől 

Kizi! Takirtől 
Porszutól 
Köhne Ürgendstől 

Gazavatig 
Tashauzig 
Kökcsegig 
Kizi! Takirig 
Porszuig 
Köhne Ürgenelsig 
Koclsa Iliig 

3 tas 
7 
2 

7 
6 
9 " 
6 

Innen Kungratig, mint már fölebb emlitém 4 tas, összesen 
tehát 44; igy ez az út rövidebb volna, mint a Görlenen át 
vezet(), de egyrészt veszélyes, másrészt a sivatag miatt igen 
fárasztó, miért is az 5. szám alatti út a legjártabb. 
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7) Kivából Fitnekbe 

Kivától Seik Muktarig 3 tas 
Sejk Muktartól Bagatig 3 " 

6 tas 
Bagattól 
Isancsepétől 

Hezareszptől 

16 tas 

bancsepéig 
Hezareszpig 
Fitnekig 

2 tas 
2 

6 " 

E számot, az 5. szám alatti 73-hoz adva, kiviláglik, hogy az 
Oxus hosszában elnyuló kánság legnagyöbb terjedtsége 
nem több, mint 89 tas. 

B. A BUHARAI KÁNSÁG S VIDÉKÉNEK UTJAI 

l) Bokarából Heratba 

Bo karától Kosrobatig 3 tas 
Kosrobattól Tekenclerig 5 " 
Tekendertől Cseresiig 5 

" 
Cseresitől KarahincHig 5 " 
Karahinditől Keridig 7 
Kerkitől Zejclig (kut) 8 
Zejdtől Andkujig 10 " 
Andkujtól Batkakig 5 ,, 
Batkaktól Majmenéig 8 
Majmenétől Kajszarig 4 
Kajszartól Narinig 6 
Narintól Csicsektuig 6 
Csicsektutól Kale Veliig 6 

" Kale Velitől Murgabig 4 
Murgabtól Derbendig 3 

" 
Derbendtől Kale Nóig 8 
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Kale Nótól Szercsesméig 
Szercsesmetől Heralig 

108 tas. 

9 " 
6 ,, 

mely út lovon 20-25 nap alatt megtehető. 

2) Bokarából Mervbe 

Csarclsujo n keresztü l kell menni, mely várostól három külön 
út visz a .~ ivatagon keresztül: 

Rafatakon át, mely 45 ferszaknyi hosszu s egy kuttal bir. 
Ücshadsin keresztül, melynek 40 ferszaknyi hosszában 

két kutja van. 
Jolkujun ét, mely legke le tfelébb fekszik s '50 fers zak 

hosszu. 

3) Bokarából Szamarkanclba (közönséges út) 

Bokarátót Mezarig 5 tas 
Mezartól Kerminéig 6 
Kenninétől Mirig 6 
Mirtől Kette Kurganig 5 
Kette Kurgantól Daulig 6 
Daultól Szamarkandig 4 

32 tas . 

Terhelt szekéren ezen út hat, jó lovo n három nap; a posta
futárok azonban két nap alatt is megteszik 
4) Szamarkanclból Kerkibe 

Szamarka neltól 
Robati Hauztól 
Najmantól 
Surkutuktól 
Karsitól 

Robati Hauzig 
Najmanig 
Surkutukig 
Karsiig 
Fejzabadig 
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Fejzabadtól Szengszulakig 6 
Szengszulaktól Kerkiig 6 

32 tas 

5) Szamarkanclból Koclsenclen át Kokanclba 

Szamarkancltól Jengi Kurganig 
Jengi Kurgantól Dsizzakig 
Dsizzaktól Zaminig 
Zamintól Dsamig 
Dsamtól Szavatig 

3 tas 

4 " 
5 " 
4 

4 " 
Szavattól Oratepéig 2 
Oratepétől Nauig2 4 
Nautól Kodsenclig 4 
Kodsencltől Karakcsikumig 4 

ÁtvitellÁthozat 34 tas. 
Karakcsikumtól 
Mehremtől 

Besariktól 

46 tas . 

Mehremig 
Desariidg 
Ko kaneiig 

2 tas 

5 " 
5 " 

Ezen út, mely szekéren 8 napig tart, renelesen meg szakott 
röviclittetni az által, hogy Oratepéből nyolc óra alatt egye
nesen Mehrembe lehet menni, hat tast nyerve. 

6) Szamarkanclból Taskendbe s az orosz határhoz 

Szamarkaneltól Jengi Kurganig 3 tas 
Jengi Kurgantól Dsizzakig 4 " 
Dsizzaktól Dsinaszig 16 " 

2 Tulajdonképen Kalc Nam. 
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Dsinasztól 
Zengi Atától 

33 tas 

Zengi Atáig 
Taskendig 

4 
6 

Innen még öt napig tart az út Kale Rehimbe, hol, a mint 
monclják, az első orosz erősség, és a legszélső kozák előőrs 
van. 

C. A KOKANDI KÁNSÁG UTJAI 

l) Kokanelból Ósba (egyenes irány) 

Kokaneltól 
Karaultepétől 

Mergolantól 
Serikántól 
Eneligantól 

16 tas. 

Karaultepeig 
Mergolanig 
Serikánig 
Eneiigani g 
Ó si 

5 tas 
3 
4 
3 
4 

Ez út kocsin 4 nap alatt megjárható. 

2) Kokanelból Namenganon át Ósba 

Kokanelból Bibi Uvejelaig 3 tas. 
2 Bibi Uvejelától Sehri Menzilig 

ÁtvitellÁthozat 
Sehri Menzintől 
Kirgisz Kurantól 
N amengantól 
Ücskurgantól 
Gömüstepétől 

25 tas 

Kirgisz Kuranig 
Namengani g 
Ücskurganig 

Gömüstepéig 5 
Ósig 4 

339 

5 tas 
4 tas 

4 " 
3 " 



E két fótiton kívül van még egy hegyi út Taskendből Na
menganba, mclyn ' k az nban liibl !gen v •szélyes pontja 
van. Az út nem több <; m ~ Jtföldn ::.1 s m ~gis 10 napig tart, 
a következő h l •k n vez · t • 1· r ·sztOI: T'oj Tepe, Karakitaj 
Tilav, Kosro l at, lollamir, l3al atmk·H1 , S hi lan, hol az oro
szok Mehemmecl Ali kán által megverettek, Kamiskurgan, 
Pungan, Haremszeraj, Ujgur, Pop, Szeng, Dsuszt, Tőrekur
gan, Namengan. 

D. AKINAI TATÁRORSZÁG UTJAI 

Kasgartól jarkendig 36 (tas) mértfölclet számítanak, s ez utat 
a karavánok s szekerek egy hét alatt teszik meg. Kasgartól 
két napi járásra a Jengi Hiszar nevü helyen kell átmenni, 
mely erős őrséggel van megrakva. 

Kasgar Akszutól 70 mértfölclnyire van, a karavánoknak 
ez út 12 napig tart. 

Akszutól Usturbanig, mely elélnek fekszik, két nap alatt 
lehet elmenni. 

Akszutól kelet felé mcnve, a következő állomásokon kec 
resztli! Komulba érLink: 

Akszutól 
Bajtól 
Szaramtól 
Kucsától 
Siartól 
Bögürtől 

Kurlitól 
Köhnc Turfantól 

20 napi járás 

Bajig 3 napi járás 
Szaramig 1 
Kucsáig 2 
Siarig 2 
Bögürig 4 

Kurliig 3 " 
Köhne Turfanig 8 " 
Komulig 3 " 

Ehhez véve a Kasgattól Akszuig terjeelő 12 napnyi utat, az 
egész 38 nap alatt járható meg. 
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XXII. FEJEZET. 

ÁLTALÁNOS VÁZLAT A FÖLDMIVELÉS, IPAR ÉS 
KERESKEDELEMRÖL. 

FÖLDMIVELÉS. - KÜLÖNFÉLE LÓFAJOK. -JUHOK. -
TEVÉK. - SZAMARAK. - KÉZMŰÁRÚK. - A KERESKEDÉS 
FŐHELYEI. -- OROSZ KERESKEDÉS KÖZÉP-ÁZSIÁBAN. 

a) Földmivelés. 

M
AJDNEM hihetetlen, mi ly t rm ' k ny á Irulában véve 
e három kánság fö.l~je, m ly ofl:· formában et~elke
dik ki a középázs1a1 r< 1 pa lll SJ at<lgl (: 1. A fokhm

velés legkezdetlegesebb állapota dacára, nagy a bőség gyü
mölcs és gabonában, sót sok helytt több is van, mint kellene. 
A hívai gyümölcs jelességét már emlitém, s nem mellőzhetem 
Bokarát és Kokandot sem, melyek ugyan Kivával nem tehe
ták egy sorba, de különösen jeles szó1lőik miatt, melyeknek 
ott tiznél több faja található, pompás gránátalmáik, s legin
kább kajszi barackjaik miatt nevezetesek, melyek nagy töme
gekben kiviternek Persiába, Afghanisztanba ~s Ot:oszországba: 
Gabona a három kánságban ötféle van: buza, arpa, clsugen 
(Holcus saccharatus), köles (tarik) és rizs. A legjobb búza és 
dsügeri Bokarában és Kivában terem, a legjobb köle~ Ko
kandban; az árpa sehol sem különösen szép, s vagy maga ban, 
vagy dsügerivel keverve lóetetésre használtatik. 
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A baromtenyésztésben a turkesztaniak főgondoskodása 
három állatban öszpontosul, s ezek: a ló, juh és teve. A ló, 
melyet a középázsiai alteregójának tekint, itt különböző fa
jokban s tulajdonságokkal található. A lovak nevelése s a 
fajok különbségéről egész könyveket lehetne lrni, ele nem 
birván szakismerettel, nem fogok annyira kiterjeszkeclni. 
Valamint a nomádoknak törzseik s nemzetségeik, ugy a lov
aknak fajaik és csalúdjaik nagy számmal vannak, melyek 
közől a következő fajok a legérdekesebbek: 

l. A turkman ló, melynek két alfaját, a tekke- és jamut
fajt különböztetik meg. A tekkék lovai, melyek közó1 a kö
rogliak s akalak a legkedveltebbek, magas termetök által 
tünnek ki (16-18 marok). Testalkotásuk könnyed, fejök 
szép, tartásuk méltóságos, és gyorsaságuk bámulatraméltó, 
de nem kitartók. A jomut lovak alacsonyabbak, s bennök a 
szép termet roppant gyorsasággal s példátlan kitartás és erő
vel párosul. 1 Általában a turkman ló ismertető jelei: karcsú 
derék, vékony fark, szép fej és nyak (csak az kár, hogy a 
sörényét le szokták vágni), és finom, sima, fényes szőr; 
mely utolsó tulajdonságát meginagyarázza az, hogy télen 
nyáron többszörös nemeztakaróval van ellátva. Egy jó turk
man ló ára 100-300, ele sohasem kevesebb, mint 30 arany. 

2. Az özbeg ló hasonlit a jomuthoz, ele termete izmo
sabb, nyaka rövid s vastag, s inkább utazásra, mint hadban 
vagy rabló kalandokban használható. 

3. A kaszák ló félvad állapotban él, kicsiny, hosszú sö
rénnyel, vastag fej s otromba lábakkal. Ritkán kap abrakot, 
télen nyáron maga keresi a legelőn takarmányát. 

4. A kokandi teherhordó és igásló, a kaszak és özbeg 
lónak vegyülete, s nagyon erős. E négy fajból valóeli turk
man lovak csak Persiában, özbeg lovak Afghanisztan és In
diában vannak elterjedve. 

l Láttam ily fajta lovat, mely 30 órai gyors ügetés! is kitartott, lovasán kivül 
még egy rabszolgát is vive. 
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A legszebb juh Rokarában van. Húsa a legjobb, melyet 
Ázsiában találtam. A tevének három faját ismerik, az egy
és két púpost, mely utóbbi nálunk baktriainak hivatik, s 
csak a kirgizeknél fordul elé5, és a ner, melyet már Andkuj
ról száltomban említek. Szamár legszebb van Kivában s Bo
karában; s ezek közé51 a hadsik évenként sokat hajtanak 
Pers1ába, Bagdad, Damaszkus és Egyiptomba. 

b) Ipar. 

Ezelé5tt kétszáz évvel, miclőn Törökország nem nyitott még 
annyira ajtót az európai kereskedésnek, Engürü (Angora), 
Bruszsza, Damaszkus és Aleppo gyáraiban bizonyosan több 
belföldi kelmét készitettek, mint most. Közép-Ázsia ránk 
nézve még most is távolabb fekszik, mint Törökország 
akkor, s azért a ruhanemi.Ieket s házi szükségletek kielégí
tésére szolgáló eszközöket legnagyobbrészt a belföleli ipar 
termel i. 

A középázsiai ipar fé5helyei Buhara, Karsi, Jengi Ür
gends, Kokanel és Namengan. E városokból kerül ki a sok
féle gyapot és selyemszövet, vászon és bé5rárúk, melyek a 
belföleli szükségletet fedezile Legelterjedtebb árucikk az 
alaclsa-kelme, melyet férfiak ugy mint né5k ruházarra hasz
nálnak. Ezt Kivában gyapjúból s nyers selyembé51, Bokará
ban s ·Kokanclban pusztán gyapjúból szövik. A szabómes
terség nem képezvén· itt külön keresetágat, a gyáros mincl
járt ki is szabja s meg is varrja a ruhákat, s a gyártmányok 
nagy része már kész öltönyök alakjában jé5 kereskedésbe. 
Miclé5n Bokarában voltunk, az egész világ panaszkodott a 
ruhák drágasága felett, melyeknek ára ez volt: 

Első osztály Második osztály Harmadik osztály 

Kivai kabát ...... 30 tenge 20 tenge 8 tenge 

Bokarai kabát .... 20 .. 12 .. 8 .. 
Kokandi kabát .... 12 .. 8 

" 
5 .. 
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Az Aladsán kivül gyártatnak még selyemszövetek, gyap
jusálak turbánra, többnyire rosz s dmva vászon, s ebből ismét 
egy neme a caliconak setétveres alakokkal, mely egész Tur
kesztan és Afghanisztanban ágyrakarákra használtatik. 

A bőripar terén a középázsiaiak a chagrin (tatárul: 
szagri) készítésében tünnek ki, mely zöld szinlí s apró, hó
lyagforma emelkedésekkel bir. A bagariát kivéve, melyet 
vizkulacsaik számára Oroszországból hozatnak, minden 
csizma s lószerszám belföldi bőrből készül. A finomabb bőrt 
meszt-re (harisnyaformáju alsó cipőkre) , a clurvábbat kus
ra (felső cipőkre) használják. A buharai s szamarkandi pa
pirosnak nagy hire van egész Turkesztanban s szomszéd 
tartományaiban. Nyers selyemből készül nagyon vékony és 
sima, s az arab írásra igen alkalmas. · 

Vas és acélmunkák, a nyers termény hiányánál fogva, 
csekély mennyiségben találhatók. Dicsérik a hezareszpi 
puskákat, a hiszari, karsii és dsuszti kardokat s késeket. 

Közép-Ázsiának jelentékeny iparcikke, mely Persián s 
Konstantinápolyon át még Európába is behozatik, a sző
nyegek, kizárólag a turkman nők szorgalma s ügyességének 
gyümölcsei. Eltekintve a szép s igazi szinektől , és a szövés 
erősségétől, a legfeltünőbb az, mikép tudják ezen egyszerü 
nomád nők az alakok arányosságát annyira eltalálni, s hon
nan veszik az ízlést, mely gyakran jobb, mint nem egy eu
rópai gyárosé. 

Egy egy szőnyegen minclig több leány s fiatal aszszony 
szokott dolgozni. Élükön egy idős matróna áll, ki elóbb a 
homokban pontazza ki az illető alakok mintáját s erre te
l<intve monclja meg a különféle fonalak szálszámát, melyek
ből a kivánt alakok készüljenek. Ezek mellett még a nemez 
munkák is említésre méltók, melyekben azonban inkább a 
kirgiz nők tüntetik ki magukat. 
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c) Kereskedés. 

Amint a közlekedési utakról szóló fejezetben már említte
tett, hogy Oroszország a legkiterjeclettebben s legrendsze
resebben közlekedik Közép-Ázsiával, ugy az orosz keres
kedés is a legrégibbnek s legtetemesebbnek monclható. E 
kereskedés folytonos növekvésben van s legalább e téren 
nehezen akadnak vetélytársai. 

Az orosz kereskedésnek Közép-Ázsiában való növekvé
séről a küvetkező egészen hiteles adatok a legjobb bizony
ságot ny(tjthatják. Kanikc)V 1843-ban megjelent munkájában 
azt mondja, hogy évenkint 5-6000 teve szükségeltetik az 
átszállitó kereskeclésre, hogy a Közép-Ázsiából való beho
zatal 3-4 millió rubeire rug, s a kivitel , mely 1828-ban 
1,180600 rubelt tett, 1840-ben 3,283654 rubeire s 25 ko
pekre emelkedett. Igy állt az arány 1828-tól 1840-ig. S. Sa
ville Lumley, nagy szargalommal és ügyességgel kidolgo
zott "Repo1t on Russian traele in Central Asia" (1862) mun
kájában jelenti, hogy az 1840-1850 időszakban a kivitel 
1,014237 font st., a bevitel1,345741 font st.-re emelkedett. 

A részletes áttekintést Lumleyuek következő rovatozott 
kimutatása szolgáltathatja: 

KIMUTATÁSA 
az Oroszország s Közép-Ázsia országai közötti kereskedés
nek 1840-1850 között 

l Ezen állomásokat éppen nem mondhatjuk szabadon választott lakó helyeknek, 
minthogy a falaik közé zárkózott lakosok földmíveléssei nem memck foglalkozni, 
s a kormány csak az utak fenntartása végett lakalja öket e négy helységben. Ab
baszabád például éppen olyan gyarmat, mclyet kiválólag e célból telepítettek; a 
lakosság georgiai szánnazású, és sok van még arcában a kaukázusi faj sajátsága
iból, bár, minl nekem egyikük mondta, a nép szépségc folytonosan csökken, mint
hogy itt a híres kakhétai bor, a Kaukázus tokajija, egészen hiányzik. 
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KIVITEL 

Boka ra Ki va Koka n d Összesen 

Font st. Font st. Font st. Font st. 
Vertpénz, arany s ezüst 213,969 15,210 375 229,551 
Réz ............... 45,776 1,856 2,013 49,675 
Vas, acél áruk, külön-

bözö érc ... . ... 82,127 9,331 10,970 102,437 
Gyapot kelmék ...... 156,707 58,915 7,559 223,181 
Gyapju kelmék ...... 50,467 25,869 1,976 78,312 
Selyemszövetek ..... 10,550 4,799 71 15,420 
Bőr ............... 81,543 37,921 4,069 123,533 
Fa áruk ............ 8,595 460 826 9,881 
Festékanyag s festékek 48,635 17,904 693 67,232 
Különféle áruk . . . . . . 85,416 27,567 2,031 115,012 

Összesen 783,785 199,830 30,663 1,014,237 

BEVITEL 

Bo kara Kiv a Kokand Összesen 

Fontsl. Font sl. Font st. Font st. 
Nyers gyapot s fonalban 333,177 76,255 2,718 412,! 50 
Gyapot szövetek . • ... 469,622 88,960 14,180 601,802 
Nyer selyem s selyem-

kelmék .... ... 17,443 3,088 160 20,691 
Gyapjukelmék ....... 428 1,322 52 1,802 
Buzér (krapp) ...... .. 7,351 26,201 7 34,559 
Prémáruk s báránybőr 151 ,773 6,297 l ,995 160,065 
Drágakövek s gyöngyök 17,856 703 - 18,559 
Aszalt gyümölcs ..... 27,784 2,147 16,883 44,814 
Sá1ok s kasmir ....... 24,242 - - 24,242 
Különféle áruk ..... .. 19,664 4,452 3,041 28,057 

Összesen 1,096,380 249,425 39,936 1,345,741 

Különbe n csak egy tekintetet kell vetnünk a buharai, hívai 
és karsii bazárokra, hogy az orosz kereskedés e roppant 
növekvéséről meggyőződjünk, s épen nem túlzás, ha azt 
állitjuk, hogy egész Közép-Ázsiában nincs ház, sőt nincs 
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sátor, hol valamely oroszországi árut ne lehetne találni. A 
legjelentékenyebb kereskedést az öntött vasból készült kat
tanok s vizkannákkal üzik, melyek a déli Szibériából s ne
vezetesen az uráli gyárakból hozatnak be, s csak ez egy 
cikknek Bokarába, Taskendbe és Kivába szállítása évenkint 
több mint 3000 tevével történik. Az öntött vas me llett a 
nyers vas és sárga réz, az orosz kattun, percaille, musselin, 
theafőzők, fegyverek, rövid áruk és a cukor emlitendők. A 
posztót nagy ára miatt csak kevesen veszik s gyéren talál
ható. :\ nevezett cikkek Bokarából s Karsiból nem csak Tur
kesztannak többi részeibe, hanem még Majmenébe s He
ratba , sőt Kanclahar- s Kabulba is vitetnek. Az utóbbi he
lyekez Pesaver és Karaesi természetesen közelebb van, de 
az orosz árúkat még is inkább kedvelik, bár az angolok 
náluk sokkal jobbak. 

E körülményt az olvasó feJtünőnek fogja találni, de okai 
nagyon egyszerüek. Bokarátót Orenburg épen oly messze 
van, mint Karacsi, mely a britt-indiai területen le é n, az 
angol kereskedelemnek végörse lehetne. Az ut innen ~-Ie
raton át sokkal kényelmesebb s célszerübb lenne, mint az 
Oroszországba vezető, mely a sivatagon halad át. S hogy 
az angol kereskedést az orosz még is háttérbe szorítja, ez, 
véleményünk szerint, annak tulajdonítható: hogy először is 
az orosz kereskedelmi összeköttetések a tatársággal már né
hány százévesek, az angol összeköttetések pedig, azokoz 
képest, még ujaknak nevezhetők, s eléggé tudva van, hogy 
a kele ti mily szívósan ragaszkodik minclen régihez és meg
szokotthoz; s másoelszor az oroszok, mint közeli szomszé
dok, jobban ismerik a közép-ázsiainak ízlését, mint a bir
minghami, manchesteri s glasgowi angol gyárosok stb. Ezen 
csak akkor lehetne segíteni, ha európai utazák ama vidéken 
szabaelabban járhatnának mint most, miclőn az utazót nem
csak Bokarában, hanem Afghanisztanban is ezer veszély fe
nyegeti. Végül harmaelszor a herati ut, minden természeti 
kényelmessége dacára, a kormányok rabJási renelszere 
miatt, az idegen kereskedűre nézve nagyon elrémítő, mint 
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az a Xlii. s XIV. fejezetekből látható. A mi tehát Közép
Ázsia azon részét illeti, melyet beutaztunk, a felhozott okok
ból ott az angol kereskedést az orosznál sokkal csekélyebb
nek találtuk, s azon adatok, melyeket mr. Davies 1862-ik 
februárban megjelent "Repott on the Trade of Central Asia"
jában felhoz, inkább az India, Afghanisztan s a kínai tatár
ság, mint az India és Turkesztan közötti kereskedelmi vi
szonyokat tüntetik elő. Az árúk minőségére nézve a verseny 
mindenesetre lehetséges, s nem is kételkedhetni, hogy az 
angol gyártmányok mindig tulsulylyal bírnának 

Turkesztán Oroszországon kivül még majdnem folyto
nos kereskedésben áll Heraton át Persiával is, hova bárány
bőrt, szárított gyümölcsöt, festéket s néhány belföldi kelmét 
szállít, mely cikkeket aztán meshedi opiummaF, a Ralli és 
Comp. ház által néhány angol áruval, cukorral és rövid 
árúkkal cserél be. Meshedből Bokarába oly ut is vezet, me
lyet tiz nap alatt lehet megtenni, de a karavánok a rabló 
tekkék miatt a Heraton által való kerülőre vannak kénysze
rítve, mely háromszor annyi időbe kerül. Kabulból kék s 
fehér csíkos gyapot-sált hoznak Bokarába, melyet a tatárok 
pata-nak, az afghanok Jungi-nak neveznek, s nyári turbánul 
általánosan viselik. Ugy látszik, hogy ez angol gyártmány, 
mely Pesaveren át hozatik be, s az egyetlen, mely nagy ke
letnek örvend, mert az ízlésnek megfelel. A kabuliak ezen
kívül indigót és fúszert hoznak be, s ezt orosz kattunnal, 
theával és papirossal szakták becserélni. Kinával csak je
lentéktelen kereskedést (íznek theával s porcellánnal, mely 
azonban egészen más fajta, mint a mint mi Európában hasz
nálunk. A kínaiak gyéren lépnek át a határon s a közleke
dés csak a kalmukok és muszulmanok által tartatik fen. 

2 Az ópium, melyet itt tcrjak-nak neveznek, Perzsia délkeleti részeiben a követ
kezőleg készíttetik. A mákfejet félig érett állapotban este, bizonyos mcghatárzott 
időben, hosszában három helyen bemetszik. A bemetszéseken másnap reggelen 
hannatszem folyadék mutatkozik, melyet napkelte előtt le kell róluk venni; ezt 
kés bb megfőzik s igy készül a terjak. Csodálatos, hogy a három bemetszésböJ kü
lönféle minőségü folyadék ered, s ezek közöl a középsöt a legjobbnak mondják. 
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Végre azon kereskedésró1 is meg kell emlékeznünk, me
lyet a haclzsik tíznek Perzsia, India, Arábia s Törökország
ban. Az olvasó ezt csodálatosnak fogja találni, ele tapaszta
lásból mondhatjuk, hogy e forgalom megérdemli a keres
kedelmi vállalkozás nevét. Az 50-60 haclzsi, kik velem jöt
tek Közép-Ázsiából Heratba, Bokaráhói mintegy 40 tucat 
selyem zsebkendéSt, Namenganból körülbelé51 2000 db kést 
és 30 <.lb selyemszövetet, nagy mennyiségü kokancli clappi
t (sapkák, melyek körül a turbánt tekerik) stb. hoztak ma
gukkal. .S ezek csak a velem utazó hadzsik voltak. A beviteli 
kereskedésben scm kell a hadzsikat felejteni, mert föltehetéS, 
hogy az európai rövid árúk nagyobb része általuk jut Kö
zépÁzsiába. 
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XXIII. FEJEZET. 

KÖZÉP-ÁZSIABEL-S KÜLPOLITIKAI VISZONYAI 

BELVI.SZONYOK BUHARA HÍVA ÉS KOKAND KÖZÖTI. 
- KOLVISZONYOK TÖKÖ~ORSZÁG-, PEKSIA-, HÍVA-S 
OROSZORSZÁGGAL. 

a) Belviszonyok 

A
BBÓL, a mit Híva és Kokanel ujabb történetéről fen
tebb közöltem, már meglehetős világos fogalmat ké
pezh Lünk magunknak a három kánság közt fenálló 

viszonyokról. Mindazonáltal itt még néhány adatot fogok 
összeállítani, hogy az egész helyzet áttel<intését megköny
nyítsem. 

Legjobb lesz, ha Bakarán kezdjük. E kánság, mely még 
az iszlám behozatala előtt már főszerepet játszott, mind az 
óta, dacára a sok forradalomnak melyen keresztül ment, fen
tattotta felsőbbségét. Minthogy a mai Közép-Ázsia civilizati
ójának bölcsője, Kokanel és Híva épen ugy, mint a déli kis 
kánságok, sőt maga Afghanisztan is, mindig elismerték e szel
lemi tulnyomóságát A mollákat s a nemes Buhara isziami tu
dományosságát nagyon dicsérik. De a szeretet csak is eddig 
tart, mert minden kísérlet, melyet Buhara emirei eddig tettek, 
hogy e szellemi befolyás alatt politikai hatalmukat is megna-
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gyobbitsák, nem csak a politikai kánságoknál, hanem egyes 
városoknál is meghiúsult. A háborúkból, melyeket Naszrullah 
emir Kivával és Kokaneldal viselt, röviclláto politikusok azt 
következtethetnék, hogy Bokarában az orosz megtámadástól 
való félelemböl, ha jó szerivel nem sikerül, erószakkal akar
nak szövetséget létrehozni. De Bok:uában sohasem foglal
koztak ilyes te1vekkel. Az emírnek hadjáratai rablási támadá
sok, és szilárclan meg vagyunk győzöclve , hogy azon eset
ben, l-ia Oroszország Közép-Ázsiában valósítani kezeli terveit, 
a három kánság nemcsak nem segélyezi egymást, hanem vi
szálykodásuk által a közös ellenségnek a legjobb fegyvert 
szolgáltatja. Híva és Kokancl, bár Buhara kibékíthetlen ellen
ségeinek tekinthetők, nem taJtatnak nagyon veszélyeseknek, 
s a napról napra túlerősbülő Afghanisztan az egyetlen közép
ázsiai vetélytárs, melytöl Buhara fél. 

Hogy e félelem a tetöpontján volt, miclőn Doszt Moham
mecl kan gy6zeclelmesen az Oxus felé nyomult elő, alig kell 
monclanom. Naszrullah emír igen jól tudta, hogy az öreg 
Doszt a gyalázatos tréfát, melyet Bokarában rajta vagy is 
jobban mondva fián 1 követtek el, ki ott vendégszeretetet 
keresett, soha meg nem fogja bocsátani . S a mint még az is 
hírlett, hogy Doszt Mohammecl az angolokkal kibékült s nö
keri ingiliz (angol zsoldos) lett, még fokozódott az a gyaní
tás , hogy az angolok általa a Conolly és Stoclclart véres ha
lálát akarják megboszulni. A kép, melyet a tatár zsarnok or
szága jöv6jéről magával a sírba vitt, valóban elszomorító le
hetett. Nem kevésbé aggódott fia s utódja, a mostani emír, 
midőn trónra lépett. Muzaffar-ed-clin épen Kokanelban volt, 
midön meghozták Doszt Mohammed halálának hírét. A hír
vivő követ 1000 tengét nyert ajándékba; ugyanaz nap ün
nepély rögtönöztetett, s estve az emir, tö1vényes nejei szá
mának kiegészítésére, Kuclajar kan ifjabbik hugát vette nőül. 
A nagy félelem elmCJ!t ugyan, ele bizonyos tartózkodás még 

l Fcrricr. Historv of !he Afghans, 336. l . 
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mindig létezik, minthogy Bokarában igen jól tudják, hogy 
az afghanok az angolokkal való barátságos viszony követ
keztében már néhány ezer jól iskolázott reneles katona felett 
rendelkeznek. 

Tudván, hogy az afghánokkal, mint tulsulylyal bíró el
lenséggel nem mérkőzhetnek meg, Bokarában azt a politi
kát követik. hogy diplomatiai uton igyekeznek nekik telhe
töleg ártani. Minthogy az afghanok az angolokkal szövet
keztek, a buharaiak könnyü szenel híresztelhetik róluk 
egész Turkesztanban, hogy az isziamtól elpártoltak, s a leg
utóbbi iclé5kben a Kabullal való kereskedelmi összekötteté
sek is nagyon meglazultak. Mint már említtetett, a szalorok 
és tekkék folytonosan Buhara zsoldjában állanak. Herát 
megszállásánál az öreg Doszt nagyon elcsodálkozott, hogy 
a turkmanok, dacára az ajándékoknak melyekkel elhal
mozá; folytonosan nyugtaJaniták és hadseregéből sokat el
fogtak. Elfelejtette, hogy tulajdonképeni ellenségei a buha
rai aranyok voltak, minthogy a turkmanok rokonszenve fe
lett mindig csak a nagyobb összeg határoz. Ennyit Buhara 
belpolitiká já ról. 

Híva az örökös harcok által, melyeket a saját harcias la
kosságával, nevezetesen a jomutok, csaudorok és kasza
kokkal kell viselnie, nagyon megfogyott Népességre nézve 
Buhara sokkal túlhaladja , s hogy az emirek eddig meg nem 
hóclíthatták, egyedül az özbeg lakosság vitézségének tulaj
donítható. Mint hallottam, Allahkuli kán volt az első, ki (va
lószinüleg Conolly tanácsára) Buhara s Kivába követet kül
clött, hogy a három kánság között véd- s clacszövétséget 
szervezzen Oroszország fenyegetőleg növekvő hatalma 
ellen. Buhara nemcsak megtagadta ezt, hanem az oroszok 
felé is hajolt. Kokanel hajlandónak nyilatkozott, ugy szintén 
Sehri Szebz s Hiszar városok, melyek az emírrel háborút vi
seltek. De ez unio még is a jámbor óhajok sorában maradt, 
s hogy mily nehezen volna létesithetö, legjobbban bizo
nyitja egy régi arab közmonclás, melyet a közép-ázsiaiak 
saját jellemök elötüntetésére használnak, s mely igy hangzik: 
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"Rumban áldás van, Damaskusban jóság, Bagdaciban tudo
mány, Turkesztanban csak harag és ellenségeskedés" 2 

Kokanel a kipcsakok, kirgizek és kaszakokkal való foly
tonos viszálykodás miatt ugyanazon bajokban szenvecl, 
mint Híva. Ezen kivül özbeg lakossága példátlanul gyávas 
nem csoclálkozhatni, hogy bár területre és népességre 
nézve a három kánság között a legnagyobb, Buhara mind
untalan leveri. 

b) Külviszonyok. 

Ami az idegen országokkal való politikai viszonyokat illeti, 
Közép-Ázsia csak Török- és Oroszorsz~tg, Persiával és Kí
nával jön érintkezésbe. A konstantinápolyi szultán a vallás
főnök s kalifának tartatik, s míntbogy Közép-Ázsiában szo
kásban volt, hogy Turkesztán három kánsága a beigtatás je
Iéül a bagdaeli kalifától bizonyos uclv. tisztségféle kitüntetést 
kapott, a régi udvariasságat ma sem felejtik el, s el trónra
lépésnél rendkívüli követek által kérik Konstantinápolyban 
e tisztb. hivatalokat. A hívai kán pohárnoki, a buharai rejszi 
(vallásfelügyelő), sa kolemeli Iovászmcsteri rangot visel. Ez 
uc.lv. tisztségek még minclig tiszteletben tartatnak, s mint 
hallom, az illetők évenkint egyszer teljes formalitással vég
zik tisztüket. De csak eddig terjed a közelebbi összekötte
tés. Világi befolyást a konstantinápolyi szultánok a három 
kánságra nem gyakorolhatnak A közép-ázsiai nép a Rum 
névvel (mint a hogy itt Törökországot nevezik) a régi Róma 
minden hatalmát s fényét egybeköti ugyan s evvel ugyan
azonosnak tartja, ele a fejedelmek keresztül látnak az illu
sión s csak akkor ismernék el a szultán nagys{tgát, ha a 
porta a beigtatási fermánokoz s imádkozási engedélyekez 
néhány száz ezer piasztert csatolna. Kivában s Kokanelban 
a konstantinápolyi fermánokat még mínclig bizonyos tisz-

2 El-berckct fi Rum, cl-muruvet fi Sam, cl-ilm fi Bagdad, el-bogz ve adavet fi 
Mavera-ü l-nehr. 

354 

telettel olvassák. Az előbbi kánság Si.ikrullah baj által 10 
éven át volt Konstantinápolyban képviselve, az utóbbinak 
Molla kan uralkodása alatt még ezelőtt négy évvel követe 
(Mirza Dsan) volt a .szultán udvarában. E követségeket Tö
rökország régi .szokás szerint .sokszor éveken át tartja állami 
költsége11, mi a külügyi költségvetést nagyon megszaporítja 
ugyan, ele a szellemi felsőbbségnek Ázsiában való fentartá
sára okvetlenül szükséges. 

Az oszmán biroelalom e távoli keleten csak akkor bírha
tott volna világí befolyással, ha a keleti élet álmából Nagy 
Péter előtt ébred fel. Az Oszman ház, mint török clynastia, a 
török elemekbó1, melyekkel nyelv, vallás .s tötténelem által 
rokon, az Adria partjaitól mcssze be Kínáig hatalmasabb bi
rodalmat alapíthatott volna, mint a minőt a nagy Romanov 
különböző elemekbó1 erőszak s ármány által össze alakítani 
tudott. Az anatolíak, azerbajc.lsanok, turkmanok, özbegek, 
kirgizek s tatárok az egyes tagok, melyekből a nagy török 
colossus támaelhatott volna, s ez aztán északi ellenével job
ban megmérkőzhetnék, mint a jelenlegi Törökország. 

Persiával , bár ez a legközelebbi szomszéd, Híva s Bul1ara 
részéről csak olykor váltatnak követek. Azon körülmény, 
hogy a persák a sííta felekezethez t:utoznak, oly választó fal 
a két fanatikus nép között, minő Európában 200 évvel ezelőtt 
a protestantismu.s volt. Ehhez csatlakozik rhég az iran s turan 
népfaj közöttí, már történeti tárgygyá vált ellenségeskec.lés, s 
igy könynyen elképzelhetni, hogy e természetes szom.szédok 
mily csekély rokonszenvvel viseltetnek egymás ir{mt. 

Perzsia, melynek a dolgok természetes rendje szerint a 
csatornának kellene lenni, melyen az uj cívílizatió Turkesz
tanba vezettetnék, e rre legkisebb befolyást sem gyakorol
hat. Képtelen levén saját határait a turkmanok ellen meg
védeni, a Buhara elleni hadjáratában Mervnél szenvedett 
vereség erkölcsileg egészen tönkre te tte. Hatalmát a három 
kánságban a legkevésbé félik s a tatár azt állítja, hogy az 
isten adott ugyan a persának fejet (eszet) és szemet, de szi
vet (bátorságot) nem. 
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Ami Kinút illeti, ennek Közép-Ázsiával való politikai vi
szonyai oly csekélyek, hogy alig érdemesek a megemlítésre. 
Bokarával századonkint talán csak egysze!' van összekötte
tésben. Az emirek néha ki.ilclenek ugyan követet Kasgarba, 
de a kínaiak soha sem mernek egész Bokaráig menni be 
Turkesztanba. Kokaneldal gyakrabban érintkeznek, de a 
muszulman barbárokoz míndig csak alsóbb rangu hivatal
nokokat ki.ildenek. 

Egészen más Oroszország viszonya Közép-ÁzsiávaL 
Minthogy Oroszország már évszázadok óta van ama tarto
mányok birtokában, melyek Turkesztán sivatagának északi 
határait képezik, nagy kereskedelemi közlekedése miatt 
Oroszország a három kánságot minclig jobban vette szem
ügyre mínt a többi szomszéd, s eddigi politikai sikereit bi
zonyosan még a teljes meghódítással is fogja tetézni. Egye
dül a természeti akadályoknak tulajdonítható, hogy Orosz
ország tervei itt lassú, de nem kevésbé biztos léptekkel ha
ladhatnak elő. Közép-Ázsia három kánsága még hiányzó 
részei ama nagy tatárbiroclalomnak, melynek Oroszor
szágba való bekeblezését Vasziljevics Iván (1462-1505) 
kezelte meg, s mely munkán 

Nagy Péter óta lassan ugyan, ele szakadatlanul dolgoznak. 
Az orosz politika magukban a kánságokban sem maracit 

t~lj~sen észrevétlenül. A fejedelmek épen ugy, mint a népek 
JOl 1smenk a fenyegető veszélyt, s a gondatlanság csak a 
keleti közömbösségnek s a tömegek vallási lelkesedésének 
tulajdonitható. A közép-ázsiaiak legnagyobb része, kikkel 
e pontról szóltam, igy nyilatkozott felőle: "Turkesztannak 
két vára van, az egyik ama szentek nagy száma, kik földjé
ben nyugszanak, s a "nemes Bokarát" mindig megvédik, a 
másik a nagy sivatag, mely körülveszi." Csak kevesen, és 
pedig a kereskedők, kik hosszabban időztek Oroszország
ban, fogadnák közönyösen a kormányváltozást, mert bár 
ők is, úgy mint hontársaik, gyülölnek minclent a mi nem 
mohammeclán, mégis dícsérve elismerik a hitetlenek igaz
ságosságát és rendszeretetét 
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XXIV. FEJEZET. 

OROSZ-ANGOL VEH.SENYZÉS KÖZÉP-AZSIÁBAN. 

OROSZ ÉS ANGOLORSZÁG VISZONYA KÖZÉP-ÁZSIÁ
B~N. - OROSZORSZÁG ELŐNYOMULÁSA A JAXARTES
NEL. 

A z o rosZ-<lngol vers nyzh• l öz~p- zsiáhan - igy 
szóltak ho%zflm Angolo rszágban vi::;sz<H' rtem 

., ., után - m s b sz' l. Tlagyja l gtisz n z n el
é~ép ·· lt s már n m diva tos politikai k ·rdésL Turk ~sztán 
népei vadak, nyersek s barbárok, s örülünk, ha Oroszország 
magára vállalja ama viclékeken a civilizálást. Angolország
nak a legkisebb oka sincs, hogy ama politika felett irigység 
s féltékenységgel őrködjék ." 

Teljes i1tózattal eltelve ama rémes jelenetek iránt, melyeket 
Turkesztanban l:tttam, s melyeknek e lapokon halvány rajzát 
adni igyekeztem, csakugyan sokáig gondolkodtam, hogy val
jon e tanácsok s a politikai nézet, melyet velem elfogacltatní 
akartak, egészen helyesek- e. Azon gondolattal, hogy a ke
resztény civilizatio, e kétségkivül legnemesebb s legragyo
Sóbb disz, mely az emberi társadalmat valaha ékitene. Közép
Azsiára nézve is jóltevó' - rég tisztában voltam. De nem oly 
könnyen estem tul a megjegyzés politikai részén, me1t akár 
hogy latolgatom e kérdést, akár hogy képzelhetek el minden 
lehető eshetó'séget, sehogysem békülhetek meg teljesen azon 
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gondolattal, hogy Angolország közönyösen tekintse az indiai 
bittokaihoz való orosz közeleclést. 

A politikai utópiák ideje elmúlt. Nagyon messze va
gyunk a már meséssé lett russophobiától, hogy közelnek 
lássuk a pillanatot, melyben az orosz kozák s az angol szi
pahi mint határőrök egymásba botlanak. A két nagy colos
sus összeütközése Közép-Ázsiában, melyet politikai rajon
gók már évek előtt beállanelának hittek, még nem történik 
meg egyhamar. De e kérdés, ha lassan is, folytonosan előre 
halad, s az események természetes sorát követve, a nélkül, 
hogy inclulatoskoclnánk, el akarjuk monclani az okokat, me
lyekből az angol közönyösséget a közé pázsiai orosz poli
tika iránt nem helyeselhetjük 

Mindenekelőtt azon kérdést kell feÍtennünk, valljon 
Oroszország csakugyan előrenyomul-e elél felé, s hogy már 
mennyire haladt. Még 25 évvel ezelőtt a közép-ázsiai orosz 
politikúra kevés figyelemmel voltale Afghanisztánnak elfog
lalása az angolok által, az orosz-perzsa szövetség s a Híva 
elleni vállalat, ezek okozták, hogy a sz. pétervári és londoni 
cabinetek közötti c.liplomatiai levelezésben Turkesztán elő
ször emlittetett. Ezóta ismét meglehetős szélcsend állt be. 
Angolország, terveinek meghiúsulása által elkeclvetlenit
tetve, egyszerre visszavonult, ele Oroszország titokban foly
tatá tevékenységét s Turkesztanhoz való határ-viszonyaiban 
lényeges változások álltak be. Közép-Ázsia nyugati részé
ben, nevezetesen az Aral tón s partjain, az orosz befolyás 
lényegesen növekedett. Az Oxus torkolatainak kivételével 
az Arai tó öszszes partvidéke orosz területnek ismertetett 
el. Magán a tón jelenleg három gőzös van, melyeknek a 
hívai kán megengedte, hogy Kungratig1 mehetnek fel az 

l Hogy az orosz hajók az Oxuson nemmennek tovább, egyes egyedül e folyam 
számos s gyorsan váltakozó homoktorlasza inak tulajdonitható. Csodálom, hogy 
Burnes oly kedvezön nyilatkozott hajózhatásáróL Oly hajósok, kik egész életőket 
az Oxuson töltötték, beszélték nekem, hogy a ma szerzett tapasztalatokat holnap 
már nem lehet használni, oly váltakozák a zátonyok. 
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Oxuson. Azt monclják, hogy a halászok védelmezésére van
nak itt, ele valószinüleg más rendeltetésük is lesz, s Kivában 
minclenki tudja, hogy a kungrati ujabb forradalom, valamint 
egyéb csetepaték a kozákok s özbegek között, az úgyne
vezett halászati gőzösökkel összeköttetésben vannak. 

Hanem minclezek csak másodrenclü tervek, a tulajclon
képeni haclmüveleti vonal a Jaxartes balpartján keresendő. 
Itt az orosz elrőé5sök, kiket egy szakaelatlan erőd-láncolat 
vécl, Kale Rehimig, Taskendtől 32 mértfölclnyire nyomul
tak el, " mint már említtetett, e várost lehet a közép-ázsiai 
hódirások kulcsául tekinteni. S ez ut, melynek kevesebb 
sivatagja van, mint a többinek, nagyon helyesen is volt 
megv{dasztva. A hadsereg itt több megtámadásnak lenne 
ugyan kitéve, ele ezek könnyebben legyőzhetők, mint az 
elemek rohamai. Kokanel keleti határán is , Namenganon 
túl-felől az oroszok folytonosan közelednek, s Kudajar kán 
idejében már több összeütközés történt a kokandiak s oro
szok között. 

Az orosz terveknek Közép-Ázsiában való előhalaelása fe
lett tehát a legkevésbé sem lehet kétkedni. Mint már emli
tettük, a civilizario érclekében az orosz fegyvereknek a leg
jobb sikert kell kívánnunk, de a kérelés igen bajos és bo
nyolódott lesz, ha a hóditás későbbi következményeire 
gondolunk. Azon kérdésre, hogy Oroszország beéri-e Bo
karával, hogy az Oxust elfogadja-e befolyása és tetvei ha
tárául, bajos a felelet. A nélkül hogy mély combinatiókba 
bocsátkoznánk, igen valószínünek monclhatjuk, hogy a sz. 
pétervári udvar sok éven által nagy fáradsággal és költség
gel folytatott politikája részére gazdagabb jutalmat fog kö
vetelni, mint a minőt Turkesztán oáz-országai nyújthatnak. 
Legalább szeretném látni azt a politikust, ki állítani akarná, 
hogy a Turkesztán birtokába jutott Oroszország tartózkodni 
fog Afghanisztanban vagy Eszak-lndiába n, hol a politikai 
fondorlatok minclig termékeny földet találnak, közvetve 
vagy közvetlenül föllépni. Akkor, midőn Perovszki hadsorai 
az Aral nyugati partjától Kabulig vetettek árnyékot, akkor, 
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midőn a Vitkovics-féle2 kisértet Kandabar és Kabulban 
megjelent, az ily eshetőség lehetőségét belátták. S a mi 
már egyszer megtörtént, szükség esetében nem ismétlőcl
hetik-e?3 

A nélkül azonban, hogy e kérdést az irigység s félté
kenység visszatetsző színezetében tüntessük fel, jogosírva 
hisszük magunkat, hogy a közép-ázsiai orosz tervek iránti 
közönyösséget roszaljuk Ez igénytelen véleményünk; ele 
váljon az angol oroszlán és az orosz medve Ázsiában majd 
ellenségesen egymásra támadnak-e, vagy pedig a hódítás
ban testvérileg megosztozkoclnak, ez oly kérdés, melyhez 
a "ne sutor ultra crepidam" szerint, mint philologizáló dervis 
nem merek hozzászólni. 

2 Ez volt az orosz ügynök neve, kit a sz. pétervári udvar 1838-ban nagy összeg 
pénzzel küldött Afghanisztanba, hogy Angolország ellen ánnánykodjék. 

3 Mig e sorokat írom, a "Daily Telegraph"-nak 1864-iki oct. 8-diki számának 
egy levele azon h irt közli, hogy az oroszok már elfoglalták Tas kendet. Ez állitás 
hitelességében talán még kétkedni lehet, de az ama vidéken való orosz mozga
lom kétségbevonhatatlan. 
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UTÓSZÓ 

Különleges könyvet tart a kezében az Olvasó, ugyanis ere
deti megjelenése óta e kötet most lát napvilágot másod
sorra _ V:ímhéty, úgy gondolván, hogy a könyvéhez mellék
elt hossf:Ú gazdasági és statisztikai leírások az orosz hódítás 
okán aktualitásukat vesztették, eredeti munkájából egy, el
sősorban személyes élményeire koncentráló útleírást szer
kesztett, s ez terjedt el az egész világon. Ez látott napvilágot 
több alkalommal magyar nyelven is: Dervisruhában Közép
Ázsián át cím alatt. 

Az idő azonban furcsa jószág: Ami a maga korában ér
téktelenné vált, újra érdekessé teszi számunkra a történelmi 
távolság. Az elavult földrajzi és statisztikai leírásokból érté
kes történelmi forrás lett, melyet minclen bizonnyal nagy 
haszonnal forgatnak majd a korszak kutatói. 

Ami a munka további részeit illeti, az fő vonalaiban 
megegyezik a már jól ismert Dervisruhában anyagával. 

Az olvasó számára az alábbi jegyzetek nyújtanak segítséget 
a könyvben való tájékozódáshoz. 
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JEGYZETEK: 

Abdul Aziz: Abdülaziz (1861-1876) török szultán. 
Abdul Medzsid: Abclülmecit (1839-1861), török szultán. 
Abdullah Khán Sejbáni: II. Abelallah (1583-1598), az egész 

KözépÁzsia felett uralkodó Sejbáni dinasztia 
,utolsó jelentős uralkodója. Halála után nem sok
kal, a dinasztia elvesztette Buharát, s Hívába szo
rult vissza. 

Akszu: Város Kelet-Turkesztánban (Hszincsiang). 
Alaman: Rablóhadjárat, 'kalandozás'. 
Ali: Ali b. Abi Tálib (599-661), a Próféta unokaöccse, az isz

lám negyedik kalifája. Az iszlám síita felfogása 
szerint a Próféta egyetlen legitim örököse. 

Amon bo!: Aaman bo!! 'Légy békében' Vámbé1y özbeges 
ejtéssei írta e szót. 

Bábi: Iszlám szekta, a bahái vallás elődje. 
Baktra: Balkh régi neve. 
Beglerbég Szeráj: Beylerbeyi Saray1, paolta a Boszporusz 

ázsiai partján. 
Báj: Gazdag ember. E cím gyakran összekeveredik a bi (lel. 

lennebb) címmel. 
Bi: Beg, úr, közép-ázsiai ejtésben. 
Bokhara Serife: Helyesen Buhara-i Seríf, 'nemes Buhara'. 

Clavije: Helyesebben Clavijo, Timurhoz külclött kasztíliai 
követ. 

Csauclor: Türkmén törzs . 

363 



Dolma Bagcse: Dolmabahc;:e, a XIX. századi oszmán szultá
nok palotája. 

Doszt Mukhammed Khan: Afgán uralkodó, 1826-1839; 1845 
to 1863, a Barakzaj dinasztia megalapítója. 

Dw·ani, szadduzi, barekzi: Afgán törzsek nevei. 

Dzsanszisz: Helyesen dzsászúsz, kém. 

Erzerum: Erzurum, nagyváros Északkelet-Anatóliában. 
Euxinus: A Fekete-tenger ókori neve. 

Farz, szunna, vádzsib, musztahab: Az emberi cselekedetek 
megítélése az Iszlámban: 

Farz 'kötelezettség'; szunna 'a vallási hagyomány által előírt 
cselekedet' (pl. a körülmetélkezés); václzsib '(fon
tos) előírás ' ; musztahab 'szabadon választott cse
lekedet' (pl. Ramadánon kívül, egy pohár víz ma
gunkhoz vétele). 

Fátiha: A Korán nyitó szúrája (fejezete), amelyet imádko
záskor és áldáskéréskor recitálnak 

Ferszákh: Farszáh C <paraszanga) , régi iráni távolsági mér
ték, kb. 5,3 km. 

Frat: Fu·at, az Eufrátesz török neve. 

Gobineau, Comte de , Joseph-Arthur: (1816-1886), francia 
diplomata. politikus, íeó és müvész, a "moclern" 
fajelmélet egyik kidolgozója, 1862-63-ban tehe
ráni francia követ. 

Guszl: teljes testi, rituális fürdő az iszlámban. 

Hamam: török fürdő. 
Háfiz: Hafiz-i Sirází, a legjelentősebb középkori perzsa 

költő. 

Herát: Nagyváros Afganisztán nyugati részén. 
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Hyrkánia : Történeti tájegység a Kaspi déli partjainál, a mai 
Irán és Türkmenisztán te rületén. 

Imám: Vallási elöljáró, itt: imavezet6. 
in partibus: részlegesen. 
in toto: összességében . 

Jaszaul:· (Hívában): Udvari strázsa. 
Jomut: Másképpen Jomud, a türkmének második legerő

sebb törzse. 

Kanli: Kanh, 'vérben levő', vérbosszúban álló, gyilkosság
ban vétkes. 

Kaflankir: Helyesen Kaplanklr, 'tigris puszta'. 
Karsi : Város a mai Üzbegisztánban. Eredetileg itt állt a 

közép-ázsiai mongol uralkodók palotája, s a város 
innen vette a nevét. 

Kejkausz: Az iráni mitológia ősi uralkodója, a Sáhnáme sze
replője . 

Kerki : Város a mai Türkmenisztánban. 
Khátib: Prédikátor. A mai iszlámban általában az imám tölti 

be ezt a tisztet. 
Khatt-i Humájún: Hatt-i hümayun, 'felséges kézirat, uralko

dói ediktum'; Vámbé1y valószínúleg az 1839-ben 
kiadott gülhánei Hatt-i ~erif néven ismert szultáni 
ediktumra gondolt, amely formálisan felmentette 
a birodalom nem omszlim alattvalóit korábbi alá
vetett helyzetük alól. 

Kirgiz: Ebben az idóben akazabokat nevezték e néven, míg 
a valódi kirgi zek neve kara-kirgiz volt. 

Kollmann tábornok: Kollmann József (1808-1899), Feyzi 
pa~a. Magyar emigráns, eredetileg az 1848-as for
radalom katonája, Vámbé1y barátja. 

Kopek: orosz váltópénz. 
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Köregen: Vő. Timur Lenk dzsingiszida báburalkodik nevé
ben uralkodott, mint a vejük. 

Kullu múminína ikhvatun: Helyesen: Kulli muminina ikh
vánun "minden (igaz)hívő testvér", alighanem saj
tóhiba. 

Kullu khattátin dzsáhilun: Minden szépíró tudatlan. 

Mazanderán: Iráni tartomány a Kaspi-tó déli partján. 
Molla Iszhák: Vámbé1y "tatárja". Budapesten az Akadémia 

könyvtárában dolgozott. 
Muzaffar-ed-din: Buharai emír, uralk: 1860-1886. Az ő 

uralma alatt lett Buhara orosz vazallussá. 
Mürid, murid: Egy dervisrend elöljárójának tanítványa. 
Mudir: Helyesen muríd 'kereső'. (Ld. fennebb.) 

Nádir: Nác.lir sah (1736-1747), perzsa uralkodó. Fő haditette 
Inclia elfoglalása volt. 

Nakisbencli: Nakl~benc.li vagy nak~ibenc.li, közép-ázsiai ere
detlí, befolyásos dervisrend. 

Nyomtatott könyv: Az iszlám hagyomány szerint az írás, kü
lönösen a Koránnak, tehát Allah szavának leírása 
szent cselekmény. Ezért alapvetően elítélték a 
szedett könyvek terjesztését. A magyar szárma
zású Ibrahim Müteferrika volt az első, aki III. 
Ahmed (1703-1730) szultántól arab betűs sze
désre és könyvnyomtatásra kapott engedélyt, 
azzal a kivétellel, hogy a Koránt szedett betükkel 
nem sokszorosíthatja. Közép-Ázsiában és Indiá
ban a XX. századig csak a kézírásról sokszorosí
tott litográfiák terjesztését engedélyezték Jelen
leg, saját tapasztalataink szerint, a számítógépes 
kiadványszerkesztés (legalábbis Törökországban) 
litográfia értékű, s ezzel a módszerrel a Korán ter
jesztése is megengedett. 
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Ova: Oba, falu, nomád szállás. 
Ovejsz Krajne: Uwajsz al-Karáni, a szúfizmus legendás elő

futára, aki Jemenben élve, álmában szerzett tudo
mást a Próféta m(íköcléséről, s így tért meg az isz
lámra. 

Oxus: Amu-clarja. 

pasalik Pa~ahk, tartomány. 
Petek: Bitik, irat. 

pír: 'Öreg', dervisrend elöljárója. 

Quot linguas calles tot hmnines vales: Ahány nyelvet is
mersz, annyi embert érsz. 

rája: reaya, (nem muszlim) alattvaló. 
Reszte-i csitfurusi: Festett kelmeárusok utcája (a bazárban). 
Rigisztán: Regisztán, Szamarkand főtere. 

Sópuszta: Dast-e Kavír (Vámbéry angolas átírást használt), 
Irán közepét elfoglaló nagy sivatag. 

Stoddart és Conolly: Buharába küldött brit indiai ügynökök. 
Kivégzéslik fő oka a saját politikai érzéketlensé
glik vplt. 

Szedd-i Iszkender: Nagy Sándor fala. Nagy Sándort az isz
lámhívők a Koránban emlegetett Zu'l-Karnajnnal 
azonosítják, s az igazhívő világ egyik nagy hősé
nek tartják. 

Szejel Mehemed khán: Szajjid Muhammad kán. Uralkodott 
1856-1864. 

tatár: Itt közép-ázsiai török muszlim. 
Tebrisz: Tabriz, az iráni Azerbajdzsán fővárosa. 
Tekke turkomán: Teke, a mai türkmének vezértörzse. 
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Tekkje: Te kk e 'támpont, dervis kolostor'. Innen származik a 
pécsi Tettye neve. 

Tenge: Közép-ázsiai pénznem. 
Tilla: 'arany', közép-ázsiai pénznem. 

Úti ruha: Itt, a mekkai zarándokok varrás nélküli öltözete, 
az ihrám. 

Ulemá: Ulamá, vallástudós. 

Vakanüvisz: Krónikás. A régi közép-ázsiai iszl szokás sze
rint, az ország határára érkező idegeneket részle
tesen kifaggatták hazájuk és utazásuk körülmé
nyeiről. A középkori iráni földrajzi irodalom is
meretei is nagyrészt ilyen forrásokból erednek. 

Zerefsán: Transzoxszánia folyója. 
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A clervis Vámbéry Ármin 
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Vámbéry kutatótársaival 
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Egy lap Vámbé1ynak Teheránból Eötvös józsef báróhoz 1863 
márczius 20-ildn írt leveléből, mieléitt útra kelt volna Bokhara 
és Szamarkand felé . 

372 

Emléktárgyak Vámbé1y közép{lzsiai utazásábóL 

373 

r 
\ 

'· 

~ i 

J 

l 

\ • r' 



• 
Az utolsó három pénzdarab, melyet Vámbéq, kolduló dervis 
szerepében, Karsiban kapott. 
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